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1. Punere sub interdicţie. Persoană cu retard mintal sever 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014  

Prin  sentinţa civilă nr. 8834/30.05.2013, Judecătoria Cluj-Napoca a admis 
acţiunea formulată de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI în contradictoriu cu pârâtul L.M., îngrijit şi 
asistat în CASA DE TIP FAMILIAL. 

A dispus punerea sub interdicţie a pârâtului L.M., născut la data de 
13.01.1994, în localitatea Şimleu Silvaniei, jud. Salaj CNP. .... 

A numit tutore pentru ocrotirea pârâtului Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca - Serviciul Autoritate Tutelară. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat următoarele: 
Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 707/IV/b/15 din 

25.02.2013 întocmit de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca rezultă că pârâtul 
L.M. prezintă diagnosticul de retard mental sever cu tulburări grave de comportament, 
apreciindu-se că  din cauza stării  sale psihice îi  lipseşte discernământul necesar 
pentru a se îngriji de interesele sale. 

 Din declaraţiile celor 2 martori audiaţi cu ocazia cercetărilor efectuate de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a reieşit că pârâtul  nu vorbeşte, se 
deplasează cu greutate, are episoade de agresivitate, având nevoie de îngrijire 
permanentă din partea unui adult.  

Cu ocazia audierii pârâtului la data de 26.04.2013, instanţa nu a putut stabili 
un dialog cu acesta. 

În drept, instanţa a reţinut că potrivit art. 164 C. civ. persoana care nu are 
discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori 
debilitaţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească. 

Din analiza acestor dispoziţii legale, reiese că punerea sub interdicţie este o 
măsură de ocrotire care presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de 
fond: persoana care urmează a fi pusă sub interdicţie să fie lipsită de discernământ; 
cauza lipsei de discernământ să fie alienaţia sau debilitatea mintală; lipsa de 
discernământ să nu îi permită persoanei respective să se îngrijească de interesele sale. 

Analizând  ansamblul materialului probator administrat în cauză instanţa a 
apreciat că în cauza sunt îndeplinite toate aceste condiţii, pârâtul din cauza lipsei de 
discernământ datorată bolii de care suferă, neavând capacitatea  de a se îngriji de 
interesele sale. 

În consecinţă,  în baza art. 31 din Decretul nr. 32 /1954 şi art. 164 C. civ, 
instanţa a admis acţiunea astfel cum a fost formulată şi a dispus punerea sub 
interdicţie a paratului L.M., născut la data de 13.01.1994. 

Potrivit art. 170 C. civil  prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de 
tutelă numeşte, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie 
judecătoreasca. Dispoziţiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, nefiind identificată de către reclamantă o rudă 
a pârâtului sau o altă persoană care sa accepte desemnarea sa ca tutore, instanţa în 
baza art. 170, art. 119 C. civil si art. 25 alin. 4 Legea nr.448/2006 a numit ca tutore al 
pârâtul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Serviciul Autoritate Tutelară.  

Prin decizia civilă nr. 552/A/6.11.2013 a Tribunalului Cluj, a fost respins ca 
nefondat apelul declarat de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca împotriva 
sentinţei civile nr. 8834 din 30.05.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca,  care a fost  
menţinută în totul.  



Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a reţinut  că soluţia instanţei de a 
desemna Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca ca tutore al pârâtului este legală  
şi se întemeiază pe dispoziţiile art. 25 alin. 4 din Legea 448/2006, care reprezintă o 
normă specială aplicabilă în cazul persoanelor cu handicap. Potrivit dispoziţiilor art. 3 
din  HG  268/2007  de aprobare a normelor metodologice pentru aplicarea Legii 
448/2006, în cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu 
poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine în 
principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handiap.  

Dispoziţiile legii speciale sunt aplicabile cu prioritate  in cazul persoanelor  cu 
handicap, în raport cu dispoziţiile Codului Civil care constituie dreptul comun în 
materia tutelei.  

Câtă vreme actul normativ special şi dispoziţiile Legii nr. 215/2001 permit 
atribuirea către consiliului local  a calităţii de tutore a persoanelor cu handicap, şi îi 
impun atribuţii de ocrotire a persoanelor cu handicap,  recurentul nu se poate prevala 
de dispoziţiile Codului Civil, care condiţionează  desemnarea tutorelui de existenţa 
acordului acestuia la sarcina atribuită.  

Legea permite desemnarea în cauză a Consiliului Local al municipiului Cluj-
Napoca,  autoritate a administraţiei publice locale, care  potrivit dispoziţiilor Legii nr. 
215/2001 are atribuţii în privinţa protecţiei persoanelor cu handicap.. Nimic  nu 
împiedică Consiliul Local să desemneze o persoană fizică din cadrul instituţiei în 
vederea exercitării efective a atribuţiilor pe care le implică tutela.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul  Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca solicitând admiterea recursului în sensul admiterii apelului, 
respectiv respingerea în parte a acţiunii formulate în ceea ce priveşte numirea 
instituţiei Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca în calitate de tutore a pârâtei. 

În motivare s-a arătat că la momentul numirii tutorelui instanţa de judecată nu 
a ţinut cont de prevederile art. 119 Cod civil, care la pct. 1 prevede că numirea 
tutorelui se face cu acordul acestuia, acord care nu a fost solicitat, ceea ce este 
nelegal. 

Potrivit Legii nr. 448/2006 există posibilitatea numirii în calitate de tutore nu  
doar a autorităţii administraţiei publice locale ci şi a persoanei juridice private care 
asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap. În cauză instanţa de judecată nu a 
avut în vedere prevederile art. 25 alin. 4 din lege, neluând în considerare posibilitatea 
numirii în calitate de tutore al pârâtei a persoanei juridice ce asigură îngrijirea 
permanentă a acesteia. 

S-a mai arătat că tutela este o sarcină personală conform art. 122 Cod civil, în 
situaţii excepţionale putându-se numi ca tutore şi o persoană juridică specializată, 
aceasta putând fi în accepţiunea recurenţilor persoana juridică care are rolul de a o 
îngriji şi asista pe pârâtă. 

Instanţele de fond nu au ţinut seama de faptul că recurentul prin serviciul 
autoritate tutelară nu poate fi numit tutore deoarece are conform art. 25 alin. 5 din 
Legea nr. 448/2006 are atribuţii privind monitorizarea respectării obligaţiilor ce revin 
tutorelui persoanei cu handicap. 

Autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap are atribuţii de control şi face verificări 
cu privire la felul în care tutorele îşi îndeplineşte obligaţiile, verifică dările de seamă 
anuale pe care tutorele are obligaţia de ale întocmi cu privire la felul în care s-a 
îngrijit de persoana aflată sub tutelă şi de bunurile acesteia. 



Numirea recurentului în calitate de tutore ar genera un conflict de interese, 
deloc benefic pentru persoana pusă sub interdicţie. 

S-au invocat totodată dispoziţiile art. 229 alin. 3 Cod civil astfel cum au fost 
modificate prin Legea nr. 214/2013, potrivit cărora atribuţiile instanţei de tutelă cu 
privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc, ori, după caz, cu privire 
la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia, revin 
autorităţii tutelare. 

Prin întâmpinarea formulată  intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj, a solicitat respingerea recursului. 

În motivare, după prezentarea situaţiei numitului L.M. s-a arătat că în mod 
corect a fost numit ca tutore Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca – Serviciul 
Autoritate Tutelară. 

Propunerea de numire a tutorelui a persoanei juridice private care asigură 
protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap este nejustificată deoarece nu este vorba 
despre o persoană juridică privată conform art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, casa 
de tip familial funcţionând în cadrul unei instituţii publice şi neavând personalitate 
juridică. 

În mod corect s-a făcut aplicarea art. 164 Cod civil şi a art. 31 din Decretul nr. 
32/1954. 

Analizând recursul curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi 
respins. 

Singurul aspect criticat prin cererea de recurs formulată de către pârâţi este 
numirea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca-Serviciul Autoritate Tutelară, 
în calitate de tutore al pârâtului  L.M., nefiind contestată necesitatea punerii sub 
interdicţie a pârâtului sau necesitatea instituirii tutelei în ceea ce îl priveşte. 

 Primul motiv de nelegalitate invocat, constând în nerespectarea de către 
instanţele de fond a prevederilor art.119 alin.1 C.civ.,  este nefondat. Raportat la  
art.170 C.civ. rezultă că într-adevăr acest text de lege este aplicabil în cauză. Însă, 
raportat la situaţia concretă din dosar, aplicabile şi avute în vedere la soluţionarea 
cauzei sunt şi prevederile Legii nr.448/2006, lege care cuprinde norme cu caracter 
special faţă de cele generale prevăzute de Codul civil. 

La art.25 alin.4 din Legea nr.448/2006 se prevede că în cazul în care persoana 
cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa judecătorească va 
putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana 
juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap. 

    La art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 se 
prevede că în sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanţa 
judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice locale, aceasta are 
obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al 
primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să 
ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti. 

Din simpla lecturare a acestor texte de lege, aplicabile în cauză, rezultă că în 
cazul în care se pune problema numirii în calitate de tutore a administraţiei publice 
locale nu se impune solicitarea acordului acestei autorităţi, acordul fiind necesar a fi 
cerut doar în cazul în care se pune problema numirii în calitate de tutore a unor 
persoane fizice. 

Într-adevăr, aşa cum arată pârâţii în recurs, art.25 alin.4 din Legea nr.448/2006 
prevede posibilitatea numirii în calitate de tutore şi a persoanei juridice private care 
asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap. În cauză nu s-a identificat însă o 
astfel de persoană privată, astfel cum s-a arătat în întâmpinările formulate în apel, şi 



apoi în recurs, de către reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, Casa de tip familial în care este îngrijită în prezent pârâtul L.M. nu 
este o persoană juridică privată, şi deci nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.25 
alin.4 din Legea nr.448/2006 pentru a fi numită în calitate de tutore. 

Susţinerea că tutela este o sarcină personală, conform art.122 C.civil, numirea 
unei persoane juridice în calitate de tutore putând fi făcută numai în situaţii 
excepţionale este întemeiată, rezultând din textele de lege evocate anterior. În cauză 
este însă vorba despre o situaţie excepţională, instanţa de fond reţinând că nu s-a 
identificat nici o persoană fizică care să fie numită în calitate de tutore al pârâtului 
L.M., aspect necontestat în apel şi recurs. 

Art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 este cel care 
lămureşte situaţia, reglementând procedura de urmat în cazul în care autoritatea 
administraţiei publice locale este numită tutore în condiţiile art.25 alin.4 din lege. 

Raportat la art.14 din Normele metodologice,  faptul că potrivit art.25 alin.5 
din Legea nr.48/2006 monitorizarea respectării obligaţiilor care revin tutorelui 
persoanei cu handicap este asigurată de autoritatea tutelară din unitatea administrativ-
teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap nu 
impietează asupra aplicării prevederilor art.25 alin.4 din lege în sensul în care a făcut-
o prima instanţă, soluţia fiind menţinută în apel, nepunându-se problema unui conflict 
de interese, aşa cum susţine recurentul, în mod nefundat prin motivele de recurs. 

Ţinând cont de toate aspectele reţinute mai sus, rezultă că în cauză singura 
persoană care poate fi numită ca tutore al pârâtei, conform art.25 alin.4 din Legea 
nr.448/2006, este autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, aplicarea prevederilor art.115 C.civ., în sensul propus de 
către recurenţi, adică prin desemnarea ca tutore şi a persoanei juridice care asigură în 
prezent ocrotirea pârâtului, fiind de asemenea exclusă. 

În ceea ce priveşte motivul întemeiat pe  dispoziţiile art. 229 alin. 3 Cod civil 
astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 214/2013, nici acesta nu este fondat. 

Potrivit celor anterior arătate, prevederile Legii nr.448/2006, au caracter 
special faţă de cele generale, prevăzute de Codul civil, iar situaţia pârâtului L.M. este 
una de excepţie, întrucât nu a fost identificată nicio persoană din cele prevăzute la art. 
118 Cod civil, care să poată fi numită ca tutore. Prin urmare, singura posibilitate 
rămasă pentru desemnarea tutorelui este, în speţă, cea în temeiul prevederilor legii 
speciale – art. 25 alin. 4 al Legii nr. 448/2006, teza I: autoritatea administraţiei publice 
locale, întrucât teza a II-a - persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea 
persoanei cu handicap – nu este aplicabilă, deoarece casa de tip familial unde este 
îngrijit şi asistat pârâtul L.M. nu este o persoană juridică în sensul prevăzut de acelaşi 
act normativ – art. 51. 

Declanşarea unui „conflict de interese” este exclusă, întrucât autoritatea 
administraţiei publice locale, desemnată în calitate de tutore, urmează să desemneze o 
persoană care, în mod concret, va îndeplini atribuţiile tutorelui şi cu privire la care, 
autoritatea administraţiei publice locale va exercita controlul tutelei, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 151 şi urm. Cod civil. 

Prin urmare, în temeiul art.304 pct.9 coroborat cu art.312 alin.1 C.pr.civ 
Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de pârât. 

 
 



2. Acţiune în revendicare. Imobil ce a aparţinut patrimoniului 
sindicatului. Incidenţa dispoziţiilor art. 480 C.civ. 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 319 din 30 martie 2014  

Soluţia primei instanţe 
Prin  sentinţa civilă nr. 4955 din 27 decembrie 2012 a Judecătoriei Zalău, a 

fost admisă în parte acţiunea civilă în revendicare imobiliară formulată de reclamanta   
Liga Sindicatelor din Învățământul Sălaj în contradictoriu cu pârâţii Municipiul 
Zalău-prin Primar și Direcția Județeană pentru Sport  şi Tineret Sălaj.  

Au fost obligaţi pârâţii să-i lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită 
posesie imobilul –construcţie ”Tabăra Meseș” compusă din pavilionul central (casă de 
odihnă) cu parter +1 etaj și edificată pe terenul intravilan în suprafață de 4429 mp, 
inclus în suprafaţă de 28.775 mp, înscris în CF nr.2806 Zalău, nr.top.2925/1/b, 
construcţie identificată conform planului de amplasament şi delimitare a bunului 
imobil, ce face raportul parte din raportul de expertiză efectuat de expertul C.G., parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Au  fost obligaţi pârâţii la plata sumei de 11.682,9 lei cheltuieli de judecată în 
favoarea reclamantei. 

S-a dispus restituirea către reclamantă a sumei de 600 lei, achitată cu chitanţa 
nr. 2230582/1 din 25.06.2012 în contul Ministerului Justiţiei -Biroul Local de 
Expertize Judiciare Zalău. 

A fost respinsă nefondată cererea reclamantei privind notarea construcţiei şi 
înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară. 

Considerente 
În drept, reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul indicării temeiului de drept 

ca fiind art. 480 Cod Civil, acţiune pe care instanţa o consideră admisibilă sub 
aspectul analizării îndeplinirii condiţiilor revendicării pe temeiul dreptului comun și 
nu a Legii nr. 10/2001, din perspectiva Deciziei nr. 33/2008 a Î.C.C.J. privind 
examinarea recursului în interesul legii, cu privire la admisibilitatea acţiunii în 
revendicare și în care s-a statuat 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.  

         În fapt, potrivit expertizei tehnice ordonată în cauză, imobilul în litigiu 
situat în Pădurea Meseș, cunoscut sub numele ”Tabăra Meseş” este edificat pe terenul 
intravilan în suprafaţă de 4429 mp, inclus în suprafaţa de 28.775 mp, înscris în CF nr. 
2806 Zalău, nr.top. 2925/1/b, fiind compus din pavilionul central care are ataşată o 
terasă acoperită edificată ulterior, pe acelaşi amplasament fiind şi alte construcţii 
edificate în diferite perioade : 3 cabane din lemn, sală de studio, grup sanitar şi o 
magazie, conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil. 

         Asupra terenului în suprafaţă de 28.775 mp, înscris în CF nr. 2806 Zalău, 
nr. top. 2925/1/b s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantei Liga 
Sindicatelor din Învăţământul Sălaj, în baza legilor fondului funciar, prin Hotărârea 
nr. 348/07.09.2007 privind validarea propunerilor Comisiei Locale de Fond Funciar 
Zalău.  

        Prin sentinţa civilă nr. 1564/23.04.2003, pronunţată în dosarul nr. 
1780/2003 al Judecătoriei Zalău, s-a recunoscut reclamantei calitatea de unică 
succesoare în drepturi a Sindicatului Învăţătorilor din judeţul Sălaj. Potrivit 
menţiunilor din cartea funciară, Sindicatul Învăţătorilor din judeţul Sălaj a fost 
succesor în drepturi a Asociaţiei Învăţătorilor din România – judeţul Sălaj proprietara 
imobilului-teren, dobândit prin cumpărare de la Primăria Zalău, la data de 28.01.1939. 



        Astfel, în baza deciziei nr. 5771/1938 a Primăriei Oraşului Zalău, între 
Primăria Oraşului Zalău și Asociaţia Învăţătorilor din România – judeţul Sălaj, a fost 
încheiat la data de 28.01.1939 contractul de vânzare-cumpărare  având ca obiect 
terenul în suprafaţă de 5 iugări din Pădurea Meseş, nr. top. 2925/1, în scopul declarat 
al edificării unei construcţii-casă de odihnă până la data de 01.01.1942. Potrivit 
clauzelor contractului de vânzare-cumpărare a terenului, s-a pus în mod gratuit, la 
dispoziţia Asociaţiei Învăţătorilor din România – jud. Sălaj, şi a materialului de 
construcție - lemn, piatră, nisip din carierele Primăriei, pământ pentru cărămidă, 
menţionându-se obligaţia Primăriei de realizare a căilor de acces, racordarea la 
energie electrică pentru iluminatul pavilioanelor. 

        Din actele dosarului, rezultă că, începând cu luna martie 1939,  au fost 
demarate lucrările pentru edificarea construcţiei, fiind întocmit şi proiectul casei de 
odihnă ataşat la filele 21-32 din dosar, însă din documentele prezentate nu reiese data 
finalizării imobilului, din adresa nr. y84/24.05.1969 a Consiliului Popular al Judeţului 
Sălaj relevându-se faptul că datorită situaţiei politice a vremii construcţia nu s-a putut 
realiza, fondurile şi materialele fiind confiscate de statul maghiar, după Dictatul de la 
Viena. În continuare, se menţionează că în timpul ocupaţiei hortiste, pe terenul, din 
fondurile şi materialele Asociaţiei Învăţătorilor, s-a construit actuala cabană de pe 
Meseş.    

          Prin sentinţa civilă nr. 46/946/12.04.1946 a Tribunalului Sălaj a fost 
menţinută hotărârea nr. 90/1945 a Judecătoriei Zalău prin care s-a dispus anularea 
încheierii de carte funciară de trecere în proprietatea statului maghiar a imobilului 
înscris în CF nr. 2806 Zalău, nr. top. 2925/1/b, restiturea în natură şi restabilirea 
situaţiei tabulare anterioare în favoarea reclamantei Sindicatul Învăţătorilor din 
jud.Sălaj.  

          Astfel, din anul 1945 terenul şi construcţia ridicată au revenit în 
proprietatea Sindicatului Învăţătorilor din judeţul Sălaj, fiind folosite, potrivit aceleaşi 
adrese a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj, conform destinaţiei acestora până în 
anul 1960 când au fost desfiinţate sindicatele, iar imobilele preluate apoi de 
Întreprinderea Balneară Cluj şi, ulterior, în anul 1968, a trecut în administrarea 
Întreprinderii Judeţene de Gospodărie Comunală şi Locativă Zalău.  

         Pârâta Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj a recunoscut 
susţinerile reclamantei în privinţa succedării de-a lungul timpului a dreptului de 
folosinţă şi administrare asupra construcţiei litigioase, arătând că, după preluarea în 
administrarea Gospodăriei Comunale și Locative Zalău, construcţia a fost 
transformată în tabără şcolară, în anul 1969, apoi preluată în administrarea 
Ministerului Tineretului şi  Sportului, în anul 1990, iar din anul 2004, dată în 
administrarea pârâtei Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj.  

         Procedând la analiza documentelor depuse în probaţiune, instanţa a 
reţinut că reclamanta şi-a dovedit dreptul de proprietate asupra construcţiei-pavilion 
central prin contractul de vânzare-cumpărare în care este cuprinsă şi clauza privind 
donarea materialelor de construcţii, ulterior revendicând proprietatea imobilului și, 
având câştig de cauză prin Sentinţa Civilă nr. 46/946 din 12.04.1945 a Tribunalului 
Sălaj. Totodată, din adresa nr. y84/24.05.1969 a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj 
prin care s-a solicitat schimbarea destinaţiei imobilului din cabană în casa 
învăţătorului, reiese că, din anul 1945 până în anul 1960, când s-au desfiinţat 
sindicatele, imobilul a fost în proprietatea sindicatului, care s-a comportat ca un 
adevărat proprietar, efectuând acte de folosinţă conform destinaţiei sale. Reclamanta, 
însă, nu şi-a dovedit dreptul de proprietate şi asupra celorlalte construcţii identificate 
în raportul de expertiză ca fiind - 3 cabane din lemn, sală de studio, grup sanitar şi o 



magazie, conform planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil, edificate 
ulterior, nefiind cuprinse în planurile iniţiale de construire a casei de odihnă aflate la 
dosar şi nici menţionate în actele depuse în probaţiune. 

          S-a impus precizarea că pârâţii nu au contestat niciun moment calitatea 
de proprietar a reclamantei asupra construcţiei, invocând în susţinerea cererii lor de 
respingere a acţiunii faptul că este necesară o reglementare legislativă specială cu 
privire la situaţia juridică a imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical, 
neexistând temei pentru admiterea cererii reclamantei.  

          Instanţa a arătat că pârâţii nu au produs niciun înscris pentru dovedirea 
dreptului lor de proprietate asupra construcţiei pentru o eventuală comparare a 
titlurilor de proprietate ale părţilor, fiind non dominus, şi nici nu şi-au înscris dreptul 
de proprietate în cartea funciară, în condiţiile în care înscrierea dreptului în cartea 
funciară avea efect constitutiv, prin incidenţa dispoziţiilor imperative ale art. 17 din 
Decretul - lege nr. 115/1938, excepţiile stipulate de art. 26 fiind de strictă 
reglementare şi aplicare. Inexistenţa unui titlu de proprietate al Statului Român 
reprezentat în cauză prin Municipiul Zalău-prin primar, cu privire la această 
construcţie preluată în anul 1960, atrage constituirea nevalabilă a dreptului de 
administrare în favoarea diferitor instituţii publice începând cu anul 1968. Faptul că 
pârâta Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj a precizat că au fost efectuate 
lucrări de amenajare în legătură cu imobilul, nu face obiectul prezentei cauze, instanţa 
nefiind investită cu soluţionarea unei astfel de cereri.  

          Pentru aceste motive, întemeiat pe dispoziţiile art. 480 Cod civil, potrivit 
cărora proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în 
mod exclusiv şi absolut însă în limitele determinate de lege, instanţa a admis în parte 
acţiunea în revendicare promovată de reclamantă, reţinând că aceasta şi-a dovedit atât 
dreptul său de proprietate asupra construcţiei revendicate-clădirea ”Tabăra Meseş”, 
cât şi folosinţa exercitată de pârâţi asupra construcţiei. 

       Prin urmare, admiţând în parte acţiunea, instanţa a  obligat  pârâţii să 
lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul –construcţie 
”Tabăra Meseş” compusă din pavilionul central (casă de odihnă) cu parter +1 etaj şi 
edificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 4429 mp, inclus în suprafaţa de 28.775 
mp, înscris în CF nr. 2806 Zalău, nr. top. 2925/1/b, construcţie identificată conform 
planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil, ce face raportul parte din 
raportul de expertiză efectuat de expertul C.G., parte integrantă din hotărâre. 

           În privinţa capătului de cerere privind notarea construcţiei în cartea 
funciară şi înscrierea dreptului de proprietate a reclamantei, instanţa a arătat 
următoarele: 

Legea nr. 7/1996 la art. 17 prevede că „una sau mai multe parcele alăturate de 
pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, 
aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se 
identifica printr-un număr cadastral unic şi se înscrie intr-o carte funciara. 

Potrivit art. 60 alin. 4 din Ordinul nr. 633/2006 „ pentru imobilele situate în 
extravilan în zonele care fac obiectul Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 
169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si al 
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, înscrise în vechile cărţi funciare nu este obligatorie 
identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie făcând cazurile 
în care asupra lor sunt înscrise construcţii”. 



 Art. 38 alin. 2 prevede că în acest sens, documentaţiile cadastrale se 
întocmesc cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritoriala 
respectiva. 

 Potrivit art. 10 lit. g din Ordinul 634/2006 recepţia cadastrală constă în 
: g) alocarea numărului cadastral în indexul cadastral, dacă documentaţia este corectă. 

 Analiza textelor de lege mai sus evocate relevă că imobilul, în 
accepţiunea Legii nr. 7/1996 se identifică printr-un număr cadastral unic, alocat în 
indexul cadastral cu prilejul recepţie cadastrale. 

 În scopul alocării numărului cadastral este obligatorie întocmirea 
documentaţiei cadastrale, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 634/2006, 
documentaţie care stă la baza înscrierii în cartea funciară a tuturor actelor şi faptelor 
juridice referitoare a operaţiunilor expres şi limitativ menţionate în art. 2 alin. 1 lit. a-h 
din acest ordin. 

 Este cert faptul că odată cu punerea în aplicare  a dispoziţiilor Legii nr. 
7/1996, Decretul-lege nr. 115/1938 şi-a restrâns în mod considerabil aplicarea, 
întrucât toate transmisiunile şi constituirile de drepturi reale trebuie să se facă în noile 
cărţi funciare, cu respectarea Legii nr. 7/1996, republicată, care instituie un regim de 
carte funciară aplicabil unic în sensul identificării terenului printr-un identificator 
cadastral. Terenul în suprafaţă de 28.775 mp pe care este edificată construcţia, nu este 
identificat printr-un număr cadastral, iar reclamanta are posibilitatea de a-şi înscrie 
dreptul de proprietate asupra construcţiei prin procedura administrativă reglementată 
de Legea nr. 7/1996  atât timp cât există o hotărâre judecătorească prin care i s-a 
atribuit această construcţie, după întocmirea documentaţiei cadastrale vizate de 
O.C.P.I. Sălaj. 

 Apelul   
Prin decizia civilă nr. 46/21 mai 2013 a  Tribunalului Sălaj, a  fost admis 

apelul declarat de  Municipiul  Zalău – prin Primar împotriva sentinţei civile nr.. 4955 
din 27 decembrie 2012 a  Judecătoriei  Zalău. 

A fost  modificată hotărârea  atacată, în  sensul că a fost înlăturată   obligarea 
pârâtei Municipiul  Zalău – prin Primar de  la  plata cheltuielilor  de  judecată din faţa  
instanţei  de   fond. 

Au fost  păstrate restul  dispoziţiilor sentinţei  atacate. 
A fost respins apelul  declarat de  pârâta Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Sălaj împotriva aceleiaşi  sentinţe  ca  nefondat. 
Pârâta Direcţia Judeţeană pentru  Sport şi Tineret Sălaj a fost obligată la  plata  

către reclamantă  a  sumei  de  1488 lei  cheltuieli  de  judecată în  recurs. 
Considerente 
 Conform art. 275  Cod  procedură  civilă, pârâtul care a recunoscut la 

prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu  va  putea fi   obligat la  plata  
cheltuielilor  de  judecată, afară numai  dacă  a  fost pus  în  întârziere înainte  de  
chemarea  în  judecată. 

 Din analiza actelor depuse  în  faţa  primei instanţe,  rezultă  că pârâtul 
Municipiul  Zalău nu s-a  prezentat la  nici un  termen  de  judecată,  deşi  a   fost  
legal  citat şi  nu  a  depus vreo întâmpinare  prin  care să se  opună admiterii  acţiunii, 
atitudinea  sa  în aceste condiţii echivalând cu  recunoaşterea pretenţiilor reclamantei. 

 În  atare condiţii incidente  fiind dispoziţiile art. 275 Cod  procedură  
civilă, apelul  acestui pârât  a fost apreciat  întemeiat, a fost  admis şi  a  fost  
schimbată sentinţa  atacată, în  sensul înlăturării obligării acestui pârât  de  la  plata  
cheltuielilor  de  judecată în  faţa primei instanţe. 



 Apelul pârâtei  Direcţia  Judeţeană pentru  Sport şi Tineret Sălaj 
împotriva aceleiaşi sentinţe a  fost apreciat nefondat pentru  următoarele:  

În baza deciziei nr. 5771/1938 a Primăriei Oraşului Zalău, între Primăria 
Oraşului Zalău și Asociaţia Învăţătorilor din România – jud. Sălaj, s-a încheiat la data 
de 28.01.1939 contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul în suprafaţă 
de 5 iugări din Pădurea Meseș, nr. top. 2925/1, în scopul declarat al edificării unei 
construcţii - casă de odihnă până la data de 01.01.1942. Potrivit clauzelor contractului 
de vânzare-cumpărare a terenului, s-a pus în mod gratuit, la dispoziţia Asociaţiei 
Învăţătorilor din România – jud. Sălaj, şi a materialului de construcţie - lemn, piatră, 
nisip din carierele Primăriei, pământ pentru cărămidă, menţionându-se obligaţia 
Primăriei de realizare a căilor de acces, racordarea la energie electrică pentru 
iluminatul pavilioanelor. 

Începând cu luna martie 1939, au fost demarate lucrările pentru edificarea 
construcţiei, fiind întocmit şi proiectul casei de odihnă ataşat la filele 21-32 din dosar, 
însă din documentele prezentate nu reiese data finalizării imobilului, din adresa nr. 
y84/24.05.1969 a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj relevându-se faptul că datorită 
situaţiei politice a vremii construcţia nu s-a putut realiza, fondurile şi materialele fiind 
confiscate de statul maghiar, după Dictatul de la Viena. În continuare, s-a  menţionat 
că în timpul ocupaţiei hortiste, pe terenul, din fondurile şi materialele Asociaţiei 
Învăţătorilor, s-a construit actuala cabană de pe Meseş. 

         Mai departe, prin sentinţa civilă nr. 46/946/12.04.1946 a Tribunalului 
Sălaj, a fost menţinută hotărârea nr. 90/945 a Judecătoriei Zalău, prin care s-a dispus 
anularea încheierii de carte funciară de trecere în proprietatea statului maghiar a 
imobilului înscris în CF nr. 2806 Zalău, nr. top.2925/1/b, restituirea în natură şi 
restabilirea situaţiei tabulare anterioare în favoarea reclamantei Sindicatul 
Învăţătorilor din jud. Sălaj.  

         Astfel, din anul 1945 terenul şi construcţia ridicată au revenit în 
proprietatea Sindicatului Învăţătorilor din jud. Sălaj, fiind folosite, potrivit aceleași 
adrese a Consiliului Popular al Judeţului Sălaj, conform destinaţiei acestora până în 
anul 1960 când au fost desfiinţate sindicatele, iar imobilele preluate apoi de 
Întreprinderea Balneară Cluj și, ulterior, în anul 1968, a trecut în administrarea 
Întreprinderii Judeţene de Gospodărie Comunală şi Locativă Zalău.  

Prin sentinţa civilă nr. 1564/23.04.2003, pronunţată în dosar nr. 1780/2003 al 
Judecătoriei Zalău, s-a recunoscut reclamantei calitatea de unică succesoare în 
drepturi a Sindicatului Învăţătorilor din jud. Sălaj. Potrivit menţiunilor din cartea 
funciară, Sindicatul Învăţătorilor din jud. Sălaj a fost succesor în drepturi a Asociaţiei 
Învăţătorilor din România – jud. Sălaj proprietara imobilului-teren, dobândit prin 
cumpărare de la Primăria Zalău, la data de 28.01.1939. 

Prin hotărârea nr. 348/07.09.2007 a  Comisiei  Locale  de  fond  funciar  Zalău 
s-a  reconstituit  dreptul de proprietate în favoarea reclamantei Liga Sindicatelor din  
Învăţământul Sălaj, asupra ternului în suprafaţă de 28.775 mp., înscris în C.F.  nr. 
2806 Zalău, nr. top 2925/1/b. 

În atari condiţii calitatea de proprietar al reclamantei  este pe deplin dovedită şi  
nici pârâţii nu au  contestat această calitate a reclamantei asupra construcţiei. 

Pe de  altă parte, pârâţii nu au adus nicio  dovadă în ceea ce priveşte dreptul  
lor  de  proprietate asupra  imobilului pentru o  eventuală comparare a  titlurilor de  
proprietate. 

Invocarea  faptului că nu s-a  constatat că  pârâta, respectiv ministerul, în 
calitate de ordonator principal de credite, a făcut investiţii la acel activ din bani 
publici alocaţi de  la  bugetul de stat nu poate fi luată în  considerare în condiţiile în  



care nu a  formulat o cerere în acest sens, negăsindu-şi temei nici  susţinerea că 
trebuia să  se  stabilească valoare imobilului la data preluării în  domeniul public al 
statului. 

Atâta  timp cât construcţia de pe imobilul proprietatea reclamantei a  fost 
edificată de Asociaţia Învăţătorilor din România - Secţia Sălaj, a cărei succesoare este 
Liga Sindicatelor din Învăţământul  Sălaj, în mod corect,  în  considerarea 
prevederilor  art. 480 Cod  civil, a  admis  prima instanţă acţiunea  reclamantei,  
situaţie  în  care apelul  reclamantei a fost apreciat nefondat iar  în  baza  art. 297 Cod  
procedură  civilă a fost  respins. 

În  baza  art. 274 Cod  procedură  civilă, pârâta Direcţia  Judeţeană pentru  
Sport şi Tineret Sălaj, a fost  obligată la 1488 lei cheltuieli de  judecată în recurs către 
reclamantă. 

Recursul 
Împotriva acestei decizii, a declarat  în termen legal recurs  pârâta  DIRECŢIA 

JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET SĂLAJ, solicitând  modificarea ei, în 
sensul admiterii apelului acestui pârât, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
respingerii acţiunii. 

În motivarea recursului ei, această pârâtă învederează că imobilul în litigiu se 
află în domeniul public al Statului Român şi doar în administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în a cărui subordine se află pârâta recurentă, fiind  înscris  în 
inventarul bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al statului întocmit  în baza  HG 
nr. 1705/2006. 

Întâmpinarea din recurs 
Reclamanta  intimată, prin întâmpinare, a  solicitat respingerea recursului ca  

nefondat, pe  motiv  că nu a  fost  indicat  vreun motiv de  nelegalitate  din cele  prev. 
de art. 304 alin. 1 pct. 1-9 Cod proc. civ. 

Analizând recursul formulat  prin prisma motivelor  invocate, raportat la  
dispoziţiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., în care acestea  pot fi încadrate, curtea 
apreciază că acesta nu este fondat, din considerente ce  urmează a fi expuse. 

Astfel, potrivit  dispoziţiilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, „regimul 
juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de 
alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale”. Aşadar, cu 
privire la imobilul despre care susţine reclamanta că a fost proprietatea sa, nu există 
vreo lege specială de restituire, singura acţiune ce poate fi exercitată pentru 
recunoaşterea dreptului de proprietate fiind cea în revendicare de drept comun, 
fundamentată pe dispoziţiile art. 480 C. civ., aşa cum a reţinut prima instanţă. 

Conform art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, fac parte din domeniul public al statului doar imobilele 
intrate cu titlu valabil în patrimoniul acestuia, iar, potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, 
cele preluate fără titlu valabil pot fi revendicate pe calea dreptului comun, în măsura 
în care nu există vreo lege specială de reparaţie, valabilitatea titlului urmând să fie 
constatată de instanţa de judecată, conform alin. 3 al aceluiaşi articol. 

Aşadar, chiar dacă bunul ar  figura  în inventarul domeniului public al statului, 
acţiunea ar fi admisibilă în măsura în care s-ar analiza  valabilitatea titlului de  
preluare şi s-ar  constata de către  instanţă nulitatea acestuia. 

Reclamanta a  dobândit  dreptul de proprietate  asupra terenului cu titlu de 
reconstituire  în baza legilor fondului funciar, titlu ce  nu a fost  contestat  şi a dovedit 
edificarea  construcţiei existente pe teren din fonduri proprii, preluarea de către stat  
fiind  făcută fără titlu valabil, prin desfiinţarea abuzivă a sindicatului. 



Instanţa de recurs a dispus verificarea inventarului bunurilor din domeniul 
public  al statului doar  pentru a stabili dacă pârâta recurentă are calitate procesuală 
pasivă sau deţine bunul pentru altul, fiind  doar  titularul unui drept de administrare şi 
impunându-se  introducerea  în cauză a titularului dreptului. 

Pârâta,  însă, nu a făcut  dovada împrejurării că imobilul în litigiu s-ar  afla  în 
inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aprobat  prin hotărâre de guvern, 
iar  guvernul emitent al actului nu a răspuns  adresei instanţei, indicându-i să 
interpeleze  ministerele din subordinea sa, unul dintre acestea  fiind  cel în subordinea 
căruia se află pârâta recurentă. 

Întrucât, sub acest aspect, nu a  fost  completată probaţiunea în recurs, starea 
de fapt  stabilită de  instanţele de fond va fi avută în vedere  şi de instanţa de recurs, în 
sensul că reclamanta este proprietara  construcţiei, iar  pârâta este  un simplu posesor, 
acţiunea  în revendicare  împotriva acesteia fiind, aşadar, admisibilă. 

În temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ.,  din considerentele arătate, curtea va 
respinge recursul pârâtei ca  nefondat. 

Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316 raportat la art. 298  şi 274 alin. 1  
Cod proc. civ., pârâta recurentă va fi obligată să-i plătească reclamantei intimate 
cheltuieli de judecată  în recurs în sumă de 1736 lei, reprezentând onorariu avocaţial 
dovedit cu factura  şi ordinul de  plată de la filele 25 şi 26. 

 

3. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Somaţie 
notată în cartea funciară. Menţinerea notării somaţiei, în urma 

dezmembrării imobilului 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 215 din 23 ianuarie 2014  

Prin cererea înregistrată petenta D.M. a formulat plângere împotriva 
Încheierii nr. 12222 pronunţată în dosarul cu acelaşi număr din data de 08.11.2012 
al O.C.P.I CLUJ solicitând admiterea plângerii şi radierea din C.F. nr. 289256-C1-
U2 Cluj-Napoca , imobil cu nr. cadastral 289256-C1-U2 a notării de sub C1, 
reprezentând notare somaţie emisă de B.E.J. C.M.R. în dosar execuţional nr. 1/2006 
către debitorul D.M. în favoarea creditorului D.S., cu privire la imobilul înscris sub 
A1 în C.F. nr. 289256-C1-U2 Cluj-Napoca. 

Prin Sentinţa civilă nr. 5796/26.03.2013 pronunţată în dosar nr. … al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca neîntemeiată plângerea împotriva încheierii 
de carte funciară formulată de petiţionara D.M., fără cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin Încheierea de carte funciară nr. 122224 din data de 08.11.2012 pronunţată 

în dosarul cu acelaşi număr al O.C.P.I CLUJ, s-a respins cererea de reexaminare a 
petiţionarei împotriva Încheierii de carte funciară nr. 101148/21.09.2012, cerere prin 
care aceasta  a solicitat radierea din carte funciară 289256-C1-U2 Cluj-Napoca nr. 
cadastral nr. 289256-C1-U2 a notării somaţiei emise de B.E.J. C.M.R. în dosar 
execuţional nr. 1/2006, cu motivarea că petiţionara  nu a depus nici un act juridic 
justificativ pentru radierea acestei notări, fie ea şi parţială, invocându-se prevederile 
Ordinului nr. 633/2006 şi cele ale art. 908-911 C.civ. 

Raportat la motivele de respingere a cererii de reexaminare, instanţa a arătat că 
acestea sunt fondate, şi în consecinţa plângerea petiţionarei  apare ca neîntemeiată, 
întrucât încheierea de carte funciară a fost dată cu respectarea dispoziţiilor Sentinţei 
civile nr. 15259/17.11.2010 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 
…/211/2007, procedându-se la înscrierea dreptului de proprietate al petiţionarei prin 



efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a imobilului înscris în C.F. nr. 289256 cu 
respectarea dispoziţiilor exprese în materia alipirii şi dezlipirii imobilelor, respectiv a 
art. 84 alin. 3 ^1 din Ordinul nr. 633/2006, conform cărora dezmembrarea unei părţi 
dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile şi 
celelalte înscrieri care grevează imobilul. De aceea, la dezmembrarea acestui imobil 
somaţia emisă în  dosarul execuţional nr. 1/2006 al B.E.J. C.M.R. a fost notată şi în 
noua carte funciară în care a fost înscris apartamentul petentei, C.F. nr. 289256-C1-
U2 Cluj-Napoca, întrucât registratorul de carte funciară era ţinut de respectarea 
acestor dispoziţii legale şi nu putea aprecia asupra radierii acestei notări decât cu 
depăşirea atribuţiilor sale, deoarece ar fi implicat din partea acestuia o judecată asupra 
condiţiilor existenţei dreptului sau a valabilităţii notării, de vreme ce prin act 
justificativ pentru radierea notării se înţelege potrivit legii, fie declaraţie autentică 
notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat, fie o hotărâre judecătorească 
definitivă. 

Instanţa a considerat că în mod legal registratorul de carte funciară i-a indicat 
petiţionarei modalitatea în care aceasta ar putea obţine radierea notării din cartea 
funciară, respectiv acţiunea în rectificarea cărţii funciare, în situaţia opoziţiei 
titularului dreptului, cadrul procesual în care instanţa poate analiza temeinicia 
susţinerilor privind lipsa vreunei datorii a acesteia faţă de D.S. şi existenţa unei 
obligaţii personale a numitului D.M.. 

Prin decizia civilă nr. 325 din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în 
dosar nr. 1342/211/2013 s-a respins ca nefondat apelul declarat de petiţionara D.M. 
împotriva Sentinţei civile nr. 5796/26.03.2013 pronunţată in dosarul nr. …/211/2013 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o in întregime. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Este întemeiată susţinerea  apelantei petiţionare potrivit căreia, din cuprinsul 

Deciziei  civile nr. 7222/19.09.2006 pronunţată de Î.C.C.J rezultă că debitul de 
1.300.000.000 lei, echivalentul sumei de 72.000 DM, ce a făcut obiectul acţiunii 
înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la data de 26 iulie 2004, nu este o  datorie 
comună a soţilor D.M. şi D.M. S., petiţionara D.M. neavând obligaţia restituirii 
acestei sume. 

Nu s-a depus insă la dosar vreo hotărâre judecătorească prin care să se fi 
dispus radierea  notării  de sub C1 din Cf  14084 Cluj-Napoca. Aşadar, notarea de sub 
C1 subzista in cartea funciară la data formulării de către petiţionară a cererii de 
înscriere înregistrată la B.C.P.I Cluj-Napoca sub nr. 101148/21.09.2012.  

Potrivit disp. art. 86 alin (3^1) din Ordinul nr. 633/2006, dezmembrarea unui 
imobil se face împreună cu sarcinile ce grevează imobilul.  

Potrivit acestui text legal,  in  lipsa unei hotărâri judecătoreşti care să fi dispus 
radierea  notării de sub C1 sau a unei convenţii incheiată intre copartajanţi şi 
beneficiarul notării, in sensul ca sarcina să urmeze numai parcela  atribuită  lui D.S. 
Mircea,  in mod corect notarea înscrisă în CF 14084 Cluj a urmat ambele parcele  
rezultate in urma partajării . 

Judecătoria a apreciat corect că registratorul de carte funciară nu avea 
competenţa să analizeze  condiţiile de fond ale  transferului acestei notări asupra  
parcelei atribuită petiţionarei in urma partajului, fiind ţinut să facă exclusiv aplicarea 
dispoziţiilor legale ce reglementează procedura înscrierii in cartea funciară. 

Argumentele apelantei referitoare la aplicabilitatea disp. art. 493 Cod pr. civ. 
şi 33 Cod familiei sunt corecte, însă ele  pot fi valorificate numai in acţiunea de 
rectificare CF purtată in contradictoriu cu beneficiarul notării contestate. 



Câtă vreme  hotărârea de partaj in temeiul căreia s-a formulat cererea de  
intabulare înregistrată sub nr. 101148/21.09.2012, nu cuprinde dispoziţii referitoare la  
notarea făcută in  beneficiul lui D.S. asupra imobilului înscris in CF 14084 Cluj, 
aceasta nu poate constitui titlul in baza căreia să se înlăture notarea cu privire la o 
porţiune din acest imobil, după cum rezultă din coroborarea disp. art. 911 şi 910 Cod 
civil. 

Pentru considerentele arătate, criticile formulate de petiţionară sunt 
neîntemeiate, şi in consecinţă, văzând disp. art. 295-296 Cod pr.civ, apelul a fost 
respins, păstrându-se în întregime sentinţa atacată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petenta D.M. solicitând casarea 
deciziei civile nr. 325/2013 a Tribunalului Cluj şi în consecinţă admiterea plângerii şi 
anularea încheierii nr. 12224 pronunţată în dosarul nr. 122224/08.11.2012 de către 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, dispunându-se radierea 
din CF nr. 289256-C1-U2 Cluj-Napoca a notării de sub C1. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel a aplicat greşit legea deoarece petenta 
nu a solicitat radierea somaţiei din toată cartea funciară ci doar din cartea funciară a 
imobilului care i-a revenit la partaj. Menţinerea somaţiei în cartea funciară a 
imobilului proprietatea petentei reprezintă o nelegalitate deoarece faţă de un terţ 
creează o prezumţie de datorie faţă de un credit căruia nu îi datorează nimic. 

Interpretarea sintagmei „în lipsa unei convenţii contrare” din textul art. 86 alin. 
31 din Ordinul nr. 633/2006, text de lege aplicat în cauză în soluţionarea plângerii, a 
fost făcută în sensul că şi existenţa unei hotărâri judecătoreşti care să fi dispus 
radierea se încadrează în acest text de lege. Ori, petenta deţine o hotărâre 
judecătorească, reţinută de către instanţa de apel în considerentele deciziei atacate, 
respectiv decizia civilă nr. 7222/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care nu 
s-a dispus radierea, în acest caz plângerea fiind lipsită  de interes, fiind însă vorba 
despre o hotărâre care constată că datoria care face obiectul somaţiei este o datorie 
personală a fostului soţ, D.M.S. 

Deci cine poate mai mult poate şi mai puţin, conform deciziei menţionate 
somaţia de executare nemaimpunându-se a fi înscrisă în cartea funciară nouă a 
imobilului revenit prin partaj petentei.  

Deşi petenta nu datorează nimic şi este lezată de această notare tot aceasta este 
obligată să facă diferite demersuri pentru a obţine radierea notării din cartea funciară 
doar pentru că un creditor de rea credinţă şi debitorul său nu vor să-şi dea acordul la 
radiere. 

Prin respingerea plângerii s-a creat prezumţia calităţii de debitor a petentei, în 
sensul de a suporta efectuarea diferitelor demersuri procesuale pentru a se radia ceva 
ce nu datorează în mod dovedit. 

S-a mai învederat că nu se înţelege care este raţiunea promovării unei acţiuni 
în rectificare în condiţiile în care finalitatea este aceeaşi atât în cazul admiterii unei 
acţiuni în rectificare cât şi în cazul admiterii unei plângeri împotriva încheierii de 
carte funciară. 

Nu se poate reţine că registratorul de carte funciară a procedat corect în 
condiţiile în care a fost depusă hotărârea judecătorească în care se menţionează că nu 
datorează suma de bani care face obiectul somaţiei de executare notate în CF. 

De asemenea, contrar reţinerii instanţei de apel se apreciază că dispoziţiile art. 
493 C.pr.civ. şi art. 33 Codul Familiei pot fi valorificate şi în prezentul proces iar nu 
numai în cadrul unei acţiuni în rectificare deoarece sunt dispoziţii cu caracter 
imperativ care pot fi avute în vedere şi de către registratorul de carte funciară sesizat 
cu soluţionarea unei cereri de înscriere a dreptului de proprietate. 



În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
Analizând recursul declarat de petenta D.M. împotriva deciziei civile nr. 325 

din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. …/211/2013, Curtea 
reţine următoarele: 

Ceea ce se invocă de către petentă în recurs este modul de interpretare şi 
aplicare de către instanţa de apel a prevederilor art.84 alin.31 din Ordinul nr.633/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru 
şi publicitate imobiliară:”Dezmembrarea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa 
unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează 
imobilul.” 

Hotărârea judecătorească irevocabilă de care se prevalează petenta pentru a 
justifica temeinicia plângerii sale împotriva încheierii de carte funciară, respectiv 
decizia civilă nr.7222/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu a dispus în sensul 
radierii din cartea funciară a notării somaţiei. Acest lucru nici nu era posibil având în 
vedere limitele în care a fost investită instanţa prin cererea de chemare în judecată 
formulată de către reclamantul D.S., respectiv restituirea unei sume cu titlu de 
împrumut de către pârâţii D.M. şi D.M.. 

Într-adevăr în considerentele acestei decizii se precizează expres că pârâta 
D.M. nu trebuie să restituie nici o parte din împrumutul acordat de reclamant soţului 
său, pârâtul D.M., dar această menţiune nu putea fi interpretată de către registratorul 
de carte funciară în sensul solicitat de către petentă în condiţiile în care, aşa cum se 
arată şi în cererea de recurs, prin hotărârea judecătorească irevocabilă menţionată sau 
printr-o altă hotărâre judecătorască irevocabilă, nu s-a dispus radierea. 

Conduita pretinsă registratorului de carte funciară de către petentă depăşeşte 
limitele în care acesta are conform legii competenţa să acţioneze, astfel cum în mod 
corect au subliniat instanţele de fond şi apel. 

De asemenea în mod corect s-a arătat prin sentinţa pronunţată de judecătorie şi 
prin decizia pronunţată în apel de către tribunal care ar fi modalitatea legală în care 
trebuie să procedeze petenta pentru a obţine radierea somaţiei din cartea funciară. 
Susţinerea că aceeaşi finalitate, radierea notării somaţiei, se poate obţine atât prin 
plângerea formulată, cât şi prin admiterea unei acţiuni în rectificare de carte funciară, 
neexistând deci temei pentru necesitatea promovării acţiunii în rectificare de carte 
funciară, nu poate fi susţinută juridic, fiind evident că este vorba despre demersuri 
care au un regim juridic diferit, în primul rând primul având un caracter necontencios, 
în timp ce al doilea are un caracter contencios. 

Relevantă în acest sens este decizia în interesul legii nr.LXXII/2007, în 
considerentele căreia s-a statuat că procedura aplicabilă în plângerile împotriva 
încheierilor de carte funciară nu este contencioasă, singurele persoane susceptibile să 
aibă calitate procesuală fiind cele prevăzute de art.50 alin.1 din Legea nr.7/1996, 
respectiv persoanele interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară. Procedura de 
înscriere în cartea funciară este guvernată de regulile cuprinse în Legea nr.7/1996, şi 
de actele normative emise în baza ei, numai în măsura în care acestea nu prevăd 
nimic, legea este completată de dispoziţiile generale în materie necontencioasă 
prevăzute de Codul de procedură civilă. Prin aceeaşi decizie s-a mai statuat că 
registratorul de carte funciară este un funcţionar public, şi nu judecător. 

Apare ca fiind evident faptul că în lipsa unei dispoziţii exprese în acest sens 
într-o hotărâre judecătorească sau a unei convenţii  a părţilor, nu se poate dispune 
radierea somaţiei de către registratorul de carte funciară şi nici în cadrul procesual al 
plângerii împotriva încheierii de carte funciară în care figurează în calitate de parte 
numai petenta D.M.(a se vedea în acest sens şi prevederile art.51 din Legea 



nr.7/1996), deşi raportat la prevederile 333 alin.1 C.pr.civ. era posibilă citarea în 
cauză a altor persoane menţionate în plângere, respectiv în cazul concret dedus 
judecăţii a numiţilor D.S. şi D.M., în vederea lămuririi situaţiei deduse judecăţii. 
Petenta, beneficiind de asistenţă juridică calificată, nu a înţeles însă să procedeze 
astfel, susţinând în toate etapele procesuale admisibilitatea radierii notării ca urmare a 
admiterii plângerii împotriva încheierii de carte funciară, în cadrul procesual stabilit în 
faţa primei instanţe prin plângerea formulată. 

Având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul 
art.304 pct.9 şi art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de 
petenta D.M. împotriva deciziei civile nr. 325 din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj 
pronunţată în dosarul nr. …/211/2013, pe care o va menţine ca legală. 

 
 
 

4. Grăniţuire şi revendicare. Criterii de stabilire 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 535 din 20 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 5587/21.03.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost 
admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii B.T.D. şi 
B.M.C., în contradictoriu cu pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D., şi în consecinţă: 

A fost stabilită linia de hotar între imobilul aflat în proprietatea reclamanţilor, 
situat în str. C., nr. 26, jud. Cluj şi înscris în CF nr.26478 Cluj, cu nr. top 8783/1 şi 
imobilul aflat în proprietatea pârâţilor, situat în str. C., nr. 26, jud. Cluj  şi înscris în 
CF nr. 161894 Cluj, cu nr. top 8783/2 şi în CF nr.271781-C1-U2 Cluj Napoca, cu nr. 
cadastral 5157/I, pe linia materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de 
expert G.T. între punctele A şi C. 

Au fost obligaţi pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D. să elibereze suprafaţa pe care o 
ocupă din terenul aflat în proprietatea reclamanţilor, adică suprafaţa de 14 mp din 
care: 1 mp este ocupat de cele două ziduri edificate între cele două proprietăţi şi 
materializate în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert G.T. între 
punctele 37-36 şi 26-27, 7,256 mp sunt ocupaţi de construcţia aflată în proprietatea 
pârâţilor şi materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert G.T. 
cu C2, 0,635 mp sunt ocupaţi de construcţia aflată în proprietatea pârâţilor şi 
materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert G.T. cu C1, iar 
restul până la 14 mp sunt ocupaţi din curte. 

Au fost obligaţi pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D. să recunoască şi să respecte 
dreptul de proprietate al reclamanţilor B.T.D. şi B.M.C. asupra suprafeţei de 14 mp pe 
care au ocupat-o din imobilul aflat în proprietatea reclamanţilor. 

A fost respinsa cererea prin care reclamanţii au cerut ca în caz de refuz, să fie 
autorizaţi să execute ei înşişi, dar pe cheltuiala pârâţilor, obligaţia de a face stabilită în 
sarcina pârâţilor. 

Au fost obligaţi pârâţii în solidar să plătească în favoarea reclamanţilor cu titlu 
de cheltuieli de judecată, suma de 40,3 lei, reprezentând valoarea taxelor de timbru.  

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamanţii sunt proprietarii imobilului situat în str. C., nr. 26, jud.Cluj şi 

înscris în CF nr.26478 Cluj, cu nr. top 8783/1 şi că pârâţii sunt proprietarii imobilelor 
situate în str. C., nr. 26, jud. Cluj  şi înscrise în CF nr.161894 Cluj, cu nr. top 8783/2 
şi în CF nr.271781-C1-U2 Cluj Napoca, cu nr. cadastral 5157/I. 



Din concluziile raportului de expertiză în specialitatea topografie a rezultat că 
fiecăreia din cele două parcele de teren înscrise în CF nr. 26478 Cluj, cu nr. top 
8783/1 şi în CF nr.161894 Cluj, cu nr. top 8783/2 cu suprafeţe egale, îi revine în 
realitate o suprafaţă de câte 208 mp conform măsurătorilor în limitele constituite la 
faţa locului de garduri şi pereţi de construcţii şi că singura dimensiune clară este 
frontul total la str. C. de 22,5 ml, fiecare din cele două parcele având front la strada C. 
de câte 11,25 ml. Experta a arătat că respectarea acestor dimensiuni la frontul de la 
stradă este o condiţie de bază în stabilirea liniei de mejdie dintre cele două proprietăţi 
şi a propus astfel stabilirea mejdiei dintre cele două proprietăţi cu respectarea 
condiţiilor ca fiecare parcelă să aibă front la strada C. de 11,25 ml conform planului 
de dezmembrare din 1973, ca cele două imobile să aibă suprafeţe egale de câte 208 
mp şi ca limita dintre cele două proprietăţi să fie o linie dreaptă pornind din punctul A 
la str. C., punct ce asigură dimensiunea de 11,25 ml pentru fiecare parcelă şi până la 
frontul din spatele parcelelor. Linia de mejdie propusă de expertă între cele două 
proprietăţi a fost astfel materializată pe planul anexă 3 din cuprinsul raportului de 
expertiză între punctele A-C. 

Experta a reţinut că în varianta în care zidurile edificate între proprietăţile 
părţilor aparţin pârâţilor, aceştia ocupă din suprafaţa de teren aflată în proprietatea 
reclamanţilor, o suprafaţă totală de 14 mp din care  1 mp este ocupat de cele două 
ziduri edificate între cele două proprietăţi şi materializate în anexa 3 a raportului de 
expertiză întocmit de expert G.T. între punctele 37-36 şi 26-27, 7,256 mp sunt ocupaţi 
de construcţia aflată în proprietatea pârâţilor şi materializată în anexa 3 a raportului de 
expertiză întocmit de expert G.T. cu C2, 0,635 mp sunt ocupaţi de construcţia aflată în 
proprietatea pârâţilor şi materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de 
expert G.T. cu C1, iar restul până la 14 mp sunt ocupaţi din curte. 

Analizând concluziile raportului de expertiză în specialitatea construcţii, 
instanţa a reţinut că dintre cele două ziduri la care se referă expertul topograf, cel de 
pe latura nordică a clădirii C2, materializat în anexa 3 a raportului de expertiză 
întocmit de expert G.T. între punctele 37-36, a fost construit odată cu lucrările de 
reparaţii şi consolidare a imobilului C2, executate în 2006, iar din expertiza 
topografică a rezultat că C2 este una dintre cele două construcţii aflate în proprietatea 
pârâţilor. Având în vedere şi declaraţia martorului B.A. care a arătat că anterior 
construcţiei edificate de pârâţi, între cele două proprietăţi nu exista nici o delimitare, 
instanţa a reţinut că zidul anterior menţionat aparţine pârâţilor. 

În privinţa celuilalt zid, adică a celui materializat în anexa 3 a raportului de 
expertiză întocmit de expert G.T. între punctele 26-27, instanţa a reţinut că deşi 
expertul în construcţii a constatat că acest zid a fost executat în perioada de execuţie a 
clădirii C1, aflată conform raportului de expertiză în proprietatea pârâţilor, a reţinut 
totodată că zidul a fost edificat după realizarea tălpii fundaţiei şi a peretelui din beton 
armat de la garajul clădirii C1, iar din declaraţiile martorilor B.A. şi G.N.S. a rezultat 
că acest zid a fost construit ca zid de sprijin din cauza diferenţei de nivel, în scopul 
consolidării terenului, de către proprietarii anteriori ai terenului aflat în proprietatea 
reclamanţilor. Prin urmare, instanţa a reţinut că zidul anterior indicat nu aparţine 
pârâţilor, însă coroborând declaraţiile martorului G.N.S. cu fotografiile de la filele 69-
74 şi 93-99, a reţinut că peretele exterior al construcţiei C1, aflată în proprietatea 
pârâţilor, se suprapune peste acest zid în limita a 5-6 cm lăţime. Aşadar, pârâţii şi-au 
extins parţial construcţia C1 peste zidul din discuţie care a fost astfel încorporat în 
aceasta, ocupând în acest mod terenul aflat în proprietatea reclamanţilor şi în aceste 
limite.  



Instanţa a mai reţinut că martorul B.A. a relatat că a locuit în construcţia C2, 
aflată în prezent în proprietatea pârâţilor, că această construcţie era situată cu latura 
dinspre proprietatea reclamaţilor pe mejdia dintre proprietăţi şi că pârâţii au extins 
construcţia, prelungind zidul aşa cum se poate vedea în fotografia de la fila 96. 

Prin urmare, instanţa a constatat că pârâţii au extins atât construcţia C1 cât şi 
construcţia C2 şi au edificat zidul materializat în anexa 3 a raportului de expertiză 
întocmit de expert G.T. între punctele 37-36, ocupând astfel o parte din terenul aflat în 
proprietatea reclamanţilor. 

Potrivit art.584 din Codul civil, orice proprietar poate îndatora pe vecinul său 
la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa, iar potrivit art.480 din Codul civil, proprietatea 
este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi 
absolut, în limitele determinate de lege. 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, a stabilit 
linia de hotar între imobilul aflat în proprietatea reclamanţilor, situat în str. C., nr. 26, 
jud. Cluj şi înscris în CF nr. 26478 Cluj, cu nr. top 8783/1 şi imobilul aflat în 
proprietatea pârâţilor, situat în str. C., nr. 26, jud. Cluj  şi înscris în CF nr.161894 
Cluj, cu nr. top 8783/2 şi în CF nr. 271781-C1-U2 Cluj Napoca, cu nr. cadastral 
5157/I, pe linia materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert 
G.T. între punctele A şi C şi a obligat pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D. să elibereze 
suprafaţa pe care o ocupă din terenul aflat în proprietatea reclamanţilor, adică 
suprafaţa de 14 mp din care : 1 mp este ocupat de cele două ziduri edificate între cele 
două proprietăţi şi materializate în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert 
G.T. între punctele 37-36 şi 26-27, 7,256 mp sunt ocupaţi de construcţia aflată în 
proprietatea pârâţilor şi materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de 
expert G.T. cu C2, 0,635 mp sunt ocupaţi de construcţia aflată în proprietatea pârâţilor 
şi materializată în anexa 3 a raportului de expertiză întocmit de expert G.T. cu C1, iar 
restul până la 14 mp sunt ocupaţi din curte, şi au obligat de asemenea pârâţii să 
recunoască şi să respecte dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra suprafeţei de 
14 mp pe care au ocupat-o din imobilul aflat în proprietatea reclamanţilor. 

Cu privire la cererea prin care reclamanţii au solicitat ca în cazul în care pârâţii 
nu vor executa obligaţia de a elibera suprafaţa ocupată din terenul aflat în proprietatea 
reclamanţilor, să se dispună desfiinţarea construcţiilor de către reclamanţi pe 
cheltuiala pârâţilor, instanţa a reţinut că potrivit art.5802 din Codul de procedură 
civilă, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un 
titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, creditorul poate fi 
autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, 
să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Aşadar, 
prin prisma acestui text legal, instanţa poate autoriza creditorul unei obligaţii de a face 
cuprinse într-un titlu executoriu, să o îndeplinească el însuşi pe cheltuiala debitorului 
numai cu condiţia ca debitorul să refuze executarea obligaţiei în termen de 10 zile de 
la primirea somaţiei, or în speţă, pârâţii nu au fost încă somaţi să execute obligaţia de 
a face pentru care reclamanţii au solicitat autorizarea şi câtă vreme nu au fost somaţi 
în acest scop, nu se poate discuta nici despre un refuz din partea acestora în sensul 
art.5802 din Codul de procedură civilă. Nefiind îndeplinite condiţiile impuse de acest 
text legal, instanţa a apreciat cererea reclamanţilor ca  fiind neîntemeiată în aceste 
limite şi a respins cererea prin care reclamanţii au cerut ca în caz de refuz, să fie 
autorizaţi să execute ei înşişi, dar pe cheltuiala pârâţilor, obligaţia de a face stabilită în 
sarcina pârâţilor. 

În consecinţă, instanţa a admis doar în parte cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii. 



Potrivit dispoziţiilor articolului 274 din Codul de procedură civilă, partea care 
cade în pretenţii va fi obligată la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, iar 
potrivit dispoziţiilor articolului 276 din Codul de procedură civilă, când pretenţiile 
fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa a apreciat în ce măsură 
fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, pentru a face 
compensarea lor. 

Deşi potrivit art.584 cheltuielile grăniţuirii se împart, în speţă, cererea de 
chemare în judecată a inclus şi o acţiune în revendicare. 

În fapt, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi a fost admisă 
doar în parte, situaţie în care culpa procesuală a părţilor este concurentă şi din punct 
de vedere teoretic, reclamanţii au fost îndreptăţiţi la recuperarea cheltuielilor de 
judecată numai în măsura apreciată de instanţă, raportat la proporţia în care le-a fost 
admisă cererea. Analizând acest aspect prin prisma naturii capetelor de cerere admise 
şi măsurii în care a fost admisă cererea, instanţa a apreciat că reclamanţii sunt 
îndreptăţiţi la recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată pe care le-au solicitat şi 
au dovedit că le-au suportat în prezenta cauză, dar pentru că deşi aceştia au solicitat 
valoarea taxelor de timbru şi a onorariului de avocat, în concret, ei au dovedit doar 
plata taxelor de timbru în sumă de 40,3 lei, în temeiul art.277 din Codul de procedură 
civilă şi având în vedere interesul lor comun în cauză, instanţa a obligat pârâţii în 
solidar să plătească în favoarea reclamanţilor cu titlu de cheltuieli de judecată, suma 
de 40,3 lei, reprezentând valoarea taxelor de timbru.  

Prin decizia civilă nr.   429/24.09.2013 a  Tribunalului Cluj a fost respins  ca 
nefondat apelul declarat de pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D. împotriva sentinţei civile nr. 
5587 din 21.03.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost  menţinută în totul.  

Apelanţii au fost  obligaţi să plătească intimaţilor B.T.D. şi B.M.C. suma de 
2000 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

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

Reclamanţii au   investit instanţa cu o cerere privind stabilirea liniei de hotar 
între proprietatea lor  şi cea  a pârâţilor  apelanţi, dublată  şi de revendicarea unei 
suprafeţe de teren de 14 mp. 

În ce priveşte critica referitoare la nelegala timbrare a acţiunii promovate, 
tribunalul a cosntatat că aceasta este neîntemeiată raportat la împrejurarea că, cu 
ocazia pregătirii primului termen de judecată în calea de atac, s-a stabilit în sarcina 
reclamanţilor  intimaţi obligaţia de a achita diferenţă taxa judiciară de timbru şi timbre 
judiciare pentru fond, raportat la petitul de revendicare, obligaţie îndeplinită de 
aceştia, conform dovezilor aflate la fila 34. 

Apelanţii sunt proprietarii imobilelor situate în str. C., nr. 26, jud. Cluj  şi 
înscrise în CF nr. 161894 Cluj, cu nr. top 8783/2 şi în CF nr. 271781-C1-U2 Cluj- 
apoca, cu nr. cadastral 5157/I, iar intimaţii   sunt proprietarii imobilului învecinat, 
situat în str. C., nr. 26, jud.C luj, înscris în CF nr.26478 Cluj, cu nr. top 8783/1. 

Potrivit dispoziţiilor art. 584 Cod civil, grăniţuirea reprezintă o operaţiune de 
determinare prin semne exterioare, a limitelor dintre două proprietăţi vecine, acţiune 
ce se exercită cu scopul stabilirii traseului real pe care trebuie să-l urmeze linia de 
hotar. 

O asemenea operaţiune poate avea loc atât în situaţia în care nu există semne 
vizibile ale liniei de hotar, cât şi în situaţia în care astfel de semne există, dar sunt 
contestate de părţi. În acest ultim caz, însă, este necesar a se face dovada că linia de 
hotar a suferit modificări în timp, astfel că se impune readucerea ei la forma iniţială. 



În speţă, criticile apelanţilor din perspectiva  modalităţii de grăniţuire aleasă de 
prima instanţă au referit la faptul că toate lucrările pe care le-au  efectuat au fost 
realizate în baza unor autorizaţii de construire, cu acordul vecinilor şi cu respectarea  
limitelor existente între proprietăţi. 

Pentru stabilirea mejdiei dintre proprietăţile învecinate, prima instanţă a dispus 
efectuarea unei expertize topografice, au fost audiaţi martori şi s-a întocmit şi o 
documentaţie  tehnică în specialitatea construcţii în vederea verificării susţinerilor 
părţilor referitoare la vechimea construcţiilor, a zidurilor despărţitoare, a materialelor 
din care acestea au fost construite, a existenţei unor modificări aduse acestor 
construcţii. 

Tribunalul a  cosntatat că varianta  de demarcaţie a  celor două proprietăţi 
propusă de expertul topograf şi însuşită de prima instanţă îşi găseşte pe deplin 
justificare în raport de premisele avute în vedere precum şi de celelalte probe 
administrate. 

În acest sens în mod corect s-a pornit de la faptul că iniţial, parcelele 
învecinate au format un singur imobil  care a fost partajat voluntar de vechii  
proprietari, conform actului încheiat la Notariatul de stat al Jud. Cluj sub nr. 
8591/04.12.1973 şi planului de dezmembrare anexă la acest act. 

Conform acestor documente, experta a concluzionat că  cele două parcele 
rezultate au avut suprafeţe egale, că frontul la stradă al fiecăreia a fost acelaşi, 
respectiv 11,25 m şi că limita dintre ele se impune a fi o linie dreaptă pornind din 
punctul care asigură dimensiunea frontului la strada Cetăţii  de 11,25 m pentru fiecare 
parcelă,  pană la frontul din spate al parcelelor. 

Stabilind linia de mejdie pe acest traseu, au fost  evidenţiate câteva tronsoane 
care au impus administrarea şi a altor probe, inclusiv cea cu expertiza în construcţii. 

Aceste probe au contrazis susţinerile apelanţilor referitoare la faptul că nu au 
adus modificări zidului existent iniţial şi care  a constituit graniţa dintre proprietăţi, şi 
nici construcţiei C2 cumpărată de la familia B., care de asemenea reprezenta limita 
dintre cele două parcele vecine. 

Astfel, referitor la zidul materializat în expertiza topografică  între punctele 
26-27, pornind dinspre strada C., martorul G.N.S., care a participat la edificarea 
acestuia, a precizat că scopul construirii lui a fost acela de a  împiedica alunecarea 
pământului peste scara de acces către casa actualmente proprietatea intimaţilor, între 
parcele existând o diferenţă de nivel. Acelaşi martor a precizat că  proprietăţile nu 
erau delimitate complet, curtea era comună, existând o cale de acces la casa din spate, 
fosta proprietate a familiei B., în prezent proprietatea apelanţilor, materializată C2 în 
rapoartele  de expertiză. A mai menţionat martorul, prezentându-i-se  fotografia de la 
fila 70, că peretele exterior al casei apelanţilor  se suprapune cu zidul pe care el l-a 
edificat la solicitarea fostului  deţinător al imobilului care actualmente constituie 
proprietatea intimaţilor . 

Lipsa demarcaţiei dintre proprietăţi a fost confirmată  şi de martorul B.A., 
proprietar al construcţiei indicate C2 în documentaţiile tehnice, persoană care a 
confirmat şi împrejurarea că zidul de sprijin menţionat anterior, ce porneşte de la 
strada C., a fost realizat pentru  consolidare, dată fiind diferenţa de nivel dintre cele 
două loturi învecinate. 

Aceste depoziţii s-au coraborat cu concluziile raportului de expertiză întocmit 
de expert U.M. şi au condus la concluzia că deşi zidul nu a fost edificat de apelanţi, 
aceştia, contrar propriilor susţineri, şi-au extins construcţia proprietate C1,  situată 
înspre frontul de la strada C., mai o precis peretele exterior al acesteia, peste zidul 



menţionat, cu cca. 5-6 cm- înglobându-l practic în această construcţie şi ocupând 
astfel, pe  această porţiune, terenul proprietatea intimaţilor. 

În susţinerea  concluziilor sale expertul U.M. a arătat că  peretele adiacent 
clădirii C1, între punctele 26-27 a fost executat după realizarea tălpii fundaţiei   şi 
peretelui garajului clădirii C1, respectiv în cursul anului 2002. 

Faptul că apelanţii au deţinut o autorizaţie de construire nu poate justifica în 
nici un caz ocuparea de către ei a unei suprafeţe din terenul intimaţilor, respectiv a 
celei aflate sub porţiunea de suprapunere a peretelui exterior al clădirii C1 cu zidul 
construit de cel ce a deţinut anterior imobilul  intimaţilor. 

Nu au fost primite nici afirmaţiile apelanţilor referitoare  la faptul că nu au 
adus modificări corpului de clădire C2 , cumpărat de la familia B., aflat în spatele 
corpului C1. 

În acest sens, în mod corect prima instanţă a dat eficienţă depoziţiei martorului 
G.N.S. conform căreia, între zidul de sprijin pe care l-a construit (la care s-a făcut 
anterior  referire) şi corpul C2 aflat în spate, exista un decalaj de cca,1,5 m. ori, 
actualmente acest decalaj nu mai există. De asemenea şi martorul B.A., fostul 
proprietar al  corpului C2 a arătat că peretele acestuia  era situat pe mejdia dintre cele 
două parcele,dar ulterior  a fost modificată de apelanţi prin prelungirea zidului. 

Totodată , potrivit expertizei în construcţii  zidul de pe latura nordică a clădirii 
C2 între punctele 36-37 este în continuarea zidului  din punctele 26-27. Acest zid este 
în afara corpului C2 în prelungirea peretelui nordic şi în afara acestei clădiri, construit 
în anul 2006 odată cu consolidarea imobilului C2. 

Ori, nici autorizaţia de construire emisă în anul 2006 nu are puterea de a 
conferi apelanţilor dreptul de a ocupa vreo suprafaţă din terenul intimaţilor, ea vizând 
doar reparaţia şi consolidarea clădirii. 

A fost  apreciată ca  fiind neîntemeiată critica apelanţilor referitoare la faptul 
că zidul adiacent casei C1 este greşit materializat în expertiză doar între punctele 26-
27, în realitate el fiind executat pe toată lungimea casei, între punctele 27-40 întrucât, 
aşa cum cu a rezultat din cuprinsul lucrărilor tehnice depuse la dosar, ambii experţi au  
luat în considerare  că zidul corpului C1 se  întinde şi între reperele  26-40 , nu numai 
între 27-40. 

Nu a fost primit nici motivul referitor la faptul că nu a fost administrată proba 
cu cercetarea la faţa locului, întrucât probele administrate, în special expertiza în 
specialitatea construcţii, coroborată cu declaraţiile martorilor, au fost în măsură să 
lămurească pe deplin chestiunile legale de existenţa zidului şi vechimea acestuia. 

Este lipsită de relevanţă din perspectiva soluţiei în prezenta cauză trimiterea 
făcută de apelanţi la plângerea penală formulată de intimaţi împotriva lor,  privind 
obţinerea autorizaţiilor de construire, soluţionată prin neînceperea urmăririi penale. 
Împrejurarea că apelanţii au obţinut autorizaţii de construire nu înseamnă că le-au şi 
respectat, însă aceste aspecte exced prezentului litigiu, având în vedere obiectul 
investirii instanţei. 

Lipsită de relevanţă a fost apreciată şi critica privind  soluţionarea capătului de 
cerere referitor la autorizarea intimaţilor să efectueze pe cheltuiala proprie obligaţia  
stabilită în sarcina pârâţilor, dată fiind soluţia de respingere a acestui petit. 

Raportat la soluţia adoptată, în temeiul art.274 C.pr.civ. tribunalul a  obligat 
apelanţii să plătească intimaţilor B.T.D. şi B.M.C. suma de 2000 lei, cheltuieli de 
judecată în apel reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei de la fila 52. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal pârâţii T.D., 
T.M.S. şi T.D., solicitând  în principal casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare  instanţei de fond  şi în subsidiar, modificarea deciziei atacate în 



sensul admiterii apelului şi în consecinţă schimbarea sentinţei în sensul respingerii 
acţiunii.  

Recursul a fost întemeiat  în drept pe  dispoziţiile  art. 312 alin. 3  Cod proc. 
civ., şi 304  pct. 7, 8 şi 9 Cod proc. civ.  

Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea urmează 
să-l respingă pentru următoarele considerente:   

Reclamanţii  nu arată care dintre  motivele  invocate  se  încadrează în 
dispoziţiile art. 304  pct. 7, 8 şi 9, dar arată că hotărârea  instanţei de fond şi apel sunt  
nelegale  şi netemeinice, că ambele  instanţe  nu au administrat suficiente  probe 
pentru justa soluţionare a litigiului, motiv pentru care, se  impune administrarea 
probei cu interogatoriul, cercetarea la  faţa  locului, o contraexpertiză, probe care au 
fost  respinse de  instanţe.  Prin urmare, motivul pentru care  se  solicită casarea 
deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre rejudecare,  este acela al completării 
probaţiunii cu probele  arătate  în declaraţia de recurs. 

Instanţa de apel nu are obligaţia, ci posibilitatea  de a  dispune  administrarea  
unor probe. În ce priveşte regimul probelor, admisibilitatea, administrarea şi 
pertinenţa probelor sunt  lăsate la  latitudinea  judecătorului. În baza  rolului activ al 
instanţei prevăzut de art. 129 Cod proc. civ., aceasta este datoare de a stărui în aflarea 
adevărului prin toate  mijloacele  legale  în scopul pronunţării unei hotărâri legale. 

Administrarea probelor este lăsată aşadar la latitudinea  instanţei, care 
apreciază necesitatea  administrării lor. 

Cu ocazia judecării fondului cauzei, a  fost  administrată proba cu martori, s-a  
dispus  efectuarea  unei expertize tehnice  de specialitate topo şi în construcţii, 
expertize împotriva cărora părţile au formulat obiecţiuni. După depunerea răspunsului, 
obiecţiunile au fost comunicate părţilor, părţile nu au înţeles să formuleze o altă cerere 
de efectuare a  unei contraexpertize, reclamanţii au solicitat doar completarea 
probaţiunii cu audierea în calitate  de  martor a persoanelor care au participat la 
construirea  casei şi a  zidului despărţitor.  

La  ultimul termen de  judecată, reprezentanta  pârâţilor a  solicitat  
completarea probaţiunii cu cercetarea la  faţa  locului, pentru ca instanţa să se  
lămurească cu privire la situaţia  zidurilor  şi a gardurilor despărţitoare, respectiv  să 
se  constate  dacă încalcă sau nu  proprietatea  reclamanţilor. Cererea  pârâţilor a fost  
respinsă în mod legal, raportat la prevederile art. 215 Cod proc. civ., cu motivarea  că, 
cercetarea la faţa  locului presupune cunoştinţe de specialitate, motiv pentru care a  şi 
fost  încuviinţată proba  cu expertiza de specialitate şi, prin urmare cercetarea la  faţa  
locului este inutilă cauzei.  

Iniţial  terenul în litigiu a  format  un singur  corp, care a fost  partajat  
voluntar de  vechii proprietari, conform actului încheiat de Notariatul de  Stat  Cluj 
sub  nr. 8591/4.12.1973  şi planului de dezmembrare anexă la actul de dezmembrare. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 584  Cod proc. civ., grăniţuirea reprezintă 
operaţiunea de determinare prin semne exterioare a  limitelor dintre două proprietăţi 
vecine  şi se exercită cu scopul stabilirii traseului real pe care  trebuie să-l urmeze 
linia de hotar. Această operaţiune poate avea  loc  în situaţia  în care există semne de 
hotar, dar  sunt  contestate de  părţi, cât  şi în situaţia  în care  nu există semne vizibile 
ale  liniei de hotar. În situaţia  în care semnele liniei de hotar sunt  contestate de părţi, 
determinarea acesteia şi modificările suferite  urmează a fi dovedite în scopul 
readucerii ei la  forma  iniţială. 

Curtea apreciază că linia de hotar  dintre cele  două proprietăţi a  fost  stabilită 
în mod  legal şi ţinând  seama de  toate probele  administrate  în cauză, cât  şi de  
criteriile  în raport de care se stabileşte  linia de hotar. Raportul de expertiză 



topografică efectuat  în cauză, pe baza căruia s-a stabilit  linia de hotar a concluzionat 
că cele  două parcele rezultate  în urma dezmembrării au avut  suprafeţe egale, că 
frontul la stradă a  fost de 11,25 m liniari până la frontul din spate al parcelelor, 
conform planului de dezmembrare  din anul 1973 potrivit  căruia cele  două imobile 
urmau să aibă suprafeţe egale de  202  mp, că limita dintre cele  două proprietăţi se  
impune a fi o linie dreaptă pornită din punctul care asigură dimensiunea frontului la 
stradă de  11,25  mp, pentru fiecare  parcelă, până la frontul din spate  al parcelelor. 

Expertiza  topografică a  concluzionat, ţinând  seama  şi de  constatările 
expertizei în construcţii, că pârâţii  ocupă o porţiune de  14  m din terenul 
reclamanţilor, din care 1  m este  ocupat de cele două ziduri edificate  între cele  două 
proprietăţi, iar  7,256 mp sunt  ocupaţi de  construcţia   proprietatea pârâţilor. 

Expertiza  în construcţii a  stabilit  că peretele adiacent  clădirii C1, a  fost 
executat după realizarea tălpii fundaţiei  şi peretelui garajului clădirii C1, în anul 
2002, că zidul de pe latura  nordică a  clădirii C2, între  pct. 36 - 37 este  în 
continuarea zidului din punctele  26-27, că zidul este  în afara  corpului C2  în 
prelungirea peretelui nordic şi în afara acestei clădiri, construit  în anul 2006, odată cu 
consolidarea  corpului C2. 

În contextul acestor reţineri, motivele invocate de recurenţi, referitoare la  
întinderea zidului, că în realitate reprezintă un zid de susţinere, care se  întinde  între 
punctele  27-37 şi nu cum a fost trasat de  expertă  că zidul a fost  ridicat de foştii 
proprietari, că martorul B.A. şi G.N. au confirmat  poziţionarea zidului, că hotărârile 
celor  două instanţe  nu ţin cont de  nicio probă din dosar  ci se bazează doar pe o 
expertiză împotriva căreia  s-au făcut  mai multe  obiecţiuni încuviinţate doar  în 
parte, reprezintă aspecte de  netemeinicie a  hotărârii care nu pot fi analizate  în recurs  
în actuala  reglementare a art. 304  Cod proc. civ, după abrogarea pct. 10 şi 11 din 
acest text. 

În susţinerea recursului au fost  invocate  şi  dispoziţiile  art. 304 pct. 7 Cod 
proc. civ., caz car  implică nemotivarea hotărârii sau existenţa  unor  motivări 
contradictorii sau străine de natura  pricinii în cuprinsul motivării. În realitate, ceea ce  
se  solicită prin recurs este ca   instanţa să administreze probaţiunea administrată şi să 
stabilească faptul că, construcţiile nu au fost extinse  pe   proprietatea  reclamanţilor, 
că în realitate, zidul de susţinere se  întinde  între pct. 27-37 şi nu cum eronat a fost 
trasat de expertă, că zidul a fost  construit de foştii proprietari, că martorii audiaţi în 
cauză au confirmat că zidul constituia  limitele dintre cele  două proprietăţi. Dar, 
reaprecierea probelor  nu mai poate fi făcută de   instanţa de recurs, art. 304  Cod 
proc. civ., stabilind că hotărârea  instanţei de apel poate fi cenzurată de   instanţa de 
recurs  numai dacă invocă motive de  nelegalitate, aceasta urmare abrogării pct. 10 şi 
11 din acest text. 

Din analiza  considerentelor deciziei atacate, rezultă că instanţa de apel a  
motivat  soluţia pronunţată, arătând care  sunt  motivele de fapt  şi de  drept care  i-au 
format  convingerea cu privire la soluţia pronunţată, precum şi motivele  pentru care 
au fost  înlăturate cererile  părţilor. Astfel, instanţa de apel a reţinut că varianta de 
demarcaţie dintre cele  două proprietăţi propusă de expert îşi găseşte pe deplin 
justificare  în raport de probele  administrate  în cauză, probe care au dovedit că, 
iniţial, imobilul a constituit  un singur corp funciar care a fost  dezmembrat  în anul 
1973, voluntar de către vechii proprietari în două loturi egale, că martorii audiaţi în 
cauză ale căror depoziţii se  coroborează cu expertiza efectuată în cauză, au confirmat  
lipsa demarcaţiei dintre cele  două proprietăţi şi împrejurarea că zidul de sprijin nu a 
fost edificat de apelanţi, că aceştia  şi-au extins  construcţia  peste  zid  cu cca. 5-6 cm, 



înglobându-l practic  în construcţie  şi ocupând astfel, pe acea  porţiune, terenul  
proprietatea  reclamanţilor. 

Instanţa de apel în susţinerea soluţiei pronunţate a arătat  şi motivul  pentru 
care a  înlăturat  susţinerile  pârâţilor referitoare la  modificarea corpului de clădire  
C2  cumpărat de la fam. B., susţinerile apelanţilor  referitoare la faptul că zidul 
adiacent casei C1 este greşit materializat  în expertiză, cât  şi susţinerile acestora  
referitoare la faptul că nu a fost  administrată proba cu cercetarea la faţa  locului, cât şi 
trimiterea făcută de apelanţi la plângerea penală formulată de intimaţi împotriva  lor  
privind  obţinerea autorizaţiilor de construire. 

Dispoziţiile art. 304  pct. 8 Cod proc. civ., sunt  invocate de recurenţi în 
declaraţia de recurs, dar  criticile formulate nu se  circumscriu acestui motiv de recurs, 
deoarece nu se  referă la  interpretarea greşită a vreunui act  juridic dedus  judecăţii, ci  
la  greşita  interpretare a probelor, în raport de care a fost stabilită linia de  mejdă 
dintre proprietăţile părţilor, care nu constituie  motiv de casare ori de  modificare a  
deciziei atacate. Acest  motiv de recurs  şi-ar  găsi aplicare doar dacă instanţa ar  
judeca de exemplu un contract de vânzare-cumpărare ca un contract de  întreţinere, 
dar aşa cum s-a arătat în aliniatul precedent, în cauză nu este vorba despre analizarea  
vreunui act  juridic  încheiat  între  părţi. 

În concluzia celor  reţinute, în baza art. 312 alin. 1  coc, curtea va respinge 
recursul declarat de pârâţii T.D., T.M.S. şi T.D. împotriva deciziei civile nr.429 din 
24.09.2013 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine. 

Urmărire  respingerii recursului, fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 274 
Cod proc. civ., recurenţii vor fi obligaţi să plătească intimaţilor B.T.D. şi B.M.C. 
suma de 2000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând  onorariu avocat, 
conform chitanţei de la fila 20. 

 
 

5. Legea nr. 10/2001. Restituire în natură a imobilului preluat 
abuziv, cu obligarea reclamantului la restituirea despăgubirilor 

încasate în baza Legii nr. 112/1995  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 546 din 21 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 560 din 06.11.2013 a Tribunalului Cluj, s-a admis în 
parte acţiunea precizată formulată de reclamanţii C.G. şi C.K. împotriva pârâtului 
PRIMARUL MUN. CLUJ-NAPOCA şi, în consecinţă, s-a anulat dispoziţia de 
respingere a notificării nr. 3578/07.10.2004 emisă de Primarul Mun. Cluj-Napoca şi s-
a dispus restituirea în natură în favoarea reclamanţilor a apartamentului nr.7 situat în 
Cluj-Napoca, str. P., nr. 9, înscris în CF ind. 63332 Cluj, nr. top 21429/S/VII, cu 
obligarea reclamanţilor la restituirea sumei de 40.000 lei vechi, actualizată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin dispoziţia 
nr. 3538/07.10.2004 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca,  a fost respinsă 
notificarea nr. 272/05.06.2001 formulată de reclamanţii C.G. şi C.K. pentru 
apartamentul nr. 7 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. P. nr. 9, înscris în CF 
63332, nr. top 21429/S/VII, reţinându-se în motivare că preluarea de către stat a cotei 
de ½ parte din apartament, proprietatea reclamantei C.K., în baza Decretului 
223/1974, nu este o preluare abuzivă, fiind făcută cu plata despăgubirilor legale şi  de 
asemenea că reclamanţii nu ar fi completat dosarul cu înscrisurile doveditoare. 

Prin plângerea dedusă judecăţii, astfel cum a fost precizată după repunerea 
cauzei pe rol, reclamanţii au solicitat anularea dispoziţiei atacate, restituirea în natură 



a apartamentului,  cu obligaţia lor la  restituirea despăgubirilor achitate la preluare, 
despăgubiri în sumă de 24.130 lei vechi. 

Analizând dispoziţia atacată, Tribunalul a apreciat că aceasta este nelegală 
întrucât prin normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001, aprobate prin HG 
250/2007, aplicabile în cauză deşi dispoziţia a fost emisă anterior intrării în vigoarea a 
acestui act normativ, în considerarea faptului că raportul juridic este pendinte, 
preluarea de către stat a unui imobil  în temeiul decretului 223/1974 a fost socotită 
abuzivă de către legiuitor, fără distincţie între situaţia preluării cu acordarea 
despăgubirilor sau fără acordarea despăgubirilor, aceasta în considerarea faptului că 
despăgubirea acordată nu a fost justă, fiind plafonată la suma de 80.000 lei. 

În opinia instanţei, actele anexate notificării sunt suficiente pentru soluţionarea 
favorabilă a acesteia, reclamanţii făcând dovada dreptului lor de proprietate tabulară 
prin extrasul de CF de la f. 62, iar a preluării imobilului de către stat prin decizia 
89/09.04.1989. 

Nu era necesar ca reclamanţii să depună declaraţie prin care să arate că nu au 
primit despăgubiri pentru imobilul în litigiu, în baza unor acorduri internaţionale, 
întrucât statul în care au emigrat reclamanţii, Australia, nu este menţionat în Anexa 1 
la care se referă art. 5 din Legea 10/2001 republicată. 

În cuprinsul deciziei se menţionează că preluarea cotei de ½ parte de la C.K. s-
a făcut cu acordarea unei despăgubiri în sumă de 40.000 lei din care a fost dedusă 
suma necesară stingerii creditului CEC rămas nerambursat, stabilindu-se o diferenţă 
de 27.415, ce urma a fi plătită. 

Reclamanţii recunosc primirea de către C.K. a unei despăgubiri în sumă de 
14.000 lei.  

Există inadvertenţe între suma recunoscută de reclamanţi ca fiind primită cu 
titlu de despăgubire şi suma ce rezultă din decizia de preluare. 

Aceste inadvertenţe nu prezintă relevanţă în cauză pentru motive pe care le 
vom arăta ulterior. 

Fiind dovedite condiţiile prevăzute de art. 1, art. 3, art. 20 din Legea 10/2001, 
referitoare la preluarea imobilului de către stat, la dovedirea calităţii de proprietari a 
solicitanţilor şi la formularea în termen a notificării, instanţa a apreciat că solicitarea 
reclamanţilor de acordarea a măsurilor reparatorii pentru apartamentul în litigiu era 
întemeiată şi se impunea a fi admisă, astfel încât soluţia respingerii notificării este 
nelegală. 

În ce priveşte măsura reparatorie concretă, aveam în vedere că actul de 
înstrăinare încheiat de stat cu foştii chiriaşi a fost anulat irevocabil în dos. 
…/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca . 

În prezent nu mai există nici un impediment la restituirea în natură, astfel 
încât, raportat la disp. art. 11 alin. 1 din Legea 10/2001, reclamanţii sunt îndreptăţiţi să 
obţină restituirea în natură a apartamentului, cu obligaţia corelativă de a restitui 
despăgubirile actualizate primite la preluarea imobilului de către stat.  Aceste 
despăgubiri sunt în sumă de 40.000 lei, întrucât şi suma virată în contul împrumutului 
acordat de CEC a fost făcută în folosul reclamantului, statul fiind un gestor de afaceri. 

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 26 din Legea 10/2001, instanţa de 
fond a admis în parte plângerea şi a anulat dispoziţia de respingere a notificării nr. 
3578/07.10.2004 emisă de Primarul Mun.Cluj-Napoca şi a dispus restituirea în natură 
în favoarea reclamanţilor a apartamentului nr.7 situat în Cluj-Napoca, str. P., nr. 9, 
înscris în CF ind. 63332 Cluj, nr. top 21429/S/VII, cu obligarea reclamanţilor la 
restituirea sumei de 40.000 lei vechi, actualizată. 



Împotriva acestei sentinţe, pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA a declarat recurs, în termen legal, prin care a solicitat admiterea acestuia, 
modificarea hotărârii recurate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, în 
principal pe excepţii si în subsidiar ca nefondată, cu consecinţa menţinerii Dispoziţie 
nr. 3538 din 7 octombrie 2004 emisa de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, ca 
temeinică si legală. 

În motivarea recursului, pârâtul a criticat legalitatea hotărârii recurate 
apreciind ca instanţa a pronunţat, în mod eronat, sentinţa civila nr.560/2013. 

În principal, pârâtul a invocat excepţia tardivităţii introducerii cererii de 
chemare în judecată având în vedere faptul ca Dispoziţia nr.3538 a fost emisă de către 
Primarul municipiului Cluj-Napoca la data de 7 octombrie 2004, că a fost comunicată 
cu aviz de primire la data de 14 octombrie 2004 la adresa indicată de petenti în 
cuprinsul notificării respectiv "ca toate actele de procedura ce decurg din notificare" 
să fie comunicate la adresa din Cluj-Napoca, B-dul D…. 

Prin urmare, având în vedere faptul că dispoziţia de soluţionare a notificării 
este un act ce decurge din notificare si ca aceasta a fost comunicata la adresa indicată, 
în mod expres de către revendicatori, respectiv ca aceasta nu a fost ridicată de către 
notificatori de la oficiul postal procedându-se astfel la restituirea acesteia instituţiei, 
pârâtul consideră că este exclusiv culpa acestora, iar aceştia nu se pot prevala - în 
promovarea prezentei acţiuni, 21 septembrie 2006 - de faptul că au aflat doar în anul 
2006 despre stadiul de soluţionare a cererii lor de revendicare, în speţă că a fost emisă 
dispoziţia primarului la data de 7 octombrie 2004. 

Pârâtul a învederat instanţei că potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 26 alin. 
3 din Legea nr. 10/2001, decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a 
notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată în instanţă în termen de 
30 de zile de la comunicare (termen de decădere). 

In fapt, cu respectarea dispoziţiilor legale, prin adresa nr.215 din 7 octombrie 
2004 (expediata la data de 11 octombrie 2004) Dispoziţia nr.3538 emisă de către 
Primarul municipiului Clui-Napoca la data de 7 octombrie 2004, a fost comunică 
notificatorului Cota Liviu cu domiciliul în Cluj-Napoca, b-dul D., …, şi întrucât 
acesta nu a ridicat dispoziţia, plicul s-a întors la Primăria municipiului Cluj-Napoca si 
a fost anexat la dosarul de revendicare. 

Pârâtul a apreciat că, de la data depunerii notificării si până la data soluţionării 
acesteia, revendicatorii aveau suficient timp la dispoziţie să rectifice inserările din 
cuprinsul notificării referitoare la adresa la care urmează a le fi comunicată dispoziţia 
primarului. Notificarea fiind depusă la registratura instituţiei primăriei la data de 7 
iunie 2001, iar notificarea a fost soluţionată la data de 7 octombrie 2004. 

Raportat la considerentele mai sus arătate, pârâtul a apreciat că instanţa de 
fond, în mod greşit si cu încălcarea dispoziţiilor legale a dispus suspendarea dosarului 
până la soluţionarea irevocabila a cererii de chemare în judecată ce a făcut obiectul 
dosarului nr. …/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca, întrucât aceasta era obligată, 
conform dispoziţiilor legale, să procedeze la respingerea cererii de chemare în 
judecată formulată în dosarul nr…./117/2006 pe excepţia tardivităţii invocate de pârât. 

În altă ordine de idei, pârâtul a invocat şi excepţia lipsei calităţii de 
reprezentant a avocatului reclamanţilor având în vedere faptul ca semnăturile celor doi 
reclamanţi nu coincid, acestea fiind diferite pe înscrisurile care se presupune că emană 
de la aceştia, depuse în probaţiune. 

In subsidiar, pârâtul a apreciat că cererea de chemare în judecată precizată este 
nefondată. Pârâtul a învederat că o cotă de 1/2 din apartamentul nr.7, înscris în C.F. 
ind.nr.63332, nr.top.21429/S/VII, respectiv C.F.col.nr.50551, a fost preluată, în baza 



Decretului nr.223/1974 (Decizia nr.89 din 8 aprilie 1989 a Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al judeţului Cluj), fără plată, dar cu un credit rămas nerambursat 
de la C.G., iar cealaltă cota de 1/2 a fost preluată de la C.K. (născuta E.K.) prin 
Decizia nr.267 din 2 septembrie 1989 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al 
judeţului Cluj, cu plata despăgubirilor legale în suma de 40.000 lei, din care suma de 
24.130 lei reprezenta credit rămas nerambursat. Prin urmare, foştii proprietari ai 
imobilului revendicat au fost C.G. si soţia C.K., reclamanţii din prezenta speţa. 
Apartamentul a fost vândut în temeiul Legii nr.112/1995. 

Analizând Notificarea nr.272 din 5 iunie 2001 înregistrata prin BEJ S.M., 
situaţia apartamentului precum si documentele depuse la dosarul de revendicare, 
Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001 a respins cererea de revendicare 
în considerarea faptului ca revendicatorii nu au depus acte în dovedirea pretenţiilor 
lor, în termenul legal stipulat de legiuitor, respectiv că aceştia fiind despăgubiţi 
preluarea imobilului nu poate fi considerată abuzivă. Propunerea a fost concretizata 
prin emiterea de către Primarul municipiului Cluj-Napoca a Dispoziţiei nr.3538 la 
data de 7 octombrie 2004. 

Conform dispoziţiilor imperative ale Legii nr.10/2001, republicata, art.23 
"Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat 
sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atestă 
această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte 
înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot 
fi depuse până la data soluţionării notificării." Or, în litigiul dedus judecaţii nu au fost 
respectate dispoziţiile legale, revendicatorii procedând la depunerea înscrisurilor 
doveditoare doar în faţa instanţei de judecată. 

Reclamanţii intimaţi C.G. şi C.K., deşi legal citaţi, nu s-au prezentat personal 
sau prin reprezentat în faţă 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.3041C.pr.civ. reţine următoarele: 

Prin încheierea de la termenul de judecată din 08.02.2007, reprezentanta 
pârâtului, c.j. M.L.B., a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a reclamanţilor 
a av. P.M.I. învederând că are dubii cu privire la existenţa unui mandat de 
reprezentare în cauză întrucât în dosarul  aferent notificării există o împuternicire dată 
de reclamanţi, ala căror semnături nu sunt aceleaşi cu cele de pe paşapoartele acestora 
aflate în copii la dosar. Prima instanţă a amânat soluţionarea cauzei la data de 
22.03.2007, în vederea justificării calităţii de avocat prin depunerea contractului de 
asistenţă juridică. 

 La termenul de judecată  din 22.03.2007, reprezentanta reclamanţilor a depus 
contractul de asistenţă juridică încheiat la data de 30.08.2006 între Cabinet Individual 
M.P.I. şi reclamanţii C.G., C.K. din care rezultă că obiectul contractului îl reprezintă 
formularea unei cereri de chemare  judecată, precum şi, reprezentarea clienţilor în faţa 
primei instanţe, în litigiul ce va avea ca obiect atacarea în justiţie a dispoziţiei de 
respingere a notificării emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca înregistrată sub nr. 
3538/07.10.2004 prin care a fost respinsă notificarea formulată de clienţi în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, privind restituirea apt. nr.7 situat în Cluj-Napoca, str. 
P., nr.9, înscris în C.F. ind. nr.63332, nr.top.21429/S/VII. 

La acelaşi termen de judecată reprezentanta pârâtului, c.j. M.L.B., a solicitat 
respingerea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a d-nei av. P.M.I., raportat la 
contractul de asistenţă juridică depus şi a invocat excepţia tardivităţii formulării 
acţiunii raportat la data comunicării dispoziţiei atacate. 



Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 22.03.2007, tribunalul a 
respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamanţilor a d-nei av. P.M.I. şi a 
prorogat pronunţarea asupra excepţiei tardivităţii formulării cererii de chemare în 
judecată. 

Ulterior, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 12.04.2007, instanţa 
de fond a respins excepţia tardivităţii formulării plângerii întrucât acestora nu le-a fost 
comunicată efectiv dispoziţia atacată în una din modalităţile prevăzute de lege, 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001 completându-se sub acest aspect cu dispoziţiile C.pr.civ. 
Totodată, s-a dispus suspendarea judecării cauzei conform art. 46 din Legea nr. 
10/2001 până la soluţionarea dosarului nr. …/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca 
privind nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. 

În şedinţa publică din 09.10.2013 cauza a fost repusă pe rol, la cererea 
reclamanţilor, întrucât au încetat motivele care au determinat suspendarea acesteia.   

Potrivit art.299 alin. 1 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. 

Art.282 alin.2 din acelaşi cod statuează că, împotriva încheierilor 
premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul în care 
prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. 

Conform art.268 C.pr.civ., încheierile premergătoare vor fi date cu acelaşi 
număr de voturi ca şi hotărârile. Judecătorii nu sunt legaţi prin aceste încheieri. Ei 
sunt legaţi de acele încheieri care, fără a hotărî în totul pricina, pregătesc dezlegarea 
ei. Orice dispoziţie luată de instanţă prin încheiere va fi motivată. 

Din expunerea mai sus arătată reiese că încheierile prin care prima instanţă a 
soluţionat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a reclamanţilor, precum şi excepţia 
tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată au caracterul unor încheieri 
interlocutorii care au pregătit dezlegarea prezentei pricini, deşi nu au hotărât-o întru 
totul. 

Mai mult decât atât, încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecării 
cauzei în baza art. 46 din Legea nr. 10/2001, până la soluţionarea dosarului nr. 
…/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca privind nulitatea contractului de vânzare-
cumpărare are caracterul unei încheieri prin care s-a întrerupt cursul judecăţii şi care, 
potrivit art.2441 C.pr.civ., poate fi atacată cu recurs în mod  separat, pe toată durata 
suspendării cursului judecării procesului. 

Cu toate acestea, Curtea constată că pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA a înţeles să exercite calea de atac a recursului doar împotriva 
sentinţei civile nr. 560 din 06.11.2013 a Tribunalului Cluj, fără a declara recurs şi 
împotriva încheierilor interlocutorii pronunţate la termenele de judecată din 
22.03.2007 şi  12.04.2007 motiv pentru care criticile din memoriu de recurs care 
vizează modul de soluţionare a excepţiei tardivităţii plângerii, a excepţiei lipsei 
calităţii de reprezentant şi a nelegalei suspendări a cauzei de către prima instanţă sunt 
apreciate ca fiind inadmisibile, nefiind îndeplinită cerinţa reglementată de art.299 
alin.1 teza II raportat la art.282 alin.2 C.pr.civ. 

Pe fondul cauzei Curtea constată că potrivit C.F. nr.63332 Cluj, asupra 
imobilului cu nr.top. 21429/S/VII, apt.nr.7 situat pe str. P., nr.9, a fost înscris sub 
B.1,2 dreptul de proprietate în favoarea reclamanţilor C.G. şi C.K., cu titlu de drept 
construire ca bun comun, iar sub B.3 s-a notat interdicţia de înstrăinare – grevare în 
favoarea CEC Cluj. Totodată, în foaia C a cărţii funciare s-a înscris dreptul de ipotecă  
în sumă de 91.500 lei în favoarea CEC Cluj. 



Prin Decizia nr. 267/02.09.1989 a Comitetului executiv al Consiliului Popular 
al Jud. Cluj s-a trecut în proprietatea statului, cu plată, cota de ½ parte din apt.nr.7 
situat în Cluj-Napoca, str. P., nr.9, înscris în C.F. ind. nr.63332, nr.top. 21429/S/VII 
aparţinând reclamantei C.K.. În vederea lichidării debitului existent faţă de Sucursala 
Judeţeană Cluj a CEC, reprezentând creditul rămas nerambursat pentru apartamentul 
descris mai sus, din despăgubirea de 40.000 lei stabilită de Comisia Judeţeană de 
Evaluare prin procesul-verbal nr. 7630/1989 s-a virat în contul organizaţiei creditoare 
suma de 24.130 lei, diferenţa de 15.870 lei plătindu-se fostei proprietare. 

Prin Decizia nr. 89/08.04.1989 a Comitetului executiv al Consiliului Popular 
al Jud. Cluj s-a trecut în proprietatea statului, fără plată, cota de ½ parte din ap. nr.7 
situat în Cluj-Napoca, str. P., nr.9, înscris în C.F. ind. nr.63332, nr.top.21429/S/VII 
aparţinând reclamantului C.G.. În vederea lichidării cotei de ½ parte din debitului 
existent faţă de Sucursala Judeţeană Cluj a CEC, reprezentând creditul rămas 
nerambursat pentru apartamentul descris mai sus, s-a virat de la buget în contul 
organizaţiei creditoare suma de 27.415 lei diferenţa de 27.415 lei urmând să fie plătită 
de coproprietara C.K. 

La data de 19.01.2001, între Consiliul Local al mun. Cluj Napoca şi numiţii 
C.A. şi M.L., s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr.40332/2001 având ca 
obiect ap. nr.7 situat în Cluj-Napoca, str. P., nr.9, înscris în C.F. ind. nr.63332, 
nr.top.21429/S/VII, pentru preţul de 125.756.214 lei vechi. 

Prin notificarea înregistrată la B.E.J. S.M. sub nr. 272/ 05.06.2001 şi la 
Primăria Mun.Cluj-Napoca sub nr. 33189/3/452/07.06.2001, reclamanţii C.G. şi C.K. 
au solicitat restituirea imobilului sau contravaloarea acestuia constând în ap. nr.7 
situat în Cluj-Napoca, str. P., nr.9, înscris în C.F. ind. nr.63332, nr.top.21429/S/VII. 

Prin Dispoziţia nr. 3538/07.10.2004 emisă de Primarul municipiului Cluj-
Napoca,  s-a respinsă notificarea nr. 272/05.06.2001 formulată de reclamanţii C.G. şi 
C.K. pentru apartamentul nr. 7 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. P. nr. 9, înscris 
în CF 63332, nr. top 21429/S/VII. 

În motivarea acestei dispoziţii pârâtul a reţinut că preluarea de către stat a cotei 
de ½ parte din apartament, proprietatea reclamantei C.K., în baza Decretului 
223/1974, nu este o preluare abuzivă, fiind făcută cu plata despăgubirilor legale şi  de 
asemenea că reclamanţii nu ar fi completat dosarul cu înscrisurile doveditoare. 

Prin sentinta civila nr. 2807/2007 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, s-a  
admis exceptia necompetentei materiale a acestei instante si s-a dispus declinarea 
competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Cluj, in baza 
dispozitiilor art. III din Titlul I al Legii 247/2005. 

Prin sentinta civila nr.578/30.10.2008, Tribunalul Cluj a respins exceptia 
necompetentei materiale a Tribunalului Cluj si exceptia prescriptiei dreptului la 
actiune, a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantii Cota si, in 
consecinta, a constatat preluarea abuziva de catre Statul Roman a imobilului 
apartament nr. 7 situat in mun. Cluj-Napoca, str. P. nr. 9, jud. Cluj, înscris in CF nr. 
63332, nr. top 21429/S/VII. Totodata, a fost respinsa, ca neintemeiata, cererea  
reclamantilor avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-
cumparare nr. 40332/19.01.2001 incheiat intre paratul Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca, pe de o parte si paratii C.A., C.M.L., pe de alta parte, avand ca obiect 
imobilul apartament mai sus identificat. 

Prin decizia civila nr.168/A/19.05.2009, Curtea de Apel Cluj a admis apelurile 
declarate impotriva sentintei civile nr.578/30.10.2008, care a fost anulata, 
dispunandu-se trimiterea cauzei spre rejudecare in prima instanta la Judecatoria Cluj 
Napoca. Aceasta decizie a ramas irevocabila ca urmare a respingerii recursului 



declarat de reclamanti, prin decizia civila nr.1663/R/11.03.2010 pronuntata de Inalta 
Curte de Casatie si Justitie. 

In rejudecare, cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca sub 
nr..../211/2010. Prin sentinta civila nr.8672/2011 pronuntata de Judecatoria Cluj-
Napoca, a fost respinsa cererea de repunere in termenul de prescriptie al dreptului la 
actiune, formulata de reclamanti, a fost admisa exceptia prescriptiei dreptului la 
actiune, in ce priveste al doilea capat de cerere din actiune, invocata de paratii C., au 
fost respinse ca neintemeiata exceptia lipsei de interes in ce priveste primul capat de 
cerere din actiune, invocata de paratii Cordos si exceptia lipsei calitatii procesuale 
pasive a paratului Primarul Municipiului Cluj Napoca, invocata de acest parat. A fost 
admisa in parte actiunea civila, s-a constatat preluarea abuziva de catre Statul Roman 
a imobilului apartament nr. 7 situat in mun. Cluj-Napoca, str. P. nr. 9, jud. Cluj, 
inscris in CF nr. 63332, nr. top 21429/S/VII si a fost respinsa cererea reclamantilor 
avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare nr. 
40332/19.01.2001 incheiat intre paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 
pe de o parte si paratii C.A., C.M.L., pe de alta parte, avand ca obiect imobilul 
apartament mai sus identificat, ca prescrisa. 

Apelurile declarate impotriva acestei sentinte au fost respinse prin decizia 
civila nr.432/2011 pronuntata de Tribunalul Cluj. 

Prin decizia civila nr.561/R/2012 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, a fost 
admis in parte recursul declarat de paratii C.A. si C.M.L., respectiv CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, a fost admis recursul declarat de 
reclamantii C.G. si C.K. si paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA 
impotriva deciziei civile nr.432/2011 pronuntata de Tribunalul Cluj  care a fost casata 
si, rejudecand, au fost admise in parte apelurile impotriva sentintei civile 
nr.8672/20.05.2011 a Judecatoriei Cluj Napoca, care a fost anulata partial si s-a trimis 
actiunea pentru rejudecarea capatului de cerere privind constatarea nulitatii absolute a 
contractului de vanzare-cumparare exercitata de reclamanti impotriva paratilor C.A. si 
C.M.L. si CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, a fost admisa 
cererea de repunere in termen, respinsa exceptia prescriptiei extinctive, admisa 
exceptia lipsei calitatii procesuale passive a paratului PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ NAPOCA si respinsa in consecinta actiunea fata de acest parat. Au fost 
mentinute dispozitiile privind respingerea exceptiei lipsei de interes, s-a constatat 
preluarea fara titlu valabil a imobilului situat in Cluj Napoca, str.P. nr.9 ap.7 si a fost 
inlaturata dispozitia privind cheltuielile de judecata. 

In rejudecare, cauza a fost inregistrata sub nr.29616/211/2010*. Prin sentinţa 
civilă nr.9736/04.05.2012 a Judecătoriei Cluj Napoca s-a admis capatul de cerere din 
actiunea civila formulata de reclamantii C.G. si C.K., in contradictoriu cu paratii 
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Statul Roman prin Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca, C.A. si C.M.L.,  si in consecinta s-a constata nulitatea 
absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr.40332/19.01.2001 incheiat intre 
paratul Statul Roman prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, pe de o parte 
si paratii C.A., C.M.L., pe de alta parte, avand ca obiect imobilul apartament 
apartament nr. 7 situat in mun. Cluj-Napoca, str. P. nr. 9, jud. Cluj, inscris in CF nr. 
63332, nr. top 21429/S/VII. 

Apelul declarat de pârâţii C.A. si C.M.L. a fost respins prin decizia civilă 
nr.430/A/28.09.2012 a Tribunalului Cluj, care a rămas irevocabilă prin decizia civilă 
nr.3264/R/27.06.2013 a Curţii de Apel Cluj. 

În consecinţă, critica pârâtului recurent referitoare la faptul că preluarea 
imobilului litigios nu a fost abuzivă nu mai poate fi analizată în acest cadru procesual 



datorită efectului pozitiv al lucrului judecat, această problemă de drept fiind tranşată 
irevocabil prin decizia civila nr.561/R/2012 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în 
dosarul nr.../211/2010. 

Este adevărat că potrivit art.23 din Legea nr.10/2001, actele doveditoare ale 
dreptului de proprietate ori, dupa caz, ale calitatii de asociat sau actionar al persoanei 
juridice, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupa 
caz, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare 
evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pana la 
data solutionarii notificarii însă obligaţia persoanelor îndreptăţite la acordarea 
măsurilor reparatorii poate fi îndeplinită chiar şi ulterior,  în cursul desfăşurării fazei 
jurisdicţionale de soluţionare a notificării, niciun text de lege neprevăzând vreun 
impediment sau vreo sancţiune pentru o astfel de conduită. 

Art. 7 alin.1 din acelaşi act normativ statuează că, de regula, imobilele preluate 
in mod abuziv se restituie in natura, iar art.11 alin.1 prevede că imobilele expropriate 
si ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natura 
persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. 
Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este 
conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, 
actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare. 

Având în vedere că în prezent nu mai există nici un impediment la restituirea 
imobilului litigios în natură Curtea apreciază că, în mod legal, raportat la dispoziţiile 
art.7 coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea 10/2001, tribunalul a statuat că  reclamanţii 
sunt îndreptăţiţi să obţină restituirea în natură a apartamentului, cu obligaţia corelativă 
de a restitui despăgubirile actualizate primite la preluarea imobilului de către stat.  

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea, în temeiul art.3041 
C.pr.civ. va respinge ca nefondat  recursul declarat de pârâtul PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 560 din 06.11.2013 a 
Tribunalului Cluj, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică. 

 
 

6. Uzucapiune de scurtă durată. Lipsa justului titlu. Respingere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 9.193 din 06.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
pronunţată în dosarul civil nr. 15795/211/2012, s-a respins cererea formulată de 
reclamanţii A.I. şi A.V., în contradictoriu cu pârâţii H.G. şi B.M., iar reclamanţii au 
fost obligaţi sa plătească pârâtului H.G.  suma de 2000 ron cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit 
sentinţei civile nr. 72/1999 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a admis cererea reclamanţilor 
si a fost obligat pârâtul H.V. sa încheie cu reclamanţii contract autentic de vânzare-
cumpărare privind terenul de 2900 mp cu nr. top. nou 13413/1 teren rezultat în urma 
dezmembrării nr.top. 13413, pârâtului reconstituindu-se dreptul de proprietate prin 
titlu de proprietate asupra terenului de 2900 mp.  

Celalalt nr. topografic, ce face obiectul prezentei cauze, 13413/2 în  suprafaţa 
de 2862 s-a reînscris în CF.nr.6368 Cluj, actual nr. 267763 Cluj pe numele 
antecesorului pârâţilor H.V.  

Reclamanţii îşi întemeiază  cererea pe prevederile art.1895 cod civil care arata 
ca  cel ce cu bună credinţa si printr-o justa cauza câştigă  un nemişcător determinat va 



prescrie proprietatea acestuia prin 10 ani daca adevăratul proprietar locuieşte în  raza 
teritoriala a tribunalului unde se afla nemişcătorul. 

Pentru a putea invoca acest tip de uzucapiune este necesar a fi întrunite 2 
condiţii cumulative, respectiv posesia sa se întemeieze pe un just titlu si aceasta sa fie 
de buna credinţă.  

In ceea ce priveşte justul titlu se înţelege orice act juridic translativ de 
proprietate care datorita unor împrejurări care ţin de acel act deşi dobânditorul 
imobilului se considera proprietar, convins fiind de efectul translativ actul nu are 
capacitatea de a-i transmite proprietate ci doar posesia. 

Instanţa de fond a apreciat că aceasta prima condiţie nu este îndeplinită, ceea 
ce face de prisos analizarea celei de-a doua, în condiţiile în care în cauza nu exista un 
asemenea just titlu.    

Astfel, reprezentanta reclamanţilor în şedinţa publică din 7 03 2013 a  arătat  
ca justul titlu îl reprezintă antecontractul de vânzare-cumpărare căruia i-a fost dat 
eficienta prin hotărârea judecătoreasca de mai sus.  

Insă, antecontractul nu are aceasta calitate, el nefiind un act capabil prin el 
însuşi sa transmită proprietatea. De asemenea, s-a reţinut si ca potrivit adresei de la 
f.55 emisa de Municipiul Cluj-Napoca, numărul topografic în discuţie a făcut obiectul 
Legii nr.18/1991 . 

In concluzie, a fost respinsă cererea în totalitate, inclusiv celelalte petite al 
căror interes în formulare a fost raportat la petitul privind uzucapiunea.  

In baza art. 274 C.pr.civ., reclamanţii au fost obligaţi să plătească pârâtului 
H.G.  suma de 2000 ron cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 495/A/ din 11.10.2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de reclamanţi A.I. şi A.V. împotriva sentinţei civile nr. 
9193 din 06.06.2013, a  Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul.  

Apelanţii au fost obligaţi să plătească intimaţilor suma de 1860 lei,  cheltuieli 
de judecată în apel. 

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

Potrivit art. 1895 din Codul civil, condiţiile uzucapiunii de 10 până la 20 de 
ani sunt: posesia să se întemeieze pe un just titlu şi să fie de bună-credinţă. 

Justul titlu este definit de art. 1897 din Codul civil ca fiind orice act translativ 
de proprietate, care provine de la altcineva decât adevăratul proprietar. 

Un titlu nul - adică lovit de nulitate absolută - nu poate servi ca bază a 
uzucapiunii (art. 1897 alin. 2 din Codul civil). 

Or, în cauza de faţă, s-a invocat drept just titlu pentru suprafaţa de 2493 mp 
teren un antecontract de vânzare-cumpărare care, urmat de predarea posesiei si plata 
preţului, niciodată nu poate constitui just titlu întrucât nu este translativ de proprietate 
ci dă naştere la obligaţii de a face în sarcina promitenţilor. 

Imposibilitatea transmiterii proprietăţii se datorează împrejurării că actul nu 
îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege pentru a-l face 
susceptibil să transmită dreptul de proprietate. 

Nefiind îndeplinită prima condiţie impusă de prevederile art.1895 C.civ. şi 
criticile vizând această cerinţă nefiind fondate, nu s-a mai impus analizarea celorlalte 
critici ale apelanţilor legate de identificarea terenului şi îndeplinirea condiţiei  bunei 
credinţe. 



Aşa fiind, raportat la considerentele mai sus arătate, în temeiul dispoziţiilor 
art. 296 c.pr.civ., tribunalul a respins ca nefondat apelul declarat şi pe cale de 
consecinţă a menţinut ca temeinică şi legală sentinţa atacată.  

Raportat la soluţia adoptată, în temeiul art.274 C.pr.civ., apelanţii au fost 
obligaţi să plătească intimaţilor suma de 1860 lei, cheltuieli de judecată în apel 
reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei de la f.19. 

Împotriva acestei decizii reclamanţii A.I. şi A.V. au declarat recurs, în termen 
legal, prin care au solicitat admiterea recursului pentru motivele prevăzute la art.304 
pct. 8 şi 9 C.pr.civ, cu consecinţa modificării în întregime a deciziei atacate în sensul 
de a se admite apelul formulat iar ca urmare a desfiinţării deciziei atacate, în principal, 
trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj în vederea rejudecării cauzei şi în 
subsidiar, instanţa de apel să reţină cauza spre judecare, precum şi obligarea 
intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin decizia civilă nr.495/A/2013 Tribunalul Cluj a respins apelul formulat de 
subsemnaţii împotriva sentinţei civile nr.9193/2013 a Judecătoriei Cluj Napoca 
reţinând că nu este îndeplinită prima condiţie (existenţa unui just titlu), cea ce face de 
prisos analizarea celorlalte critici ale apelanţilor. 

De asemenea instanţa de apel a reţinut că antecontractul de vânzare încheiat de 
reclamant nu are această calitate de a fi considerat just titlu deoarece nu îndeplineşte 
condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege pentru a-1 face susceptibil să 
transmită dreptul de proprietate. 

Hotărârea instanţei de apel este dată cu aplicarea greşită a legii, motiv de 
recurs prevăzut de art.304 pct. 9 C.pr.civ, instanţa de apel interpretând în mod greşit 
dispoziţiile art. 1895 şi 1897 C.civ. 

Pe lângă dovedirea condiţiilor posesiei trebuie dovedită şi existenţa justului 
titlu. Justul titlu pentru reclamanţi îl constituie contractul sub semnătură privată 
încheiat în anul 1998, însă aceştia au solicitat în probaţiune şi încuviinţarea audierii 
martorului S.I. care este persoana care a intermediat cumpărarea terenului de către 
reclamanţi, care a fost de faţă la toate discuţiile dintre părţi, inclusiv la încheierea şi 
semnarea contractului. Acest martor poate confirma faptul că pârâtul H.G. a înstrăinat 
toată suprafaţa înscrisă din CF iniţial nr.6368 Cluj, că s-a achitat preţul pentru toată 
suprafaţa si s-a predat posesia pentru întreaga suprafaţă, inclusiv pentru cea care face 
obiectul prezentei acţiuni, dar întrucât vânzătorul nu avea acte doveditoare decât 
pentru suprafaţa menţionată în titlul de proprietate, iar diferenţa de suprafaţă ce face 
obiectul prezentei acţiuni era o râpă inutilizabilă şi fără valoare, în contract s-a 
menţionat doar o suprafaţă mai mică. Este de avut în vedere faptul că părţile nu au 
cunoştinţe juridice şi nu au avut reprezentanţa consecinţelor juridice ale actului pe 
care îl încheie, de aceea este necesară audierea acestui martor pentru a clarifica 
adevărata înţelegere a părţilor.  

Pârâtul H.G. nu a făcut nici un demers juridic pentru a solicita titlul de 
proprietate, care în mod cert nu face obiectul Legii fondului funciar, pentru suprafaţa 
ce face obiectul acţiunii deoarece acest teren era o râpă care s-a rupt, dar lucrările 
efectuate de reclamanţi pe cheltuiala lor, pentru întărirea malului au dus la acordarea 
unei valori pentru această suprafaţă, care oricum este net inferioară terenurilor din 
zonă. Ca atare, H.G. nu poate fi considerat adevăratul proprietar în sensul legii, pentru 
ca actul încheiat de către acesta a putut doar transmite posesia către recurenţi, 
nicidecum proprietatea, iar instanţa de apel, interpretând greşit actul dedus judecăţii, a 
schimbat înţelesul vădit neîndoielnic al acestuia. 

Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate care datorită 
unor împrejurări care ţin de acel act, deşi dobânditorul imobilului se consideră 



proprietar, convins de efectul contractului, actul nu are capacitatea de a-i transmite 
proprietatea, ci doar posesia. În opinia recurenţilor este îndeplinită condiţia existenţei 
justului titlu deoarece prin actul încheiat aceştia s-au considerat proprietari pe întreaga 
suprafaţă de teren şi au dobândit posesia pe această suprafaţă pe care o folosesc 
exclusiv din anul 1998. 

De asemenea pentru dovedirea posesiei Codul civil prevede în art.1847, că 
pentru a duce la dobândirea drepturilor reale prin prescripţie, posesia trebuie să fie 
continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, motiv pentru 
care s-a solicitat încuviinţarea audierii martorelor R.A. şi M.I., vecinele parcelei 
folosite de reclamanţi şi care pot dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, 
însă instanţa de apel în mod absolut nejustificat a respins toate cererile în probaţiune, 
motivând că "prin motivele de apel se solicită în principal, admiterea apelului cu 
consecinţa cauzei spre rejudecare". Instanţa de apel a încălcat drepturile apelantului 
iar respingerea unei probe solicitate pe motivul că s-a solicitat trimiterea cauzei spre 
rejudecare, fără să motivezi dacă respectiva probă este pertinentă şi utilă cauzei 
deduse judecăţii, reprezintă o încălcare a normelor de procedură civilă . 

Cu ocazia soluţionării în fond instanţa de judecată a admis cererea în 
probaţiune privind efectuarea unei adrese către Primăria mun. Cluj Napoca pentru a 
ne comunica dacă terenul ce face obiectul prezentei acţiuni a făcut obiectul unei legi 
de revendicare. 
           La solicitarea instanţei Comisia Locală de fond funciar a răspuns că pentru 
terenul înscris în CF nr.6368 Cluj cu nr. top 13413/2 au fost emise 3 titluri de 
proprietate: TP nr.27682/2679/1998 pe numele H.G. în suprafaţă de 2900 mp în 
tarlaua 119 parcela 1; TP nr.1543/3441/2002 pe numele M.G.G. în suprafaţă de 16100 
ha din care în tarlaua 119 parcela 1 o suprafaţă de 2800 mp şi în parcela 2 o suprafaţă 
de 3700 mp.; TP nr. 1592/3359/2002 pe numele D.V. în suprafaţă de 7,8479 ha din 
care în tarlaua 119 parcela 1/1 o suprafaţă de 4300 mp. 

Acest răspuns comunicat la dosarul cauzei nu are nici un fel de legătură cu 
terenul ce face obiectul prezentei cauze deoarece instanţa a individualizat în mod 
concret cu date de carte funciară terenul înscris în CF nr.6368 Cluj cu nr. top 13413/2 
iar terenurile menţionate în titlurile de proprietate indicate instanţei se referă în mod 
clar la alte amplasamente. 

Astfel terenul menţionat în TP nr.27682/2679/1998 pe numele H.G. în 
suprafaţă de 2900 mp în tarlaua 119 parcela 1 este aferent terenului cu nr. top 13413/1 
deoarece acesta este terenul intabulat deja pe numele reclamanţilor. 

Celelalte două titluri de proprietate indicate în răspunsul depus la dosar, pe 
lângă faptul că suprafaţa indicată depăşeşte cu mult suprafaţa terenului cu nr. top 
13413/2, astfel încât este evident că nu au putut fi eliberate pe acest topografic, se 
referă la terenurile învecinate cu cea care face obiectul prezentului dosar, între parcela 
reclamanţilor şi cele indicate în răspunsul comunicat existând încă două parcele care 
aparţin altor persoane. 

Pentru a clarifica aceste aspecte este impetuos necesară administrarea probei 
cu expertiza topo solicitată în probaţiune, probă la care nici partea adversă nu s-a 
opus. În aceste condiţii, contrar opiniei instanţei de apel, era necesară suplimentarea 
probaţiunii în acest sens, întrucât raportat la susţinerile din cuprinsul adresei 
comunicată instanţei este necesar a se clarifica dacă există vreo suprapunere între 
terenul cu nr. top 13413/2 şi terenurile din titlurile de proprietate indicate instanţei, cu 
toate că în mod cert nu există nici un fel de suprapunere. 



Pârâţii intimaţii H.G. si B.M., au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale  pârâţii intimaţi au arătat că în mod corect 
instanţa de apel a reţinut că în speţă nu este îndeplinită condiţia existenţei justului 
titlu, astfel că nu se mai impune analizarea celorlalte critici legate de identificarea 
terenului şi îndeplinirea bunei-credinţe. 

Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1998 nu este un just titlu 
întrucât nu reprezintă un act juridic translativ de proprietate ci acesta dă naştere, în 
sarcina părţilor, a unei obligaţii de a face. 

Pe de altă parte, justul titlu trebuie să provină de la o altă persoană decât 
adevăratul proprietar, or, în prezenta cauză, adevăraţii proprietari sunt chiar pârâţii, în 
calitate de moştenitori ai defunctului H.V. 

Mai mult decât atât, terenul cu nr.top. 13413/2 pentru care recurenţii invocă 
uzucapiunea nu a făcut obiectul antecontractului încheiat în anul 1998, acest act 
juridic având ca obiect doar terenul cu nr.top.13413/1, în suprafaţă de 2.900 mp., 
înscris în C.F. nr. 6368 Cluj. 

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

La termenul de judecată din data de 07.02.2014, 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, recurenţii nu mai pot beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze 
doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ., 
în realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive 
de nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi 
motive de netemeinicie a hotărârii atacate prin care se  reproduce stărea  de fapt a 
cauzei,  o analiză a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a relaţiilor dintre 
părţi. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a 
hotărârii recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, motivele de recurs 
conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului 
cauzei, ale relaţiei dintre recurenţi şi intimaţi, ale stării de fapt, ale probaţiunii 
administrate în cauză, etc., singurul motive de nelegalitate conţinut în memoriul de 
recurs fiind cele care se pot circumscrie punctului 8 şi 9 ale art. 304  C.pr.civ. 



Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale 
probaţiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor dintre 
părţi, etc., intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întrucât vizează aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale 
art. 304 C.pr. civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 

din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 
219/2005, respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 
din OUG nr. 138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele 
care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze 
modalitatea în care primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din 
dosar, care să se refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a 
raporturilor dintre părţi, ori care să tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, 
ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de recurs fiind ţinută să se raporteze strict 
la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la 
orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată 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. 

Curtea constată că prin cererea inregistrata la Judecătoria Cluj Napoca sub 
nr…./211/….07.2012  reclamantii A.I. şi A.V. au chemat in judecata pe pârâtii H.G. şi 
B.M. solicitând instantei pronuntarea unei sentinte prin care: sa se dispuna rectificarea 
suprafetei de teren inscrisa in CF  nr. 6368 Cluj, nr, top 13413/2 de la suprafata de  
2862 mp la aceea reala de 2493 mp; sa se constate ca reclamantii au dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2493 mp teren de mai sus cu 
inscrierea in CF a dreptului de proprietate al  reclamantilor asupra terenului de mai 
sus  

In motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantii au invederat ca în anul 
1998 pârâtul le-a înstrăinat suprafaţa de 2900 mp teren care a fost obţinută prin 
reconstituirea dreptului de proprietate după antecesorul său, H.V., în baza legii 
nr.18/1991. momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, pârâtul a predat 
reclamanţilor posesia şi asupra restului suprafeţei de teren, pe care reclamanţii îl 
folosesc pasnic, public si sub nume de proprietar fiind indeplinite conditiile de 
dobandire a dreptului de proprietate prin uzucapiune in sensul art. 1895 Cod civil. 

Prin sentinţa civilă nr. 72/07.01.1999 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată 
în dosarul nr.7204/1998, s-a admis cererea reclamanţilor A.I. şi A.V.  împotriva 
pârâtului H.V. şi, în consecinţă,  s-a constatat  că pârâtului i s-a reconstituit dreptul de 
proprietate pentru terenul de 2900 mp, în extravilanul Cluj Napoca, com. Feleacu, 
imobil identificat prin expertiza întocmită de F.F., ca făcând parte din imobilul înscris 
în CF nr.6368 Cluj, nr.top.13413, arător şi fânaţ, dincolo de „Becaş”-5722 mp; s-a 
dispus dezmembrarea imobilului mai sus arătat în două parcele cu nr.top.noi; a fost 
obligat pârâtul H.V. sa încheie cu reclamanţii contract autentic de vânzare-cumpărare 
privind terenul de 2900 mp, cu nr. top. nou 13413/1, teren rezultat în urma 
dezmembrării nr.top. 13413, iar sentinţa va ţine loc de act autentic de vânzare 
cumpărare pentru preţul stabilit; s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al 
reclamanţilor asupra parcelei cu nr.top. nou 13413/1, cu titlu de drept lege, 
dezmembrare imobiliară şi cumpărare. 



Celalalt imobil cu nr. top. nou 13413/2, în  suprafaţa de 2862, ce face obiectul 
prezentei cauze, s-a reînscris în CF.nr. 6368 Cluj, actual nr. 267763 Cluj pe numele 
antecesorului pârâţilor, H.V.. 

Reprezentanta reclamanţilor a  arătat în şedinţa publică din 07.03.2013   ca 
justul titlu îl reprezintă antecontractul de vânzare-cumpărare căruia i-a fost dat 
eficienta prin hotărârea judecătoreasca de mai sus menţionată. 

 Potrivit art.1895 C.civ., „cel care câştigă cu bună credinţa si printr-o justa 
cauza câştigă  un nemişcător determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, 
daca adevăratul proprietar locuieşte în  circumscripţia tribunalului judeţean unde se 
afla nemişcătorul”. 

Pentru a putea invoca uzucapiunea reglementată de textul legal mai sus evocat 
este necesară îndeplinirea a două  condiţii cumulative, respectiv: posesia sa se 
întemeieze pe un just titlu si aceasta sa fie de buna credinţă.  

Art.1897 C.civ. defineşte justul titlu ca fiind orice act juridic translativ de 
proprietate, precum vânzarea, schimbul etc. Ceea ce este esenţial este faptul că acest 
titlu provine de la altcineva decât adevăratul proprietar, pentru că dacă ar proveni de 
la adevăratul proprietar ar fi suficient prin el însuşi să ducă la dobândirea proprietăţii, 
fără să fie nevoie de vreo trecere a timpului; în acest caz, temeiul dobândirii l-ar 
constitui convenţia  şi nu uzucapiunea. 

După cum s-a statuat în practica judecătorească, o uzucapiune pe baza unui 
titlu ce emană de la adevăratul proprietar nu este de conceput.  

Contrar susţinerilor reclamanţilor recurenţi, convenţia de vânzare cumpărare 
încheiată de reclamanţi cu antecesorul pârâţilor, în anul 1998, nu are natura juridică a 
unui act juridic translativ de proprietate şi, în consecinţă, nu poate fi calificat ca fiind 
un just titlu,  ci reprezintă un antecontract de vânzare cumpărare care a dat naştere 
unor obligaţii de a face reciproce în sarcina părţilor, respectiv de a încheia în viitor un 
contract de vânzare cumpărare în forma autentică cerută de lege, apt să transfere 
dreptul de proprietate asupra imobilului, de la vânzător la cumpărători.  

Aşadar Curtea apreciază că motivul de recurs reglementat de art.304 pct.8 
C.pr.civ. nu este fondat întrucât instanţa de apel a interpretat în mod legal actul juridic 
de care reclamanţii se prevalează pentru justul titlu astfel încât nu se poate susţine că a 
schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia  

 Pe de altă parte, proprietarii imobilului în litigiu, sunt pârâţii în calitate de 
moştenitori ai defunctului H.V., aspect recunoscut de reclamanţii recurenţi şi dovedit 
prin actele de stare civilă, certificatul de moştenitor şi copia CF nr.267763 Cluj 
Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.6368, depuse la dosarul de fond. 

Nefiind îndeplinită prima condiţie impusă de prevederile art.1895 C.civ. 
Curtea constată că în mod legal tribunalul a considerat că nu s-a mai impus analizarea 
celorlalte critici ale reclamanţilor legate de identificarea terenului şi îndeplinirea 
condiţiei unei posesii de  bună credinţă. 

Susţinerea recurenţilor privitoare la faptul că în mod nelegal tribunalul a 
respins cererile în probaţiune formulate de reclamanţi fără nicio motivare, în opinia 
Curţii, nu este întemeiată. 

Astfel, în şedinţa publică din 11.10.2013, reprezentanta reclamanţilor av. 
Chiorean Anca Ioana a reiterat în faţa instanţei de apel probele solicitate în faţa 
instanţei de fond, respectiv proba cu expertiza topografică, având ca obiect 
identificarea terenului obiect al litigiului, precum şi proba testimoniala pentru a 
dovedi posesia continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, 
cereri în probaţiune la care reprezentantul pârâţilor intimaţi s-a opus motivat pe faptul 
că reclamanţii , în prealabil, nu au putut face dovada unui just titlu. 



Potrivit art.167 alin.1 C.pr.civ., dovezile se pot încuviinţa numai dacă instanţa 
socoteşte că ele pot să ducă la dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie 
ca ele să se piardă prin întârziere. 

Având în vedere motivele de apel şi teza  probatorie solicitată de reclamanţi, 
Curtea constată că în mod legal, cu respectarea normei juridice mai sus arătate, 
tribunalul a respins cererile în probaţiune formulate de reclamanţi întrucât acestea nu 
sunt utile şi concludente pentru justa soluţionare a procesului. 

Tot astfel pot fi calificate şi susţinerile reclamanţilor recurenţi referitoare la 
necesitatea audierii martorului S.I. şi a efectuării unui raport de expertiză pentru 
identificarea terenurilor din titlurile de proprietate comunicate primei instanţe de către 
Comisia locală de fond funciar deoarece pe de-o parte, reclamanţii nu au învestit 
instanţa de judecată cu nicio cerere de verificare a obiectului convenţiei sub 
semnătură privată încheiată în anul 1998 între antecesorul pârâţilor  şi reclamanţi, iar 
pe de altă parte,  reclamanţii au determinat ei înşişi  obiectul imobilului în litigiu ca 
fiind terenul  înscris în CF nr.6368 Cluj, nr.top. 13413/2, în suprafaţă reală de 2493 
mp. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii A.I. şi 
A.V. împotriva deciziei civile nr. 495/A/ din 11.10.2013 a Tribunalului Cluj, pe care o 
menţine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenţii, aflaţi în culpă procesuală,  să plătească intimaţilor H.G. şi 
B.M. suma de 1.240 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul 
avocaţial dovedit prin chitanţa de plată anexată la dosar. 

 
 

7. Acţiune în revendicare cu privire la un imobil ce a făcut 
obiectul Legii nr. 10/2001, formulată de urmaţii fostului proprietar, 

împotriva cumpărătorilor în baza Legii nr. 112/1995. Respingere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 465 din 7 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 8.905 din 31.05.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, , s-a 
respins acţiunea precizată formulată de reclamanţii A.P.M. şi A.M.A.  în 
contradictoriu cu pârâţii G.S. şi G.M., ca neîntemeiată, iar reclamanţii au fost obligaţi, 
în solidar, la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea 
pârâţilor. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii 
sunt moştenitorii fostului proprietar tabular al imobilului situat în Cluj Napoca, str. P. 
nr.10, jud.Cluj, ce  a fost  preluat de către Statul Român în baza Decretului 
nr.92/1950. 

În baza Legii nr.112/1995, prin contractul de vânzare cumpărare nr. 
31200/26.11.1996, numitul G.G. şi pârâta G.M. au cumpărat apartamentul nr.2 situat 
în Cluj Napoca, str. P. nr.10, în baza contractului de închiriere nr.503349/15.02.1994. 

Prin hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile s-a reţinut preluarea  abuzivă a 
imobilului din Cluj Napoca, str. P. nr.10, jud.Cluj, precum şi valabilitatea contractului 
de vânzare cumpărare cu privire la apartamentul nr.2 dobândit în baza Legii 
nr.112/1995 de către numitul G.G. şi pârâta  G.M.. 



Totodată prin hotărâri judecătoreşti irevocabile s-a reţinut faptul că reclamanţii 
au urmat procedura prevăzută la Legea nr.10/2001, că li s-a emis de către Comisia 
pentru aplicarea legii nr.112/1995 Hotărârea nr.235/1996, prin care li s-au acordat 
despăgubiri pentru imobilul în litigiu, hotărâre menţinută de către instanţele de 
judecată. 

În temeiul Legii nr.10/2001 reclamantul A.P.M. a formulat o nouă notificare 
privind restituirea în natură a imobilului situat în Cluj, str. P. nr.10, jud. Cluj, prin 
Dispoziţia nr.3054/31 mai 2011 Primarul municipiului Cluj Napoca făcând propunere 
de acordare de despăgubiri. 

Prin interogatoriu reclamanţii au recunoscut faptul că au făcut, în temeiul 
Legii nr.10/2001 demersurile legale în vederea restituirii în natură a imobilului 
apartament nr.2, situat în Cluj Napoca, str. P. nr.10, jud.Cluj, şi care au fost finalizate 
prin emiterea celor două dispoziţii. Dispoziţia nr. 3054/2011 a fost atacată la instanţa 
competentă,cauza fiind suspendată până la soluţionarea prezentului dosar. 

 Prin prezenta cerere de chemare în judecată reclamanţii au solicitat instanţei 
să li se recunoască dreptul de proprietate asupra apartamentului nr.2 din Cluj Napoca, 
str. P. nr.10, jud,Cluj, invocând în drept dispoziţiile art.480 Cod civil. 

Raportat la temeiul de drept invocat instanţa a reţinut că, acţiunea în 
revendicarea unui bun preluat de stat  în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
are un regim juridic parţial derogator de la acţiunea în revendicare clasică, aşa încât la 
compararea titlurilor părţilor trebuie să se ţină seama de dispoziţiile Legii nr.10/2001, 
de Decizia nr.33 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi de jurisprudenţa 
CEDO. 

Astfel, potrivit art.1 (1) din Legea nr.10/2001 „ imobilele preluate în mod 
abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza 
Legii nr.139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie în natură sau prin 
echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi”, 
iar potrivit art.2(1) din acelaşi text de lege „ în sensul prezentei legi, prin imobile 
preluate abuziv se înţelege … h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, 
astfel cum este definit la art.6 alin.(1) din Legea nr.213/1998 ( fac parte din domeniul 
public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale şi bunurile 
dobândite de stat în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, dacă au intrat în 
proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a 
tratatelor internaţionale la care România este parte şi a legilor în vigoare la data 
preluării lor de către stat).” 

În speţă, situaţia de bun preluat de stat impune raportarea la Legea nr.10/ 2001 
care reglementează situaţia juridică a imobilelor preluate de stat în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989. 

Drept urmare, formularea acţiunii în revendicare de către reclamanţi şi 
întemeierea pe dispoziţiile art.480 Cod civil, nu exclude, în cadrul acţiunii în 
revendicare prin care se solicită compararea titlurilor concurente, incidenţa 
dispoziţiilor Legii nr.10/2001, deoarece regimul revendicării bunurilor imobile 
preluate de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 este cel special 
prevăzut de Legea nr.10/2001. 

De altfel, chiar şi reclamanţii arată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.2 
alin.2 din Legea nr.10/2001, ceea ce înseamnă că recunosc implicit că imobilul intră 
în domeniul de aplicare a acestei legi. 



Cu toate acestea, reclamanţii pretind că trebuie acordată prioritate dispoziţiilor 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi dispoziţiilor Deciziei 
nr.33/2008 pronunţată de Înalta  Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În acord cu cele invocate de către reclamanţi instanţa a reţinut că, raportul 
între legea specială - Legea nr.10/2001- şi dreptul comun a fost tranşat prin decizia 
nr.33 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se că în cazul concursului dintre 
legea specială şi legea generală, acesta se rezolvă în favoarea legii speciale, conform 
principiului speciali generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este expres prevăzut 
expres în legea specială. 

Or, Legea nr.10/2001 instituie atât o procedură administrativă prealabilă, cât şi 
anumite termene şi sancţiuni menite să limiteze incertitudinea raporturilor juridice 
născute în legătură cu imobilele preluate abuziv de stat, astfel că, în prezent Legea 
nr.10/2001 constituie dreptul comun în materia retrocedării imobilelor preluate de 
stat, cu sau fără titlu valabil în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

Numai persoanele exceptate de la procedura acestui act normativ, precum şi 
cele care, din motive independente de voinţa lor, nu au putut să utilizeze această 
procedură în termenele legale, au deschisă calea acţiunii în revendicarea bunului 
litigios, dacă acesta nu a fost cumpărat, cu bună credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr.112/1995 de către chiriaşi. 

Or, reclamanţii nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele enumerate, întrucât 
nu sunt exceptaţi de la prevederile Legii nr.10/2001, ba mai mult aceştia au urmat 
procedura prevăzută de acet text legal, finalizată prin Hotărârea nr. 235/1996 şi 
Dispoziţia  nr.3054/2011 

Totodată reclamanţii au învederat faptul că în cazul în care există 
neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea nr.10/2001 şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, aceasta din urmă are prioritate, în condiţiile în care 
nu se aduce atingere altui drept de proprietate sau securităţii raporturilor juridice, 
dezlegare dată de asemenea, prin Decizia nr.33/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

Drept urmare, instanţa a analizat, în funcţie de circumstanţele concrete ale 
cauzei, în ce măsură legea internă intră în conflict cu Convenţia europeană şi dacă 
admiterea acţiunii nu ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii 
raporturilor juridice. 

Instanţa de fond a analizat şi dacă reclamanţii se prevalează de un „bun” în 
sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană şi că dreptul reclamanţilor este 
protejat de art.1 din Protocolul 1 Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, iar în caz afirmativ va proceda la compararea titlurilor opuse. 

În speţă, pentru a exista o astfel de protecţie, care să impună prevalenţa 
dreptului subiectiv afirmat de reclamanţi, este necesar, potrivit jurisprudenţei CEDO, 
să fie vorba despre un bun actual al acestora, aflat în patrimoniul lor, calitatea de 
titular al dreptului fiindu-le recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau pe calea 
unei măsuri legislative de restituire, concretizând în patrimoniul părţii existenţa unei 
speranţe legitime, de redobândire a bunului în materialitatea sa. 

Or, în cauza de faţă reclamanţilor nu numai că nu li s-a recunoscut dreptul de 
proprietate printr-o hotărâre judecătorească, ci acest drept a fost confirmat ca 
aparţinând patrimoniului pârâtei G.M. şi numitului G.G. ( decedat la dat de 
20.04.2004) ca urmare a respingerii acţiunii în nulitate îndreptată împotriva titlului 
lor. 

De asemenea, reclamanţii nu pot pretinde nici existenţa unei speranţe legitime 
de redobândire a bunului în materialitatea lui, ca urmare a măsurilor legislative 



adoptate de stat, raportat la împrejurarea că apartamentul nr.2 a fost recunoscut ca 
fiind proprietatea numitului G.G. şi pârâtei G.M.. 

Pe de altă parte, potrivit art.18 alin.(1) lit.c din Legea nr.10/2001, rep., 
măsurile reparatorii se stabilesc numai prin echivalent, atunci când imobilul a fost 
înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale, ceea ce în speţă s-a stabilit prin hotărâri 
judecătoreşti irevocabile. 

 Apoi, aşa cum s-a arătat, prin  Hotărârea nr.235/1996 şi Dispoziţia  nr. 
3054/2011 s-a stabilit că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la despăgubiri pentru 
apartamentul nr.2 înstrăinat numitului G.G. şi pârâtei G.M., asigurându-se astfel 
aplicarea măsurilor legislative adoptate de stat în materia imobilelor preluate abuziv. 

Mai mult, a aprecia că dobânditorul imobilului trebuie deposedat de bun 
pentru ca acesta să poată fi restituit în natură fostului proprietar, ar însemna să se 
accepte ca diminuarea vechilor atingeri ale proprietăţii să creeze noi prejudicii, 
disproporţionate, în sarcina dobânditorului actual. 

În acest sens, în jurisprudenţa CEDO  s-a statuat (cauza Raicu c. României, 
hotărârea  din 19.10.2006) că persoanele care şi-au dobândit bunurile cu bună 
credinţă, nu trebuie să fie aduse în situaţia de a suporta ponderea responsabilităţii 
statului care a confiscat în trecut aceste bunuri. 

Altminteri, s-ar încălca criteriul proporţionalităţii, dobânditorul bunului 
neavând la îndemână o acţiune care să ducă la acordarea unor compensaţii, cu o 
valoare apropiată, în mod rezonabil,de valoarea imobilului. 

Tot astfel, în cauza Atanasiu şi alţii contra României ( hotărârea din 12 
octombrie 2010), s-a arătat că existenţa unui „bun actual” în patrimoniul unei 
persoane este în afara oricărui dubiu dacă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia calitatea de proprietar şi dacă în 
dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea bunului. 

S-a reţinut că, de la intrarea în vigoare a legilor nr.1/200 şi  nr.10/2001 şi mai 
ales a Legii nr.247/2005, dreptul intern prevede un mecanism care trebuie să conducă 
fie la restituirea bunului, fie la acordarea unor despăgubiri. Drept urmare, Curtea a 
apreciat că, transformarea într-o „valoare patrimonială” în sensul art.1 din Protocolul 
nr.1 a interesului patrimonial ce rezultă din simpla constatare a ilegalităţii 
naţionalizării, este condiţionată de întrunirea de către partea interesată a cerinţelor 
legale în cadrul procedurilor prevăzute de legile de reparaţie şi de epuizarea căilor de 
atac prevăzute de lege. 

În cauza Maria Atanasiu  şi alţii contra României se poate nota o diferenţă 
esenţială de abordare, inclusiv faţă de cauza Gingis împotriva României invocată de 
reclamanţi, în sensul că o hotărâre prin care s-a constatat nelegalitatea naţionalizării 
nu constituie titlu executoriu pentru restituirea unui imobil. 

Rezultă, potrivit considerentelor expuse, că în operaţiunea de comparare a 
titlurilor de proprietate, specifică acţiunii în revendicare, titlul  numitului G.G. şi al 
pârâtei G.M. a fost confirmat printr-o hotărâre irevocabilă, astfel încât aceştia 
beneficiază de un bun în sensul Convenţiei, în timp ce reclamanţii nu sunt titularii 
unui bun actual şi nici chiar, a unei speranţe legitime în sensul jurisprudenţei 
europene, pentru a  avea câştig de cauză în acţiunea în revendicare ci doar a unui drept 
de creanţă rezultat din dispoziţiile de acordare de despăgubiri mai sus enunţate, emise 
de către organele competente în temeiul Legii nr.10/2001, drept de creanţă care 
exclude incidenţa dreptului comun în materie de revendicare. 

În considerarea celor enunţate, instanţa de fond a respins acţiunea 
reclamanţilor, ca neîntemeiată. Fiind în culpă procesuală, în temeiul art.274 C.p.c., 
reclamanţii au fost obligaţi, în solidar, la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli 



de judecată în favoarea pârâţilor, reprezentând onorariu de avocat achitat cu chitanţa 
nr.29/19.03.2012. 

Prin decizia civilă nr. 641/A/ din 04.12.2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de reclamanţii A.P.M. şi A.M.A., împotriva sentinţei civile 
nr. 8905 din 31.05.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul, iar 
apelanţii au fost obligaţi să plătească intimaţilor G.S. şi G.M. suma de 1500 lei, 
cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, prin hotărârea judecătorească 
irevocabilă s-a constatat preluarea abuzivă a imobilului litigios, însă, totodată, a fost 
respinsă acţiunea în constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare 
încheiate în temeiul Legii 112/1995 şi rectificarea de CF în sensul restabilirii situaţiei 
anterioare vânzării-cumpărării. 

Totodată, tot prin hotărârea judecătorească irevocabilă s-a respins acţiunea 
formulată de aceiaşi reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul Primarul Mun. Cluj-
Napoca privind restituirea în natură a imobilului în temeiul Legii 10/2001. 

De asemenea, reclamanţii au contestat dispoziţia de restituire prin echivalent, 
emisă de Primarul Mun. Cluj-Napoca, procesul fiind suspendat până la soluţionarea 
prezentei cauze. 

Aşadar, reclamanţii s-au prevalat de dispoziţiile legii speciale, potrivit 
principiului specialia generalibus derogant, respectiv ale Legii 10/2001, în vederea 
restituirii în natură a bunului, însă demersurile lor judiciare nu au fost satisfăcătoare. 

În condiţiile în care însă au uzat de procedura Legii 10/2001 nu mai pot 
exercita ulterior, acţiune în revendicare,  având în vedere regula „electa una via” şi 
principiul securităţii raporturilor juridice consacrat în jurisprudenţa CEDO- cauza 
Brumărescu c/a României, conform deciziei de recurs în interesul legii nr. 33/2008. 

În recursul promovat, reclamanţii s-au prevalat de faptul că dreptul lor de 
proprietate nu s-a transformat irevocabil într-un drept de creanţă, însă suspendarea 
litigiului privind atacarea dispoziţiei de acordare a despăgubirii nu poate fi imputabilă 
statului şi, în plus, în cauza pilot Atanasiu c/a României s-a stabilit împrejurarea că 
rămâne la latitudinea statului modalitatea de despăgubire a persoanelor deposedate 
abuziv de bunurile lor, nefiind imperativă stabilirea unei valori de circulaţie cu titlu de 
despăgubire existând posibilitatea plafonării despăgubirilor şi eşalonarea lor pe o 
perioadă mai lungă. 

De altfel, este de remarcat faptul că, în virtutea acestei hotărâri, Statul Român 
a elaborat Legea 165/2013, care poartă girul Curţii Europene, din perspectiva unei 
despăgubiri efective. 

Faţă de cele ce preced, tribunalul a menţinut soluţia Judecătoriei ca fiind 
temeinică şi legală. 

În baza art.274 C.pr.civ. reţinând culpa procesuală a recurenţilor, aceştia au 
fost obligaţi să plătească intimaţilor suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată în recurs, 
cu titlu de onorariu avocaţial conform chitanţei nr.55/09.09.2013. 

Împotriva acestei decizii reclamanţii A.P.M. şi A.M.A. au declarat recurs, în 
termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în 
sensul admiterii apelului reclamanţilor, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în 
judecată aşa cum a fost formulată, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor 
de judecată în fond, în apel şi în recurs. 

În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că prin decizia pronunţată de 
instanţa de apel li se îngrădeşte accesul liber la justiţie, drept fundamental garantat 
prin art. 21 alin. 1 din Constituţia României, precum şi dreptul la un proces echitabil 
consfinţit şi de art. 6 alin. 1 din C.E.D.O. 



Chiar dacă reclamanţii au uzat de procedura administrativă reglementată de 
Legea nr. 10/2001, această lege cu caracter special nu poate să înlăture sau să limiteze 
drepturile mai sus arătate, astfel că principiul „electa una via” nu se aplică în cauză. 

Prin hotărârea irevocabilă prin care s-a constatat că imobilul a trecut în 
proprietatea Statului Român fără titlu valabil, reclamanţilor li se recunoaşte dreptul de 
proprietate, nefiind necesar urmarea procedurii prevăzută de Legea nr. 10/2001, astfel 
că acţiunea în revendicare este admisibilă fără a fi necesară analizarea deciziei nr. 
33/2008 a Î.C.C.J. care, nu constituie o prevedere legală, ci este o hotărâre menită să 
conducă la interpretarea şi aplicarea unitară a legii. 

Contrar concluziei tribunalului, reclamanţii au un bun pentru care nu au primit 
o reparaţie echitabilă, astfel că în sensul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, 
reclamanţii, în calitate de moştenitori ai proprietarilor tabulari iniţiali, şi-au păstrat 
calitatea de proprietari avută la data preluării. Această calitate este în concordanţă cu 
prevederile art. 480 – 481 C.civ., în virtutea cărora dreptul de proprietate nu se stinge 
prin neuz şi în concordanţă cu art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţie, art. 6 
alin. 1 din Convenţie şi cu întreaga jurisprudenţă C.E.D.O., respectiv cauza pilot 
Maria Atanasiu şi alţii împotriva României.   

Contrar concluziei instanţei de apel, nu există o hotărâre irevocabilă de 
acordare a despăgubirilor pentru imobilul în litigiu întrucât dispoziţia de acordare a 
despăgubirilor a fost contestată, dosarul fiind suspendat până la soluţionarea 
irevocabilă a prezentei cauze. 

Raportat la legislaţia actuală, reclamanţii nu mai pot beneficia de un drept de 
creanţă izvorât din despăgubirea pentru imobilul naţionalizat, ci doar de puncte care 
sunt la fel de nerealiste ca şi acţiunile la Fondul Proprietatea.  

Prin urmare, din compararea titlurilor părţilor rezultă că titlul de proprietate al 
reclamanţilor care derivă din moştenire este mai preferabil decât cel al pârâţilor care 
au dobândit imobilul prin cumpărare de la un non proprietar. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 8 şi pct. 9 C.pr.civ.   
Pârâţii intimaţi G.S. şi G.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 

respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de 
judecată în recurs. 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâţii intimaţi au arătat că nu este vorba de o 
încălcare a drepturilor fundamentale invocate de recurenţi deoarece liberul acces la 
justiţie şi dreptul la un proces echitabil nu sunt drepturi absolute ci trebuie exercitate 
în cadru legal stabilit în procedurile judiciare reglementate de legislaţia statului.  

Contrar afirmaţiilor recurenţilor, aceştia nu se află în posesia unui titlu de 
proprietate întrucât prin hotărârea judecătorească menţionată s-a constatat doar 
caracterul abuziv al preluării imobilului de la antecesorii reclamanţilor, astfel că 
imobilul intră sub incidenţa legislaţiei speciale, respectiv Legea nr. 112/1995 şi Legea 
nr. 10/2001. 

În mod greşit recurenţii invocă prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, 
întrucât acestea au fost abrogate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 1/2009.  

În speţă, reclamanţii nu sunt nici măcar beneficiarii unei speranţe legitime de a 
obţine un titlu de proprietate asupra imobilului, astfel că aceştia nu se pot prevala de 
existenţa unui bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 din C.E.D.O. 

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

Reclamanţii A.P.M. şi A.M.A. sunt moştenitorii defunctei A.M.I. născut A., 
conform Certificatului de moştenitor nr. 139/21.05.1998.  



Imobilul în litigiu a fost înscris în CF nr. 4021 Cluj-Napoca, nr. top. iniţial 
947, în favoarea proprietarilor tabulari A.P. şi soţiei lui A.P., născută A.M., de la care 
a fost naţionalizat imobilul prin Decretul nr. 92/1950, fiind înscris dreptul de 
proprietate în favoarea Statului Român, prin încheierea de cf nr.4010/1955. 

Prin contractul de vânzare cumpărare nr.31200/26.11.1996, pârâta G.M. şi 
soţul G.G. au dobândit dreptul de proprietate asupra ap.2 situat în imobilul din Cluj 
Napoca, str. P. nr.10, de la vânzătorul Consiliul Local al mun. Cluj Napoca, în baza 
contractului de închiriere nr.503349/15.02.1994 şi în conformitate cu prevederile 
Legii nr.112/1995. 

Prin sentinţa civilă nr. 3408/22.04.2003 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul nr. 422/2003 s-a respins lipsa calităţii procesuale active a 
reclamanţilor. S-a respins excepţia inadmisibilităţii petitului privind constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare. S-a admis excepţia 
inadmisibilităţii petitelor având ca obiect restituirea în natură şi restabilirea situaţiei 
anterioare de CF. S-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat în ceea ce priveşte 
petitul privind constatarea nelegalei preluări invocată de pârâţii T.A. şi T.L., G.G. şi 
G.M. S-a  respins acţiunea formulată de către reclamanţi în contradictoriu şi cu pârâţii 
din prezentul dosar având ca obiect constatarea nulităţii absolute. 

Prin decizia civilă nr. 1443/A/25.11.2003 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr.6289/2003, s-a admis în parte apelul reclamanţilor, s-a anulat parţial 
sentinţa civilă în ceea ce priveşte capătul de cerere privind preluarea abuzivă, s-a 
respins excepţia autorităţii de lucru judecat şi s-a constatat preluarea abuzivă de către 
stat a imobilului înscris în CF nr. 4021 Cluj cu nr. top 947. Totodată, s-a schimbat 
parţial sentinţa în sensul că s-a admis în parte acţiunea şi s-a constatat nulitatea 
absolută a contractelor de vânzare - cumpărare încheiate intre SC Construct Ardealul 
SA şi pârâţii T.A. şi T.L., R.N.N. şi soţia C., N.C. şi soţia N.V., s-a constatat nulitatea 
absolută a titlului de proprietate eliberat pârâtului P.I., s-a dispus rectificarea de CF în 
sensul restabilirii situaţiei anterioare vânzării - cumpărării, menţinându-se restul 
dispoziţiilor. 

Prin decizia civilă nr. 1696/R/06.10.2004 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în 
dosarul nr.11512/2004, s-au admis în parte recursurile pârâţilor, s-au respins 
recursurile reclamantului şi al pârâtului Primarul mun. Cluj Napoca, decizia atacată a 
fost modificată în sensul că s-au înlăturat dispoziţiile privind constatarea nulităţii 
absolute a contractelor de vânzare – cumpărare, s-a constatarea  nulităţii absolute a 
titlului de proprietate eliberat pârâtului P.I., respingându-se aceste petite, precum şi 
rectificarea de CF în sensul restabilirii situaţiei anterioare vânzării – cumpărării, 
menţinându-se restul dispoziţiilor deciziei. 

Curtea de apel Cluj  a reţinut că imobilul din Cluj-Napoca str. P. nr. 10 a fost 
preluat fără titlu valabil de către stat. Totodată s-a reţinut că în conţinutul art. 2 alin. 1 
lit. a-h din Legea nr. 10/2001 se face distincţie între titlu valabil şi titlu nevalabil în 
baza căruia au fost preluate bunurile în proprietatea statului, la fel şi în art. 2 alin. 2 
care face trimitere la definiţia titlului valabil din art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998. 

Totodată, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile s-a reţinut faptul că 
reclamanţii au urmat procedura prevăzută la Legea nr.10/2001, că li s-a emis 
Hotărârea nr.235/1996 de către Comisia pentru aplicarea Legii nr.112/1995, prin care 
li s-au acordat despăgubiri pentru imobilul în litigiu, hotărâre menţinută de către 
instanţele de judecată. 

În temeiul Legii nr.10/2001 reclamantul A.P.M. a formulat o nouă notificare 
privind restituirea în natură a imobilului situat în Cluj, str. P. nr.10, jud. Cluj, iar prin 



Dispoziţia nr.3054/31 mai 2011, Primarul municipiului Cluj Napoca propus  
acordarea de despăgubiri. 

Prin răspunsul la interogatoriu reclamanţii au recunoscut faptul că au făcut, în 
temeiul Legii nr.10/2001, demersurile legale în vederea restituirii în natură a 
imobilului apartament nr.2, situat în Cluj Napoca, str. P. nr.10, jud. Cluj, care au fost 
finalizate prin emiterea a două dispoziţii. Dispoziţia nr. 3054/2011 a fost atacată de 
reclamanţi la instanţa competentă, cauza fiind suspendată până la soluţionarea 
prezentului dosar. 

Prin hotărârile judecătoreşti mai sus arătate, s-a reţinut cu puterea lucrului 
judecat, valabilitatea contractelor de vânzare – cumpărare, inclusiv al celui încheiat cu 
pârâţii, s-a constatat imposibilitatea restituirii imobilului în natură, iar ulterior şi prin 
dispoziţia emisă în faza administrativă, faptul că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la măsuri 
reparatorii prin echivalent. 

În prezentul litigiu, în mod legal instanţa de fond a constatat că reclamanţii şi-
au întemeiat acţiunea în revendicare pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil. 

În susţinerea recursului, recurenţii au invocat ca şi temei de drept  dispoziţiile  
art. 304 pct. 8 C.pr.civ., fără a arăta care este actul juridic dedus judecăţii şi care a fost 
interpretat greşit de către instanţa de apel.   

Conform prevederilor art. 304 pct. 8 C.pr.civ., modificarea  hotărârii se  poate 
cere  când  instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus  judecăţii, a schimbat  
natura ori înţelesul lămurit şi vădit  neîndoielnic al acestuia.  

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de 
reclamanţii recurenţi trebuie să precizeze în mod concret care este actul pretins 
denaturat de către instanţa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă 
afirmaţie făcută în acest sens nefiind suficientă pentru a decide modificarea hotărârii 
recurate. 

Denaturarea actului înţelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanţelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conţinutului actului 
interpretat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 
C.pr.civ. a fost invocat de reclamanţi în mod formal, fără ca aceştia să dezvolte în 
vreun mod critica de nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit 
de către instanţa de fond astfel încât Curtea se află în imposibilitatea verificării 
hotărârii atacate din această perspectivă, considerent pentru care sentinţa recurată 
urmează a fi analizată în raport de motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.9 
C.pr.civ. 

Deşi reclamanţii au invocat împrejurarea că instanţa de apel a aplicat greşit 
Decizia nr. 33/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fără să ţină seama 
de considerentele acestei hotărâri date în recurs în interesul legii, Curtea constată că 
această critică este nefondată.  

Raportul între legea specială, Legea nr. 10/2001 şi dreptul comun a fost tranşat 
prin Decizia în interesul legii nr. 33/2008 a Înaltei  Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
stabilindu-se că în cazul concursului dintre legea specială şi legea generală, acesta se 
rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus 
derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială. Totodată se 
prevede că dacă există 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.  

În speţă, s-a reţinut că reclamanţii au uzat atât de dispoziţiile dreptului comun 
în materie, acţiunea în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 C. civil, care a 
fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 787/1998 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, 
cât şi de dispoziţiile primei legi reparatorii, Legea nr. 112/1995 şi ulterior reclamanţii 
au solicitat măsuri reparatorii în baza Legii nr.10/2001 (unitatea deţinătoare emiţând o 
dispoziţie de stabilire a măsurilor reparatorii în echivalent, în prezent contestată de 
reclamanţi). 

Potrivit dispoziţiilor art. 3307 C.pr.civ., dezlegarea dată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, în recurs în interesul legii, problemelor de drept judecate, este 
obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial. 

Decizia nr. 33/09.06.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 108/23.02.2009, deci 
la data înregistrării prezentei acţiuni având ca obiect  revendicarea de drept comun,  
prin compararea titlurilor, erau obligatorii pentru instanţă şi pentru toţi participanţii la 
actul de justiţie, dezlegările date în acest recurs în interesul legii. 

Astfel, prin Decizia nr. 33/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat 
problema opţiunii justiţiabilului între aplicarea legii speciale care reglementează 
regimul imobilelor preluate abuziv, Legea nr.10/2001 şi aplicarea dreptului comun în 
materia revendicării, Codul civil, motiv pentru care nu se poate reţine cu succes critica 
reclamanţilor referitoare la admisibilitatea acţiunii în revendicare întemeiată pe 
dreptul comun. 

Din această perspectivă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că Legea 
nr.10/2001 reglementează măsurile reparatorii inclusiv pentru imobilele preluate fără 
titlu valabil, aşa încât după intrarea în vigoare a acestui act normativ, dispoziţiile art. 6 
alin. 2 din Legea nr. 213/1998 nu mai pot constitui temei de drept pentru revendicarea 
unor astfel de imobile. 

Curtea a statuat că şi în astfel de situaţii când partea recurge atât la dispoziţiile 
dreptului comun, cât şi la dispoziţiile legii speciale, se aplică principiul de drept care 
guvernează concursul dintre legea specială şi legea generală „specialia generalibus 
derogant” şi care pentru a fi aplicat nu trebuie reiterat în fiecare lege specială. Ori, în 
cazul de faţă, reclamanţii au uzat de legea specială, Legea nr.10/2001 şi optând pentru 
această procedură nu mai pot, ulterior, să uzeze de dispoziţiile dreptului comun. 

Tot prin decizia în interesul legii mai sus evocată, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a statuat şi alte condiţii pentru a se putea exercita cu succes acţiunea în 
revendicare pe dreptul comun: aceea ca persoana să fi fost exceptată de la procedura 
Legii nr.10/2001 sau să nu fi putut utiliza această procedură în termenele legale 
deschise, din motive independente de voinţa ei, însă această excepţie de la regula mai 
sus invocată poate fi aplicată numai în situaţia în care bunul nu a fost cumpărat cu 
bună credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 de către chiriaşi. 

Verificând aceste condiţii cumulative, Curtea constată că acestea nu sunt 
îndeplinite în prezenta cauză, întrucât bunul solicitat prin acţiunea în revendicare a  
făcut obiectul Legii nr.10/2001, reclamanţii au uzat de dispoziţiile Legii nr.10/2001, 
iar apartamentul nr. 2 situat în Cluj-Napoca, str. P. nr. 10 a fost cumpărat cu bună 
credinţă de către pârâţi, după cum a statuat Curtea de Apel Cluj prin decizia civilă nr. 
1696/R/16.12.2004. 

Aşadar, reclamanţii nu îndeplinesc condiţiile menţionate de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în care ar putea să promoveze o acţiune în revendicare pe dreptul 
comun, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 motiv pentru care aceştia nu se 



pot prevala cu succes de faptul că li se încalcă dreptul de acces la justiţie, precum şi, 
dreptul la un proces echitabil, drepturi care sunt garantate prin art.21 alin.1 din 
Constituţia României şi art.6 par.1 din Convenţie. 

În memoriul de recurs reclamanţii au invocat că în considerentele Deciziei 
civile nr. 33/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a reţinut că a avut loc o 
încălcare a art. 1 din primul Protocol la Convenţie, în cauza Străin c/a României, 
decurgând din „situaţia creată prin jocul combinat al vânzării apartamentului şi al 
hotărârii curţii de apel, care a confirmat dreptul de proprietate al reclamanţilor în 
ansamblul său, refuzând în acelaşi timp să dispună restituirea apartamentului, a avut 
ca efect privarea reclamanţilor de beneficiul părţii din hotărâre care le stabileşte 
dreptul de proprietate asupra apartamentului. În aceste condiţii, curtea constată că 
situaţia a avut drept efect privarea reclamanţilor de un bun în sensul celei de-a doua 
teze din primul alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1”. 

În acest context, recurenţii apreciază că deţin un bun pentru care nu au primit o 
reparaţie echitabilă, însă Curtea constată că aceste considerente mai sus citate sunt 
scoase din contextul considerentelor deciziei dată în interesul legii. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Decizia nr. 33/2008, analizând raportul 
dintre Legea nr.10/2001 şi C.E.D.O., a enunţat mai multe cauze în care România a 
fost sancţionată de Curtea de la Strasbourg, printre care era exemplificată şi cauza 
Străin vs. România cu paragraful citat şi de recurenţi, însă reclamanţii au omis să 
menţioneze şi concluzia la care a ajuns Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după 
enumerarea acestor cauze, potrivit căreia trebuie să se verifice în ce măsură legea 
internă intră în conflict cu Convenţia Europeană, şi, dacă admiterea acţiunii în 
revendicare nu ar aduce atingere unui alt drept de proprietate, de asemenea ocrotit, ori 
securităţii raporturilor juridice. 

În cazul de faţă, titlul pârâţilor, respectiv contractul de vânzare-cumpărare al 
apartamentului,  a fost verificat de către instanţă la solicitarea reclamanţilor A.P.M. şi 
A.M.A. şi există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care s-a respins cererea de 
constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. 

Prin urmare, în mod legal instanţele de fond au analizat dacă reclamanţii se 
prevalează de un „bun" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană, 
iar în caz afirmativ, se va proceda la compararea titlurilor opuse. 

Contrar aserţiunilor reclamanţilor referitoare la faptul că sunt moştenitorii 
proprietarilor tabulari, iar în temeiul art.2 alin.2 din Legea nr.10/2001 şi-au păstrat 
calitatea de proprietari a antecesorilor lor avută la data preluării abuzive a imobilului, 
Curtea constată că prevederile legale invocate de reclamanţi au fost abrogate prin 
dispoziţiile art. I pct.2 din Legea nr.1/2009 astfel că acestea nu erau în vigoare la data 
înregistrării acţiunii civile, 01.09.2011 şi nu pot fi luate în considerare. 

În speţă, instanţa a constatat că reclamanţilor nu li s-a recunoscut un drept de a 
li se restitui apartamentul în litigiu şi că deşi a constatat că preluarea fără titlu valabil, 
în contextul menţinerii valabilităţii contractelor de vânzare – cumpărare, nu există un 
titlu executoriu pentru restituirea apartamentului în litigiu, ci este recunoscut 
irevocabil reclamanţilor o creanţă constând în despăgubirile prevăzute de Legea nr. 
10/2001. 

În cauza Atanasiu şi alţii contra României se arată că existenţa unui "bun 
actual" în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui dubiu dacă, printr-o 
hotărâre definitivă şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia calitatea de 
proprietar şi dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea 
bunului.  



Curtea a mai reţinut în aceeaşi hotărâre că, de la intrarea în vigoare a Legilor 
nr. 1/2000 şi nr. 10/2001 şi mai ales a Legii nr. 247/2005, dreptul intern prevede un 
mecanism care trebuie să conducă fie la restituirea bunului, fie la acordarea unei 
despăgubiri şi prin urmare, Curtea a apreciat că transformarea într-o "valoare 
patrimonială", în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, a interesului patrimonial ce rezultă 
din simpla constatare a ilegalităţii naţionalizării este condiţionată de întrunirea de 
către partea interesată a cerinţelor legale în cadrul procedurilor prevăzute de legile de 
reparaţie şi de epuizarea căilor de atac prevăzute de aceste legi. 

Aşa cum s-a reţinut şi în practica judiciară, jurisprudenţa CEDO este nuanţată 
şi a cunoscut evoluţii în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărui caz, iar în 
cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, se poate nota o diferenţă esenţială 
de abordare (inclusiv faţă de cauza Gingis împotriva Romaniei invocată de 
reclamanţi), Curtea menţionând că o hotărâre prin care s-a constatat nelegalitatea 
naţionalizării nu constituie titlu executoriu pentru restituirea unui imobil ( Î.C.C.J, 
Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6008 din 11 noiembrie 2010 - 
”Schimbarea de abordare în analiza cerinţei bunului este justificată de aplicarea în 
cauza Atanasiu a procedurii hotărârii - pilot, prin instituirea în sarcina Statului Român 
a obligaţiei de a adopta, într-un termen de 18 luni, măsurile necesare care să garanteze 
efectiv drepturile prevăzute de art. 6 paragraf 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul 
nr. 1, în contextul tuturor cauzelor asemănătoare cauzei Atanasiu, masuri cu caracter 
legislativ şi administrativ”. 

Prin urmare, proprietarul care nu deţine un „bun actual" nu poate obţine mai 
mult decât despăgubirile prevăzute de legea specială, iar în speţă reclamanţii nu au 
făcut dovada existenţei unui astfel de bun în patrimoniul lor sau a vreunei speranţe 
legitime că vor dobândi acest bun, în contextul în care în mod irevocabil s-a stabilit 
îndreptăţirea lor la despăgubiri.  

Faţă de aceste considerente în mod legal s-a constatat că reclamanţii nu deţin 
un bun şi un drept la restituirea în natură, astfel cum au pretins pe calea acţiunii în 
revendicare, ci au un drept de creanţă (dreptul la despăgubiri) stabilit în procedura 
Legii nr.10/2001 şi de natură să excludă incidenţa dreptului comun care să permită 
promovarea cu succes a acţiunii în revendicare. 

În aceste circumstanţe, pârâţii sunt cei care deţin un bun în sensul art. 1 
Protocolul nr. 1 al Convenţiei, situaţie în care acţiunea în revendicare prin compararea 
titlurilor nu mai poate fi utilizată cu succes. 

La rândul lor recurenţii au invocat şi cauza Maria Atanasiu vs. România, însă 
în hotărârea pilot s-a arătat că statul este pe deplin îndreptăţit de a lua sau nu în 
dreptul intern măsuri reparatorii pe care le consideră necesare, atât ca şi formă, cât şi 
din punctul de vedere al cuantumului şi modului de aplicare, după cum s-a statuat 
pentru restabilirea dreptului de proprietate, însă atenuarea încălcărilor din trecut nu 
pot să creeze noi nedreptăţi disproporţionate în prezent ca urmare a aplicării măsurilor 
cu caracter reparator. 

În acest sens, după apariţia cauzei pilot Maria Atanasiu vs. România, Statul 
Român a luat măsuri legislative, adoptând Legea nr. 165/2013, în care s-au prevăzut 
măsuri reparatorii, apreciate ca fiind echitabile pentru repararea erorilor făcute de 
statul totalitar. 

Evident că Legea nr. 165/2013 nu exista la data formării cererii în revendicare, 
însă după cum rezultă din art. 4 al Legii nr. 165/2013, acest act normativ este incident 
şi tuturor acţiunilor aflate pe rolul instanţelor, nu numai celor înregistrate după 
adoptarea lui. Recurenţii au contestat dispoziţia de stabilire a măsurilor reparatorii în 



echivalent, litigiul este în prezent suspendat, dar la repunerea pe rol se va pune în 
discuţie şi incidenţa Legii nr.165/2013. 

 Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii 
A.P.M. şi A.M.A. împotriva deciziei civile nr. 641/A/ din 04.12.2013 a Tribunalului 
Cluj, pe care o menţine ca fiind legală.  

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenţii, aflaţi în culpă procesuală,  să plătească intimaţilor G.S. şi 
G.M.. suma de 1500 lei,cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul 
avocaţial dovedit prin chitanţa de plată anexată la dosar.  

 
 

8. Acţiune în rectificare de carte funciară formulată de parohia 
greco-catolică împotriva parohiei ortodoxe. Admitere  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 487 din 11 februarie 2014  

Prin cererea formulată reclamanta PAROHIA GRECO-CATOLICĂ UNITĂ 
CU ROMA R., a chemat în judecată pârâta PAROHIA ORTODOXĂ R., solicitând 
instanţei să se dispună rectificarea C.F.nr.121 a loc.R. în sensul radierii dreptului de 
proprietate al pârâtei înscris asupra imobilului compus biserică şi teren aferent în 
suprafaţă de 5317 mp identificat prin nr.top.613/2 şi restabilirea situaţiei anterioare 
de carte funciară în sensul înscrierii dreptului de proprietate al reclamantei asupra 
acestui imobil; să fie obligată pârâta sa ne recunoască dreptul de proprietate şi să ne 
predea în posesie şi folosinţă imobilul compus din biserică şi teren aferent în 
suprafaţă de 5317 mp înscris în CF nr.121 a Loc.R. cu nr.top.613/2, cu cheltuieli de 
judecată. 

La termenul  de  judecată din 8.03.2010,  tribunalul a luat act de renunţarea 
reclamantei la capătul de cerere privind revendicarea  imobilului. Raportat la  capătul 
de cerere  rămas  nesoluţionat, tribunalul a  invocat excepţia necompetenţei materiale 
şi, prin sentinţa civilă nr. 2104 din 12.04.2010 a  declinat  competenţa de soluţionare 
a  cauzei în favoarea Judecătoriei Năsăud.   

Prin sentinţa civilă nr.  434/10.02.2011 a Judecătoriei Năsăud, acţiunea a fost 
admisă, dispunându-se rectificarea  cărţii funciare  nr. 121 R.  în sensul restabilirii 
situaţiei anterioare cu privire la parcela  cu nr. top 613/2, luându-se act de 
renunţarea reclamantei la capătul de cerere privind revendicarea.  

Prin decizia civilă nr.  85/26.10.2011 a  Tribunalului Bistriţa-Năsăud, apelul 
declarat de pârâta Parohia Ortodoxă Română  R. a fost respins ca nefondat. 

Prin Decizia civilă nr. 1845/R/2012 Curtea de Apel Cluj a admis recursul, a 
casat decizia pronunţată de tribunal şi rejudecând a admis apelul declarat de pârâtă 
împotriva sentinţei dată de judecătorie, pe care a anulat-o, trimiţând cauza spre 
competentă soluţionare în primă instanţă Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în temeiul 
art. 312 alin. 6 raportat la art. 304 pct. 3 şi art. 297 alin. 2 Cod proc.civ, pentru 
următoarele argumente. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 3  din Decretul - lege nr. 126/990, situaţia juridică a  
lăcaşurilor de cult ce au constituit  proprietatea  Bisericii Române Unite cu Roma 
(greco-catolică), preluate de  Biserica Ortodoxă Română, se va stabili de o comisie  
mixtă, formată din reprezentanţii celor două culte, iar, dacă nu se ajunge la  o 
înţelegere, partea  interesată are deschisă calea acţiunii în justiţie, potrivit  dreptului 



comun, soluţionarea acţiunii fiind de competenţa  în primă instanţă a  tribunalului. 
Prin acţiunea exercitată, reclamanta urmăreşte reglementarea  situaţiei juridice a 
terenului pe care este edificat  lăcaşul de cult, respectiv  biserica veche, teren din 
care, o parte, conform expertizei extrajudiciare depusă în apel, este folosită ca  fiind  
teren aferent  noii biserici, solicitând aducerea situaţiei tabulare în acord  cu situaţia  
juridică reală a  imobilului, susţinând că ea este proprietară, pentru că înscrierea 
dreptului de proprietate în favoarea pârâtei s-a făcut  cu nerespectarea disp. art. 37 din 
Decretul nr. 177/1948. Faptul că o porţiune din acest teren se află deja în posesia 
reclamantei nu schimbă calificarea juridică a acţiunii, prin aceasta urmărindu-se 
reglementarea situaţiei juridice şi nu de fapt a  imobilului, acţiunea fiind de  
competenţa  în primă instanţă a  tribunalului, conform dispoziţiilor  art. 3  din 
Decretul - lege nr. 126/1990. 

 Prin sentinţa civilă nr. 2827 din 28.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-
a respins ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâta 
Parohia Ortodoxă  Română R.. 

S-a admis, ca fiind întemeiată, acţiunea precizată formulată de reclamanta 
Parohia Greco-Catolică Unită cu Roma R. împotriva pârâtei Parohia Ortodoxă 
Română R. şi în consecinţă:  

- s-a dispus dezmembrarea imobilului înscris în C.F.121 R. nr.top.613/2 
astfel:  

- nr.top.nou 613/2/1 cu suprafaţa de 1456 mp;  
- nr.top.nou 613/2/2 cu suprafaţa de 2629 mp, pe care sunt amplasate 

biserica veche, ruinele cetăţii R., clopotniţa şi fântâna;  
 -   nr.top nou 613/2/3 cu suprafaţa de 1232 mp, conform raportului de 

expertiză tehnică topometrică întocmit de expert B.G.O., ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

- s-a dispus rectificarea în C.F.121 R., în foaia B-proprietari-, a înscrierii 
proprietarului tabular asupra nr.top 613/2/2, în sensul reînscrierii dreptului de 
proprietate al reclamantei, celelalte imobile dezmembrate păstrându-şi proprietarul, 
conform tabelului de mişcare parcelară al raportului de expertiză întocmit de expert 
B.G.O., raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Fără cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamanta Biserica Greco-catolică R. a fost proprietara tabulară a mai multor 

imobilele amplasate în localitatea R., între care şi cele  înscrise în c.f. 121 R. sub nr. 
top. 612, 613, 613/2, inclusiv biserica veche edificată pe nr. top 613/2 neînscrisă în 
cartea funciară, până la 28.01.1950 când s-a înscris dreptul de proprietate al pârâtei 
Biserica Ortodoxă R. „în baza art. 37 din Decretul-Lege nr. 117 publicat în buletinul 
oficial nr. 178 din 4 august 1948 şi a cererii Oficiului parohial ortodox român R. nr. 
29/1950 din 27 ianuarie 1950”, conform menţiunilor din coala funciară evolutivă 
ataşată la dosar f.42-50, foaia B, la poziţia B20. În realitate publicaţia oficială 
menţionată redă cuprinsul Decretului nr. 177 din 4 august 1948 privind regimul 
general al cultelor, act normativ ce a stat la baza transferului patrimonial de la un 
cult la altul şi a cărui incidenţă în cauza pendinte este necontroversată.  

Lăcaşul de cult, biserica veche, a fost retrocedat voluntar în anul 2003, astfel 
că pretenţia dedusă judecăţii vizează reglementarea situaţiei juridice a terenului pe 
care acesta este amplasat, identificat cu nr. top 613/2 („terenul bisericii şi ruine”) în 
suprafaţă de 5317 mp. Raportul de expertiză tehnică topometrică întocmit în cauză de 
expert B.G.O., ataşat la dosar f.37-62, localizează imobilele pe planul de ansamblu de 
la f.57, evidenţiind atât ruinele cetăţii R. ( ce ocupă suprafaţa de 64 mp), cât şi lăcaşul 



de cult ( 283 mp), clopotniţa (33mp), dar şi porţiunea din casa parohială ortodoxă ce 
excede suprafeţei nr. top învecinat 612 pe care este majoritar amplasată  şi o fântână. 
Expertul a concretizat înţelegerea survenită între reprezentanţii celor două culte cu 
ocazia măsurătorilor, după altele anterioare aproximativ similare, vizând  folosinţa 
terenului în litigiu, învecinat atât celui pe care este poziţionată biserica ortodoxă, cât şi 
celui aferent casei parohiale ortodoxe, cele două parcele rezultate având  întinderea şi 
configuraţia din planul de situaţie de la f.57 şi 58. În acord cu schiţele întocmite şi 
tabelul de mişcare parcelară întocmit s-a propus ca reclamantei să-i revină suprafaţa 
colorată cu galben cu întinderea de 2629 mp cu nr. top nou 613/2/2, iar pârâtei cea de 
2688 mp: 1456 mp cu nr. top nou 613/2/1 şi 1232 mp cu nr. top nou 613/2/3.  
Pretenţia reclamantei s-a circumstanţiat în final întinderii respective de 2629 mp. 

Apărarea pârâtei susţinută constant atât în primul, cât şi în al doilea ciclu 
procesual vizează prescrierea dreptului reclamantei la acţiunea în rectificarea 
întabulării pârâtei. Excepţia procesuală nu se susţine însă, urmând a fi respinsă ca 
neîntemeiată. Demersul juridic ce aparţine fostului proprietar tabular (reclamanta) 
îndreptat împotriva dobânditorului nemijlocit (pârâta) este, atât din perspectiva art. 36 
alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938, text preluat de art. 37 alin. 1 din Legea nr. 
7/1996, cât şi din cea a art. 909 din Noul cod civil, imprescriptibilă. Ipoteza avansată 
de pârâtă era incidentă doar în situaţia în care ea ar fi aparţinut categoriei terţilor 
subdobânditori, caz în care  rectificarea înscrierii dreptului de proprietate al acestora 
în cartea funciară trebuia reclamată înlăuntrul termenului de prescripţie. 

Chiar dacă în final nu s-a mai susţinut apărarea de fond referitoare la 
dobândirea de către pârâtă a dreptului de proprietate asupra terenului litigios prin 
efectul uzucapiunii tabulare prevăzută de art. 27 din Decretul-lege nr. 115/1938, în 
lipsa renunţării exprese a pârâtei la judecarea acestei veritabile pretenţii ori a 
mandatării exprese a avocatului în atare sens, cercetarea ei se impune a fi făcută. 
Textul legal ce fundamentează uzucapiunea tabulară instituie două condiţii ce trebuie 
concomitent satisfăcute: pe de o parte înscrierea fără cauză legitimă a dreptului de 
proprietate, pe de altă parte posesia cu bună-credinţă timp de 10 ani. Secunda fiind din 
start exclusă, argumentele urmează a fi enumerate, rămâne de înlăturat teza în 
discuţie. Exercitarea posesiei pârâtei asupra lăcaşului de cult şi terenului pe care era 
edificat a debutat şi continuat în circumstanţele desfiinţării abuzive a cultului greco-
catolic prin efectul legii, Decretul nr 358/2.12.1948, abrogat abia prin Decretul-lege 
nr. 9/1989. Caracterul public al îngrădirii libertăţii religioase şi de conştiinţă legiferată 
prin actul normativ indicat, în detrimentul prevederilor art. 27 din Constituţia ţării în 
vigoare în anul 1948 şi al art. 1 alin. 1 şi 5 din Decretul nr. 177/ 4.08.1948, exclude 
orice bună credinţă a cultului ortodox care, cu caracter exclusiv, a preluat imobilele 
proprietatea cultului greco-catolic desfiinţat, parohia reclamantă fiind pusă în 
imposibilitatea de a se apăra şi manifesta dezacordul faţă de posesia parohiei pârâte. 
Pasivitatea nu i se poate imputa reclamantei nici după intrarea în vigoare a Decretului-
lege nr. 126/1990, ce explicit caracterizează drept abuziv Decretul nr. 358/1948, 
legiuitorul impunând parcurgerea unei proceduri prealabile, în termenii căreia 
reclamanta a acţionat, manifestându-şi neechivoc intenţia de redobândire a bunului 
sacru, astfel că în cele din urmă lăcaşul de cult a fost retrocedat amiabil, rămânând de 
clarificat situaţia terenului pe care este amplasat, în discuţie în prezenta cauză. 

Pretenţia precizată dedusă judecăţii de reclamantă este întemeiată.  
Preluarea imobilului din patrimoniul parohiei greco-catolice şi transferarea lui 

în cel al parohiei ortodoxe,  în baza art. 37 din Decretul-lege nr. 177/1948 şi a cererii 
Oficiului parohial ortodox român R. nr. 29/1950 din 27 ianuarie 1950, are un caracter 
abuziv. Textul legal evocat impunea îndeplinirea cerinţei, neîntrunită în cazul dat, a 



constatării, prin hotărâre judecătorească, a liberei treceri a adepţilor unui cult la altul, 
în proporţia prevăzută, caz în care şi opera şi transmiterea proprietăţii bunului sacru 
aparţinând cultului părăsit. Or schimbarea voluntară a confesiunii religioase, trecerea 
liberă a credincioşilor de la greco-catolicism la ortodoxie, nu a fost probată, în anul 
1950 cultul greco-catolic fiind practic desfiinţat, astfel că transferul dreptului de 
proprietate înscris în cartea funciară nu a putut operat ex lege. Este adevărat că 
hotărârea judecătorească la care legiuitorul a făcut trimitere ar fi avut un caracter 
declarativ şi nu constitutiv de drepturi, întrucât transferul proprietăţii ar fi avut loc ca 
urmare a schimbării religiei şi nu a hotărârii judecătoreşti, însă constatarea , pentru 
acest considerent, a dobândirii de către parohia ortodoxă a dreptului de proprietate 
asupra terenului aferent lăcaşului de cult restituit parohiei greco-catolice nu poate fi 
rezolvată favorabil, fiind în strânsă legătură cu soarta bisericii în care credincioşii 
greco-catolici se manifestă din punct de vedere confesional şi a căror pondere a 
determinat  restituirea bunului sacru.  

Retrocedarea reclamată în cauza pendinte de cei prejudiciaţi care, după anul 
1990, au revenit la cultul pe care abuziv au fost obligaţi să îl părăsească se impune a fi 
soluţionată favorabil în limita sesizării instanţei, conform precizării acţiunii, avându-
se în vedere specificul bunurilor parohiale ce conduce la ideea apartenenţei bunurilor 
parohiale la comunitatea confesională, respectiv că membri comunităţii religioase sunt 
titularii dreptului de proprietate.  

 În circumstanţele scindării comunităţii locale în mai multe confesiuni 
religioase, între care şi cea ortodoxă, majoritară, şi greco-catolică , minoritară dar 
suficient de consistentă încât să-i fie restituit lăcaşul de cult, având în vedere 
vecinătatea celor două biserici şi amplasarea edificiilor ce le deservesc, evidenţiate pe 
planul de ansamblu al raportului de expertiză tehnică topometrică întocmit în cauză şi 
ataşat la f. 56, văzând şi termenii similari în care reprezentanţii celor două culte, 
acţionând în spiritul şi litera principiilor creştine, au convenit  să reglementeze situaţia 
patrimonială astfel încât viaţa parohială a fiecăreia să fie cât mai puţin afectată, în 
sensul restituirii lăcaşului de cult pe de o parte şi a partajării în două părţi aproximativ 
egale a terenului litigios pe care acesta este edificat, dând cuvenita eficienţă 
caracteristicilor terenului pe care este amplasată biserica retrocedată ca fiind aferent 
construcţiei în limita celor 2629 mp. şi fostă proprietate a parohiei greco-catolice ce 
exercită asupra lui posesia de aproximativ 10 ani, tribunalul a conchis că în cauză se 
impune consolidarea situaţiei de fapt prin punerea în acord cu cea juridică, conform 
voinţei părţilor. 

 Imobilul teren în suprafaţă de 5317 mp. urmează a fi parcelat, conform art 
718 Cod proc. civ., în două loturi, conform propunerii expertului Bruj Guţiu Ovidiu ce 
concretizează înţelegerea litiganţilor pe planul de ansamblu ataşat la f. 57 şi 58 şi în 
tabelul de mişcare parcelară întocmit, lotul colorat cu galben, în suprafaţă de 2629 mp 
identificat cu nr. top nou 613/2/2  revenind reclamantei (pe el fiind amplasat atât 
locaşul de cult, clopotniţa şi fântâna, neevidenţiate în cartea funciară, cât şi ruinele 
cetăţii Rodnei), celălalt lot în suprafaţă de 2688 mp, compusă din 1456 mp cu nr. top 
nou 613/2/1 şi 1232 mp cu nr. top nou 613/2/3, revenind pârâtei (pe el fiind amplasată 
o parte din casa parohială ortodoxă şi integral accesul direct de la aceasta la biserica 
ortodoxă vecină). Modalitatea de partajare adoptată satisface concomitent în natură 
atât pe vechiul proprietar abuziv deposedat, cât şi pe noul proprietar, al cărui număr 
de adepţi a crescut prin păstrarea confesiunii ortodoxe de către foştii greco-catolici 
involuntar migranţi. Concomitent se exclude situaţia reparării unei nedreptăţi 
(persecuţia religioasă) printr-o nouă injustiţie (afectarea comunităţii confesionale 
majoritare compusă şi din membri cultului desfiinţat, rămaşi fideli cultului adoptat). 



Pe de altă parte măsura în care reclamanta îşi reîntregeşte patrimoniul în natură este 
adecvată, fiind suficientă pentru folosirea şi întreţinerea propice a lăcaşului de cult, 
identic şi cea în care pârâta îşi consolidează proprietatea (deservită lăcaşului de cult şi 
preotului ce ocupă casa parohială). 

În consecinţă, având în vedere considerentele de fapt şi drept expuse, 
prevederile art. 480 Cod civil, art. 17 şi 34 din Decretul-lege nr. 115/1938, reluate de 
Legea nr. 7/1996, tribunalul a admis acţiunea precizată şi a dispus rectificarea în 
C.F.121 R., în foaia B-proprietari-, a înscrierii proprietarului tabular asupra nr.top nou 
613/2/2, rezultat din dezmembrarea nr. top 613/2,  în sensul reînscrierii dreptului de 
proprietate al reclamantei , celelalte imobile dezmembrate, cu nr. top noi 613/2/1 şi 
613/2/3 păstrându-şi proprietarul –pârâta-, conform tabelului de mişcare parcelară al 
raportului de expertiză întocmit de expert B.G.O., raport ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Având în vedere textul art. 274 Cod proc. civ. şi soluţia adoptată, respectiv 
împrejurarea că reclamanta, ce are câştig de cauză, nu a solicitat cheltuieli de 
judecată, acestea nu au fost acordate. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ R. solicitând în principal modificarea sentinţei în sensul respingerii 
acţiunii ca prescrisă, iar în subsidiar modificarea sentinţei în sensul rectificării 
înscrierii în CF şi a dezmembrării imobilului în litigiu în conformitate cu expertiza 
extrajudiciară întocmită de către expertul R.I., în şedinţa publică din 11.02.2014 
arătându-se că se susţine numai solicitarea formulată în subsidiar. 

În motivarea recursului, în limitele în care a fost susţinut, s-a arătat că pe 
parcursul derulării cauzei, în aplicarea Decretului nr. 126/1990, începând cu anul 
2003 s-a hotărât de către adunarea parohială cedarea bisericii vechi şi a terenului cu 
respectarea anumitor condiţii stabilite atunci. Intimata a luat la cunoştinţă de 
propunere la data de 09.12.2003 când a semnat înţelegerea în prezenţa Primarului 
comunei R.. 

Cu toate acestea, intimata a introdus acţiune la Judecătoria Năsăud şi după 
pronunţarea hotărârii în cauză, la data de 14.06.2011, între părţi a intervenit o nouă 
înţelegere prin care s-a convenit restituirea bisericii vechi şi a terenului acesteia. Deşi 
s-a stabilit că intimata va efectua o expertiză topografică în acest sens, ulterior aceasta 
nu şi-a mai îndeplinit obligaţia, Parohia Ortodoxă Română R. întocmind expertiza  
prin intermediul expertului R.I.. Cu toate acestea, intimata nu a mai fost de acord cu 
expertiza, susţinând că nu are aprobarea forurilor superioare. Atâta timp cât Parohia 
Ortodoxă Română R. a respectat înţelegerea, hotărârea trebuie pronunţată pe baza 
acestei înţelegeri, expertiza în baza căreia s-a pronunţat hotărârea atacată nerespectând 
învoiala părţilor. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm., art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
În apărare, intimata Parohia Greco-Catolică Unită cu Roma R. a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului şi obligarea la 
plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

În motivare s-a arătat în ceea ce priveşte critica susţinută de către recurentă că 
încercările de rezolvare amiabilă a problemei nu s-au finalizat, recurenta fiind cea care 
a dat dovadă de o poziţie oscilantă, astfel cum rezultă din concluziile expertizei. 

După depunerea raportului de expertiză nu s-au formulat obiecţiuni, nu s-a 
solicitat completarea expertizei cu o  altă propunere de dezmembrare care să fie pe 
deplin  acceptată de recurentă. În împrejurările în care părţile nu au exprimat un acord 
cu privire la vreo expertiză extrajudiciară nu poate primi prioritate o astfel de lucrare 
în detrimentul expertizei judiciare efectuate în cauză. 



S-a mai învederat că recurenta nu a înţeles corect care este modalitatea de 
dezmembrare propusă de către expert şi care este suprafaţa care îi revine, în realitate 
suprafaţa de teren prevăzută în plus pentru reclamantă faţă  de expertiza extrajudiciară 
fiind de doar 208 m.p.  

Analizând recursul declarat de pârâta PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ R. 
împotriva sentinţei civile nr. 2827 din 28.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în 
limitele în care a fost susţinut, Curtea reţine următoarele: 

Singura critică din cererea de recurs formulată de către pârâta Parohia 
Ortodoxă Română R., susţinută în faţa instanţei, a fost cea privind raportul de 
expertiză avut în vedere de instanţă la pronunţarea soluţiei, susţinându-se că acest 
raport nu reflectă învoiala părţilor, raportul de expertiză care reflectă această învoială 
fiind cel extrajudiciar întocmit de către expertul R.I.. 

Deşi cererea de recurs a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.304 pct.9 
C.pr.civ., Curtea va avea în vedere la analiza acesteia faptul că sunt incidente şi 
prevederile art.3041 C.pr.civ. 

Din actele dosarului de primă instanţă rezultă că la termenul de judecată din 
data de 17.06.2013 reprezentanţii ambelor părţi au convenit în sensul că în cauză este 
necesar a fi efectuată o expertiză judiciară în vederea identificării terenului aferent 
bisericii ortodoxe, a stabilirii suprafeţei necesare folosirii acesteia şi în vederea 
întocmirii unor propuneri de dezmembrare a terenului. 

La data de 23.09.2013 a fost depus la dosar raportul de expertiză întocmit de 
către expertul judiciar O.B.G., raport referitor la care nu au fost formulate nici un fel 
de obiecţiuni de către părţi. În consecinţă, în baza acestui raport de expertiză, ca probă 
esenţială în dosar, a fost soluţionată cauza în primă instanţă. 

Relevantă este şi poziţia reprezentantului pârâtei de la termenul de judecată 
din 21.10.2013, când s-a intrat în dezbaterea cauzei pe fond, acesta susţinând în 
principal excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, în subsidiar arătând că nu se opune 
admiterii acţiunii, astfel cum a fost precizată de către reclamantă. 

Raportat la cele reţinute mai sus se consideră de către Curte că solicitarea 
pârâtei din recurs este neîntemeiată, neavând nici suport probator şi nici legal. În cazul 
în care între părţi ar fi intervenit o înţelegere care să fi avut la bază o expertiză 
judiciară prezentul litigiu nu şi-ar mai fi avut sensul. Tocmai faptul că părţile nu au 
fost în măsură să ajungă la un acord referitor la modul de împărţire a terenului aferent 
celor două biserici a generat prezentul litigiu, expertiza judiciară pe baza căreia a fost 
pronunţată sentinţa atacată fiind o probă considerată necesară de către ambele părţi, 
concluziile raportului de expertiză nefiind contestate de către vreuna dintre ele, în 
mod corect fiind deci avute în vedere de către instanţa de fond la soluţionarea cauzei. 

Prin urmare, în temeiul art.3041 coroborat cu art.312 alin.1 C.pr.civ. Curtea va 
respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
R. împotriva sentinţei civile nr. 2827 din 28.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud 
pronunţată în dosarul nr. 3075/112/2012, pe care o menţine ca temeinică şi legală. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ instanţa va obliga recurenta să plătească 
intimatei PAROHIA GRECO-CATOLICĂ UNITĂ CU ROMA R. suma de 1500 lei 
cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial.  

 



9. Lucrări de construire realizate fără autorizaţie de construire. 
Obligarea executantului la desfiinţarea lor 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014  

Prin cererea înregistrată sub numărul … din … ianuarie 2013 la Judecătoria 
Cluj-Napoca, reclamantul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA l-a chemat 
în judecată pe pârâtul C.H.G., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să 
dispună obligarea pârâtului să desfiinţeze lucrările de construcţii executate nelegal la 
imobilul situat în str. E.F., bloc 1A şi aducerea imobilului la starea iniţială, iar în caz 
contrar autorizarea reclamantului să desfiinţeze lucrările executate nelegal, pe 
cheltuiala pârâtului într-un termen considerat ca fiind suficient, cu cheltuieli de 
judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 7789 din 7 mai 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului invocată de acesta şi în 
consecinţă, s-a respins acţiunea intentată de reclamantul PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA în contradictoriu cu pârâtul C.H.G., ca fiind 
formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că prin procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei nr. 91 din 23.02.2010, pârâtul C.H.G. a fost sancţionat cu 
amenda de 2.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 26 alin.(1) lit. a) 
din Legea nr. 50/1991, constând în aceea că la data de 21.01.2010, în calitate de 
proprietar al imobilului situat pe str. E.F. FN, bl.1A, a executat o scară metalică, în 
vederea înlesnirii accesului în pod, fără a deţine autorizaţie de construire şi nu a 
solicitat analizarea situaţiei în vederea soluţionării ei potrivit art. 28 alin.(1) din 
aceeaşi lege. 

Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 4.02.2010, 
pârâtul C.H.G. a vândut apartamentele nr. 11 şi 12 situate în imobilul din Cluj-
Napoca, str. E.F. FN, bl.1A, numitelor C.A. şi M.L.C., astfel că la data înregistrării 
prezentei acţiuni, pârâtul nu mai deţinea calitatea de proprietar al apartamentului în 
care au fost efectuate lucrările pentru executarea cărora a fost sancţionat 
contravenţional. 

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată 
în judecată şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii, iar 
reclamantul trebuie să justifice atât calitatea procesuală activă, cât şi cea pasivă. 

Corespunde realităţii că pârâtul este persoana sancţionată contravenţional 
pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la edificarea construcţiilor, iar procesul-
verbal de sancţionare contravenţională nu a fost atacat şi desfiinţat, astfel că el a 
devenit titlu executoriu conform art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, însă la 
data sesizării instanţei judecătoreşti în vederea obligării acestuia la desfiinţarea 
construcţiei executată fără autorizaţie, pârâtul nu mai era proprietarul imobilului ce a 
făcut obiectul procesului-verbal, răspunderea contravenţională având caracter 
personal. 

Obligaţia desfiinţării construcţiei fiind o obligaţie sui generis similară celor 
scripte in rem, se transmite odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului; ceea ce 
se transmite odată cu dreptul de proprietate nu este răspunderea contravenţională care 
este şi rămâne personală, ci obligaţia de desfiinţare a construcţiei ridicate fără 
autorizaţie, care este legată de posesia bunului. 

Prin decizia civilă nr. 470 din 2 octombrie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul PRIMARUL MUNICIPIULUI 



CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 7789 din 7.05.2013 a Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că pârâtul a fost sancţionat 
contravenţional cu amendă de 2.000 lei şi a fost obligat să solicite Primăriei 
municipiului Cluj-Napoca să analizeze situaţia pentru a intra în legalitate în termen de 
60 de zile, însă acesta a achitat amenda, dar nu s-a mai adresat primăriei pentru 
remedierea situaţiei, astfel că în temeiul art. 32 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, 
reclamantul a solicitat desfiinţarea lucrărilor realizate nelegal. 

Chiar dacă răspunderea contravenţională este o răspundere personală, măsura 
solicitată în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, aceea de 
desfiinţare a construcţiei, nu poate fi dispusă decât faţă de proprietarul construcţiei, 
condiţie pe care pârâtul nu o mai îndeplineşte. 

Obligaţia de desfiinţare a construcţiei realizate nelegal este o obligaţie propter 
in rem, care s-a transmis deodată cu dreptul de proprietate asupra construcţiei; 
nelegalitatea construcţiei nu se asanează prin înstrăinare, însă fostul proprietar 
pierzând orice drept cu privire la construcţie, nu mai poate fi obligat la desfiinţarea 
lucrărilor nelegale. 

Statuând în acest fel, s-ar aduce atingere dreptului de proprietate al unui terţ, 
apărat de art. 44 din Constituţie, or prezenta acţiune nu se încadrează în limitările 
prevăzute de textul constituţional când s-ar putea aduce limitări dreptului de 
proprietate. 

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamantul PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, solicitând modificarea ei în sensul admiterii 
recursului, respectiv a acţiunii de obligare a pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de 
construcţii executate nelegal în municipiul Cluj-Napoca, str. E.F. FN, bl.1 A. 

În motivarea recursului, reclamantul a susţinut că pârâtul a fost sancţionat 
contravenţional pentru nerespectarea disciplinei în construcţii, fiindcă a executat 
lucrări de construcţii la imobil fără a deţine autorizaţie de construire, dispunându-se 
totodată şi intrarea în legalitate în termen de 60 de zile, ceea ce nu a făcut. 

Dispoziţiile art. 1 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 sunt imperative în ceea 
ce priveşte executarea lucrărilor de construire pe bază de autorizaţie de construire, în 
scopul ocrotirii unor interese multiple de ordin general. 

În mod greşit a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtului, raportat la faptul că nu mai are calitatea de proprietar, deoarece a fost 
sancţionat contravenţional, el fiind cel care are obligaţia de a desfiinţa construcţiile 
realizate nelegal. Totodată, sancţiunea contravenţională este definitivă, procesul-
verbal nu s-a anulat, iar autorizaţia nu s-a emis în termenul stabilit în actul constatator. 

Obligaţia de a intra în legalitate îi revine numai contravenientului, fiind una 
personală conform art. 32 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, în cazul în care 
persoana sancţionată contravenţional nu a intrat în legalitate, organul care a aplicat 
sancţiunea, va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune desfiinţarea 
construcţiilor, ca sancţiune complementară, fiind incident art. 5 alin.(3) lit. g) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Sub acest aspect, excepţia nu se subscrie obiectului 
acţiunii şi temeiului de drept. 

Executarea sancţiunilor complementare conform art. 40 şi art. 48 completate 
cu Legea nr. 50/1991, are loc în condiţiile legii speciale, în speţă prin obligaţia ce 
revine numai pârâtului contravenient din prezenta cauză. Lucrările fiind executate 
ilegal de proprietarul de la acea vreme, obligaţia de a le desfiinţa, îi revine numai 
acestuia. 



Desfiinţarea construcţiei realizate nelegal se dispune ca sancţiune de instanţa 
de judecată în cazul în care cel sancţionat cu amenda contravenţională, în speţă nu a 
obţinut autorizaţia de construire pentru lucrările executate în termenul stabilit de 
agentul constatator. 

Dacă s-ar admite ipoteza reţinută de instanţa de apel, dispoziţiile Legii nr. 
50/1991 ar deveni lipsite de orice eficienţă juridică, cel care a edificat o construcţie 
fără autorizaţie de construire putându-se sustrage de la executarea obligaţiei de 
desfiinţare a acesteia, prin simpla înstrăinare a imobilului contravenientul 
nemaiputând fi obligat la desfiinţarea construcţiei pe motiv că nu mai este proprietar, 
iar noul proprietar pe motiv că nu el a săvârşit contravenţia. 

În realitate, în momentul edificării construcţiei fără autorizaţie fiind săvârşită o 
contravenţie, se naşte şi obligaţia desfiinţării construcţiei. 

În cadrul acţiunilor promovate în baza art. 32 din Legea nr. 50/1991, instanţa 
verifică numai existenţa sancţiunii contravenţionale în baza art. 26 alin.(1) lit. a) şi b) 
din aceeaşi lege şi neîndeplinirea de către contravenient a măsurilor dispuse de 
organul constatator în termenul stabilit prin procesul-verbal de contravenţie. 

Intimatul C.H.G. legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus 
întâmpinare la dosar. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele: 

Potrivit art. 1 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, republicată, executarea lucrărilor 
de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real 
asupra unui imobil, iar conform alin.(2) al aceluiaşi articol, construcţiile civile, 
industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, 
agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de 
construire emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor. 

Conform art. 26 alin.(1) lit. a) din aceeaşi lege, constituie contravenţii 
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să 
fie considerate infracţiuni: executarea sau desfiinţarea totală ori parţială, fără 
autorizaţie, a lucrărilor prevăzute la art. 3 cu excepţia celor menţionate la lit. b), de 
către investitor şi executant. 

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională nr. 91 din 
23.02.2010, încheiat de Serviciul de Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii din 
cadrul Municipiului Cluj-Napoca, s-a constatat că la data de 20.01.2010 numitul 
C.H.G. în calitate de proprietar al podului imobilului situat pe str. E.F. FN b.1A, a 
executat o scară metalică, în vederea înlesnirii accesului în podul menţionat, fără a 
deţine autorizaţie de construire, faptă ce constituie contravenţia prevăzută de art. 26 
alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, astfel că prin rezoluţia primarului i 
s-a aplicat amenda în sumă de 2.000 lei şi s-au dispus măsurile de oprire imediată a 
lucrărilor şi de solicitare de la Primăria municipiului Cluj-Napoca de analizare în 
vederea soluţionării conform prevederilor legale. 

La controlul efectuat în data de 3.12.2012 de către acelaşi agent constatator, s-
a constatat că imobilul a fost vândut de către contravenientul-investitor, scara 
executată fără autorizaţie de construire găsindu-se pe amplasamentul iniţial, situaţie în 
care s-a propus sesizarea instanţei de judecată. 

Aşa fiind, Primarul municipiului Cluj-Napoca prin acţiunea înregistrată la data 
de … ianuarie 2013 în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca, a solicitat instanţei ca prin 
sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului C.H.G., să desfiinţeze 



lucrările de construcţii executate nelegal la imobilul din str. E.F. FN, bl.1A şi 
aducerea imobilului la starea iniţială, iar în caz contrar, autorizarea reclamantului de a 
desfiinţa lucrările executate nelegal, pe cheltuiala pârâtului, într-un termen rezonabil. 

Faptul că ulterior săvârşirii contravenţiei constând în executarea scării 
metalice fără autorizaţie de construire, contravenientul a înstrăinat imobilul la care s-a 
construit scara metalică, dar nu a atacat procesul-verbal de constatare şi sancţionare 
contravenţională, nu înseamnă că el nu mai are calitate procesuală pasivă în acţiunea 
având ca obiect obligarea lui la desfiinţarea lucrărilor executate nelegal, adică în lipsa 
autorizaţiei de construire, care trebuia solicitată anterior începerii lucrărilor de 
executare a scării metalice, iar ulterior executării ei, avea obligaţia să facă demersurile 
necesare în vederea intrării în legalitate, aşa cum s-a stabilit prin procesul-verbal nr. 
91 din 23.02.2010, ceea ce nu a făcut. 

Întrucât sancţiunea contravenţională principală a fost amenda de 2.000 lei 
aplicată în baza art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991, republicată, iar sancţiunea 
contravenţională complementară a desfiinţării lucrărilor şi aducerii terenului în starea 
iniţială conform art. 5 alin.(3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, şi întrucât 
răspunderea contravenţională este personală, în mod greşit a reţinut prima instanţă că 
prin înstrăinarea imobilului la care s-a construit scara metalică fără autorizaţie de 
construire, obligaţia desfiinţării construcţiei s-ar fi transmis noului proprietar odată cu 
dreptul de proprietate asupra imobilului, constatând astfel greşit o obligaţie în sarcina 
unei terţe persoane care nu a fost chemată în judecată pentru a-şi face apărările 
necesare. Recunoscând corect că răspunderea contravenţională este o răspundere 
personală, judecătoria în mod eronat ajunge la concluzia că sancţiunea 
contravenţională complementară a desfiinţării scării metalice trebuie executată de 
către noul proprietar, care nu a fost nici măcar împrocesuat. 

La rândul său şi instanţa de apel a reţinut în mod greşit că în temeiul  art. 32 
alin.(1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, măsura desfiinţării construcţiilor 
executate nelegal nu ar putea fi luată decât faţă de proprietarul construcţiei, deoarece 
art. 26 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, califică drept contravenţie 
executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului 
tehnic a lucrărilor prevăzute la art. 3, , cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi 
continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unor noi autorizaţii de 
construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant. 

Iar art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, atunci când 
prevede că în cazul persoanelor sancţionate contravenţional  aşadar investitorul sau 
executantul  au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor 
dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 
alin.(1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a  
dispune desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. Or a distinge acolo unde legea nu 
distinge, înseamnă a încălca principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 
alin.(1) şi (3) C.pr.civ., se va admite recursul declarat de reclamant împotriva deciziei 
tribunalului, care va fi casată şi rejudecând, va admite apelul declarat de acelaşi 
reclamant în contra sentinţei judecătoriei, care va fi anulată şi se va trimite cauza spre 
rejudecare pe fond, la Judecătoria Cluj-Napoca. 

 
 
 
 



10. Evacuare. Respingere pentru ca reclamantul să intenteze o 
acţiune în revendicare împotriva pârâtului 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 63 din 8 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 755/2013 pronunţată de Judecătoria Beclean a fost 
admisă acţiunea civilă formulată de către reclamantul K.A. împotriva pârâtei S.P. şi, 
în consecinţă: s-a dispus evacuarea pârâtei din imobilul casă de locuit situat în 
localitatea Cristeştii Ciceului, la numărul administrativ …, comuna Uriu, pârâta a 
fost obligată la plata sumei de 210,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către 
reclamant. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin Ordonanţa 
Preşedinţială nr. 1770/17.10.2011, a fost admisă, în parte, cererea de ordonanţă 
preşedinţială formulată de către reclamanta S.P. împotriva pârâtului K.A. şi, pe cale 
de consecinţă, s-a dispus reintegrarea reclamantei în locuinţa sa din localitatea 
Cristeştii-Ciceului, nr. adm. …, jud. Bistriţa-Năsăud, până la soluţionarea irevocabilă 
a dosarului civil nr. x/186/2011 al Judecătoriei Beclean. 

Din cuprinsul actelor şi al lucrărilor dosarelor ataşate, instanţa a mai reţinut că, 
prin sentinţa civilă nr. 471/2012 pronunţată în dosarul nr. x/186/2011 al Judecătoriei 
Beclean, s-a dispus anularea, ca insuficient timbrată, a acţiunii precizată de către 
reclamanta S.P. împotriva pârâului K.A., având ca obiect partaj judiciar. 

Împotriva acestei sentinţe, părţile nu au promovat recurs, astfel că hotărârea 
pronunţată a rămas irevocabilă la data expirării termenului căii de atac (07.05.2012), 
potrivit dispoziţiilor art. 377 alin. 2 pct. 1 din vechiul Cod de procedură civilă. 

Din cuprinsul înscrisurilor depuse în prezentul dosar, respectiv extrasul de CF 
nr. 25183 Uriu nr. topo. 261 instanţa a reţinut că reclamantul şi-a intabulat la data de 
25.02.2011 dreptul de proprietate asupra imobilelor de categorie construcţii (casă de 
locuit) şi teren aferent, în suprafaţă de 1.750 mp, imobile situate în loc. Cristeştii 
Ciceului, la nr. 253, drept dobândit de către acesta potrivit SC nr. 457/2009 a 
Judecătoriei Beclean. 

Faţă de împrejurarea că temeiurile ce au stat la baza admiterii cererii de 
ordonanţă preşedinţială având ca obiect reintegrarea în spaţiu a pârâtei au încetat, în 
sensul că dosarul civil nr. x/186/2011 (având ca obiect partaj judiciar) a fost soluţionat 
prin admiterea excepţiei timbrării insuficiente, instanţa a reţinut că în cauză susţinerile 
reclamantului legate de evacuarea pârâtei din imobilul casă ocupat de aceasta fără un 
titlu legitim sunt fondate. 

Astfel, acţiunea în evacuare promovată de către acesta este una ce se 
circumscrie atributelor conferite reclamantului în calitatea sa de unic proprietar asupra 
imobilului în discuţie, respectiv dreptului de posesie, folosinţă şi dispoziţie (garantat 
de dispoziţiile art. 555 şi următoarele din Noul Cod Civil). Instanţa a apreciat, că 
apărarea pârâtei întemeiată pe necesitatea promovării de către reclamant a unei acţiuni 
în revendicare este una eronată. Pârâta, aşa cum s-a reţinut în mod temeinic de către 
instanţă cu ocazia soluţionării cererii de ordonanţă preşedinţială, a dobândit calitatea 
de „persoană tolerată” în spaţiul ocupat de către aceasta, în virtutea relaţiei de 
concubinaj întreţinută cu defunctul frate al reclamantului. 

În considerarea respectării prerogativelor dreptului de proprietate consacrate 
de dispoziţiile art. 555 şi urm. din Noul Cod Civil (aplicabil potrivit dispoziţiilor art. 6 
alin. 6 din Noul Cod Civil), drept real ce conferă titularului său atributele de posesie, 
folosinţă şi dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita în 
plenitudinea lor, în putere proprie şi în interesul său propriu, a fost admisă acţiunea. 



Raportat la soluţia adoptată şi la dispoziţiile art. 274 din vechiul Cod 
procedură civilă, pârâta a fost obligată la plata sumei de 210,3 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată către reclamant. 

Prin decizia civilă nr. 110/A/3.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a fost 
admis apelul declarat de pârâta S.P., împotriva sentinţei civile nr. 755/2013 
pronunţată de Judecătoria Beclean, care a fost schimbată în întregime în sensul că a 
fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea introductivă formulată de reclamantul K.A., în 
contra pârâtei, având ca obiect evacuare, şi a fost înlăturată dispoziţia de obligare a 
pârâtei la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că reclamantul este unic 
proprietar asupra imobilului litigios şi trebuie să se bucure de atributele de posesie, 
folosinţă şi dispoziţie, şi numai el le poate exercita în plenitudinea lor, în putere 
proprie şi în interesul său propriu. 

Tribunalul a observat că prima instanţă a omis să dea eficienţă regulilor legale 
care au dispus asupra modului în care se apără dreptul de proprietate privată, acţiunea 
de faţă având tocmai acest scop. Noul Cod Civil dispune, prin articolul 563, că acest 
demers constă în exercitarea acţiunii în revendicare. În opinia instanţei de apel 
evacuarea poate funcţiona doar în cadrul raportului juridic de locaţiune. Originea 
acţiunii în evacuare (acţiune cu caracter personal faţă de cea în revendicare – cu regim 
juridic de acţiune reală) o constituie Legea 5/1973. 

Apoi, evacuarea a fost prevăzută de Legea 114/1996 a locuinţei (de abrogare a 
legii evocată înainte), în art. 25 (abrogat prin Legea 71/2011), cuprins în Capitolul 3, 
intitulat „Închirierea locuinţelor”, deci tot în contextul unui raport de locaţiune. 

Eliberarea imobilului şi lăsarea acestuia în posesia şi folosinţa proprietarului a 
reprezentat doar o măsură ce a derivat implicit şi necesar din dispoziţia principală de 
obligare a pârâtului ce a pretins că foloseşte bunul fără niciun drept care să poată fi 
opus reclamantului proprietar, cu efect de paralizare a acţiunii în revendicare, de a-i 
recunoaşte secundului dreptul real cel mai deplin. 

Tribunalul a apreciat că nelegal a fost admisă cererea de evacuare formulată de 
K.A., prin ocolirea acţiunii în revendicare, cele două având evident un regim juridic 
diferit. 

Pentru toate argumentele arătate, instanţa a admis apelul, a schimbat în 
întregime sentinţa atacată şi a respins cererea introductivă ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul K.A., solicitând 
instanţei modificarea în totalitate a deciziei pronunţate în apel şi în consecinţă, 
menţinerea sentinţei pronunţată de judecătorie, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că în mod nelegal instanţa de apel 
a dispus respingerea acţiunii de evacuare, deoarece în practica judiciară s-a stabilit că 
acţiunea în evacuare este admisibilă pentru a se obţine evacuarea persoanelor care au 
ocupat un imobil fără contract de închiriere sau a persoanelor tolerate în locuinţă. 

În cazul de faţă, reclamantul este proprietarul bunului, potrivit extrasului de 
carte funciară depus la dosar, iar pârâta nu are un titlu locativ, fiind concubina 
defunctului frate al reclamantului. 

Instanţa de apel a greşit când a considerat că reclamantul este obligat să 
formuleze o acţiune în revendicare, făcând confuzie între specificul fiecărui tip de 
acţiune, respectiv revendicare şi evacuare. 

Caracterul petitoriu este cel care face diferenţa între acţiunea în revendicare şi 
cea în evacuare. Prin revendicare reclamantul cere să se stabilească de către instanţă 
că el este proprietarul bunului şi să i se respecte acest drept, iar pentru soluţionarea 
acţiunii, instanţa trebuie să compare titlurile părţilor. Potrivit art. 1831 Vechiul cod 



civil, acţiunea în evacuare este specifică raporturilor de locaţiune, adică acelora prin 
care locatorul s-a obligat să procure locatarului folosinţa pe un timp determinat a unui 
bun, părţile nu transmit un drept real, ci locatarul devine un detentor precar, care are 
obligaţia de a restitui bunul, fiind stabilite raporturi de obligaţii. 

Acţiunea în evacuare presupune întotdeauna ca între părţi să se fi stabilit 
anterior un raport privitor la folosinţa bunului, un acord, indiferent dacă acesta este cu 
titlu oneros, specific contractului de locaţiune sau cu titlu gratuit, cum este în cazul 
contractului de împrumut de folosinţă. 

Recurentul a apreciat că acestor raporturi li se circumscrie şi situaţia celor care 
folosesc o locuinţă în calitate de toleraţi, cel mai adesea raportul de rudenie. 

Prin urmare, recurentul a apreciat că a existat un acord asupra folosinţei 
imobilului de către pârâtă şi dreptul de proprietate al reclamantului nu a fost negat.  

Prin întâmpinare, pârâta S.P. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
apreciind că singurul mod în care reclamantul putea să-şi apere dreptul de proprietate 
era acţiunea în revendicare. 

Acţiunea în evacuare se află doar la îndemâna celui care a închiriat un imobil 
şi poate fi folosită când chiriaşul refuză predarea bunului, presupunând existenţa unor 
raporturi locative decurgând dintr-un contract de închiriere, situaţie care nu se 
regăseşte în speţă. 

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

Reclamantul a investit instanţa cu o acţiune în evacuarea pârâtei, care a fost 
tolerată în imobil, deoarece era concubina fratelui reclamantului după cum rezultă din 
considerentele ordonanţei preşedinţiale nr. 1770/17.10.2011, pronunţată de 
Judecătoria Beclean. 

După decesul numitului K.M., reclamantul a devenit proprietar al imobilului 
înscris în Cf 25183 Uriu, în baza sentinţei judecătoreşti nr. 457/05.05.2009, 
pronunţată de Judecătoria Beclean. 

Apărarea dreptului de proprietate se poate face prin acţiunea în acţiunea în 
evacuare sau revendicare, în funcţie de raporturile juridice existente între reclamant şi 
pârât sau inexistenţa acestora. 

În cazul de faţă, pârâta S.P. a ocupat imobilul în litigiu, în baza relaţiei de 
concubinaj pe care a avut-o cu defunctul frate al reclamantului. 

În aceste circumstanţe, curtea apreciază că între părţi exista un raport juridic 
privind folosinţa bunului, pârâta având dreptul de a folosi bunul în virtutea relaţiilor 
de concubinaj şi reclamantul tolerând această situaţie.  

De regulă, folosinţa unei locuinţe fără a exista un contract de închiriere se face 
în baza relaţiilor de rudenie sau relaţiilor de afinitate, însă între părţi se încheie un 
contract în baza căruia se permite folosinţa locuinţei, pe un timp determinat, chiar 
dacă nu s-a stabilit data până la care se poate folosi imobilul.  

În aceste circumstanţe, persoana tolerată are statutul unui  detentor precar şi 
evident obligaţia de a părăsi imobilul la solicitarea proprietarului.  

În ipoteza în care persoana tolerată nu dă curs solicitării, proprietarul are 
posibilitatea de a promova o acţiune în evacuare, specifică raporturilor de locaţiune. 

Într-adevăr, apărarea dreptului de proprietate se face potrivit noului cod, 
potrivit dispoziţiilor art. 563 Cod civil, însă aceste dispoziţii legale nu pot fi 
interpretate restrictiv, cu consecinţa respingerii acţiunii în evacuare. 

În acest sens, este şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care în 
decizia nr. 169/2011 pronunţată în dosar nr. 4197/114/2008 a statuat „că prin acţiunea 
în evacuare reclamanta nu a urmărit valorificarea unui drept de proprietate exclusiv şi 



absolut în cadrul unei acţiuni în revendicare, ci doar un drept personal de creanţă, 
având caracter relativ în cadrul acţiunii evacuare, urmând constrângerea debitorului la 
executarea obligaţiei de a face. 

Astfel, prin acţiunea în evacuare reclamanta nu a solicitat obligarea pârâţilor 
să-i recunoască dreptul de proprietate asupra imobilului, ci doar evacuarea acestora şi 
predarea bunului în materialitatea sa”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a concluzionat şi subscriem acestei concluzii, 
că „a susţine că reclamanta nu se poate prevala de titlul său numai în cadrul unei 
acţiuni în revendicare prin compararea titlurilor în condiţiile în care pârâţii nu afirmă 
că ar deţine vreun titlu, contravine dispoziţiilor legale în materia proprietăţii, precum 
şi practicii şi doctrinei în materie”.  

Considerăm că a interpreta restrictiv dispoziţiile legale în materia evacuării ar 
conduce şi la o inechitate socială, protejându-se culpa pârâtei, căreia i s-ar permite 
folosirea bunului în continuare în lipsa vreunui titlu legal, doar în considerarea unei 
construcţii juridice formale, nesusţinută de nici un argument legal.  

Întrucât dispoziţiile art. 563 Cod civil au fost greşit interpretate, în temeiul art. 
304 pct. 9 Cod proc. civ., coroborat cu art. 312 Cod proc. civ., curtea va admite 
recursul reclamantului K.A.. 

În temeiul arr. 274 Cod proc. civ., curtea va obliga intimata Szazs Paraschiva, 
să-i plătească reclamantului recurent suma de 5,3 lei cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar (f. 1 verso, f. 8).  

 
 
 

11. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a Protocolului 
pentru vânzarea locuinţelor în temeiul Legii nr. 112/1995 semnat de 

primar în numele unităţii administrativ-teritoriale. Respingere  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 490 din 12 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 20136 din 18 octombrie 2012 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor invocată 
de pârâţii S.L., S.A., S.E., T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H., ca 
neîntemeiată. 

S-a respins excepţia lipsei de interes a reclamanţilor invocată de pârâţii 
T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H., ca neîntemeiată. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.L., S.A., 
S.E., T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H., ca neîntemeiată. 

S-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului S.C. 
CONSTRUCT ARDEALUL SA, invocată de pârâţii M.M., C.M., T.C.V., C.C.G., 
C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H.. 

S-a respins acţiunea formulată de reclamanţii B.F.E., P.F.M., A.M.G.G., 
P.L.L.R., P.T.M. şi P.E. în contradictoriu cu pârâţii STATUL ROMÂN prin 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi prin PRIMARUL 
MUN. CLUJ NAPOCA, S.L. şi S.A., C.M., C.C.G. şi C.L.A., L.A., în calitate de 
moştenitor al defunctei N.G., T.M.A., T.E., ambii în calitate de moştenitori ai def. 
S.A., K.F.A. în calitate de moştenitor al defunctei K.E., M.M., T.C.V. în calitate de 
moştenitoare a def. K.E.,  C.O. în calitate de moştenitoare a def. S.M., S.D., P.B.V. şi 
P.B.L., S.E. în calitate de moştenitoare a def. F.F.R. şi a def. M.I., D.G. şi D.L., S.C. 
în calitate de moştenitor al def. S.N., M.I.H., M.R.O., C.M., în calitate de 



moştenitoare a def. C.I., M.V. şi M.L.V., J.V. în calitate de moştenitor al def. J.V., 
D.R. şi D.S.L., O.T.E.H., K.E. în calitate de moştenitoare a def. B.L., P.S., I.G. şi I.V., 
M.I., MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin PRIMAR şi prin CONSILIUL LOCAL 
CLUJ-NAPOCA (în calitate de succesor al S.C. CONSTRUCT ARDEALUL SA) şi 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, privind nulitatea parţială a 
Protocolului nr. 28871/30.07.1996, ca neîntemeiată. 

Au fost obligaţi reclamanţii în solidar, la plata sumei de 1000 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată în favoarea pârâţilor T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., 
M.I.H., la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea 
pârâţilor P.B.V.V. şi P.B.L., la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în favoarea pârâtei M.M. precum şi la plata sumei de 750 lei în favoarea 
pârâtei S.E. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit art.137 
C.pr.civ. „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.” 

Referitor la excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor şi a 
lipsei de interes, instanţa de fond a reţinut că potrivit certificatului de moştenitor 
nr.53/1997 emis de Notariatul de Stat Judeţean Cluj (f.130), reclamanţii au calitatea 
de moştenitori ai defunctului P.E. V., proprietar tabular asupra imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str. R., nr.16, înscris în CF 8196 Cluj-Napoca, nr. topo 211,215, ce a 
fost preluat de Statul Român în temeiul Decretului nr. 921950 (f.88-89). 

După apariţia Legii nr.10/2001, reclamanţii au promovat o acţiune în nulitatea 
contractelor de vânzare cumpărare încheiate în temeiul Legii nr.112/1995, cu privire 
la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. R., nr.16. 

Prin încheierea civilă din data de 24.02.2009, pronunţată în dosarul nr. 
x/117/2007, Tribunalul Cluj a suspendat soluţionarea cauzei având ca obiect 
constatare nulitate absolută a contractelor de vânzare-cumpărare până la soluţionarea 
cauzei ce face obiectul prezentului dosar. 

Drept urmare, s-a constatat că reclamanţii au calitate procesuală activă şi 
interes în prezenta cauză, astfel încât instanţa de fond a respins excepţiile ca 
neîntemeiate. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.L., S.A., 
S.E., T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H. prima instanţă a reţinut că aceştia 
sunt titulari ai contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu privire la imobilul situat 
în Cluj-Napoca, str. R. nr.16, jud. Cluj în baza protocolului atacat prin prezenta cerere 
de chemare în judecată, sau moştenitori ai titularilor de contracte de vânzare 
cumpărare, astfel încât aceştia au calitate procesuală pasivă în prezenta cauză. 

În consecinţă, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâţilor S.L., S.A., S.E., T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H., ca 
neîntemeiată. 

Cu privire la excepţia capacităţii procesuale de folosinţă a S.C. 
CONSTRUCTARDEALUL SA, instanţa a mai reţinut că în data de 8 martie 2006, 
această societate a fost radiată din Registrul Comerţului, nemaiexistând ca persoană 
juridică. 

În consecinţă, instanţa a admis excepţia invocată şi a respins acţiunea ca fiind 
îndreptată împotriva unei persoane rămasă fără capacitate procesuală de folosinţă. 

Pe fondul cauzei, instanţa a mai reţinut că după apariţia Legii nr.112/1995, 
între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi S.C. CONSTRUCTARDEALUL 
SA, s-a încheiat Protocolul nr.28871/30.07.1996, având ca obiect evaluarea preţului 
de vânzare şi perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor cu destinaţia 



de locuinţe trecute în proprietatea statului, aflate în administrarea Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca şi care au făcut obiectul Legii nr.112/1995 (f.14-15). 

Protocolul a fost semnat de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în 
calitate de reprezentant legal al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi 
preşedinte al Comisiei de aplicare a Legii nr.112/1995. 

În baza protocolului mai sus enunţat, unitatea specializată, în speţă S.C. 
CONSTRUCTARDEALUL SA, a procedat la încheierea contractelor de vânzare-
cumpărare pentru imobilele care au căzut sub incidenţa Legii nr. 112/1995, printre 
care şi imobilul situat în Cluj-Napoca, str. R., nr.16, jud. Cluj, asupra căruia 
proprietari tabulari au fost antecesorii reclamanţilor. 

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, reclamanţii au 
solicitat instanţei nulitatea parţială a Protocolului nr. 28871/30.07.1996, în 
considerarea faptului că lipseşte consimţământul Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca, deoarece nu a fost adoptată o hotărâre privind vânzarea locuinţelor ce au 
făcut obiectul unor contracte de închiriere, primarul şi cei doi directori nu au avut 
capacitatea de a încheia actul juridic, deoarece nu au fost mandataţi în acest sens de 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, obiectul actului nu este valabil, deoarece 
este ilicit şi nedeterminat, actul a fost încheiat în fraudarea legii, având în vedere că nu 
are la bază o hotărâre a Consiliului local Cluj-Napoca. 

În ceea ce priveşte obligativitatea emiterii unei hotărâri a Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca prin care să se dispună vânzarea imobilelor către chiriaşi în 
temeiul Legii nr. 112/1995, reclamanţii au invocat dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 
69/1991. 

Potrivit art. 9 din Legea nr.112/1995, pentru locuinţele ce nu se restituie 
foştilor proprietari deposedaţi de stat, chiriaşul are opţiunea cumpărării acelei 
locuinţe. 

În conformitate cu dispoziţiile ar 33 din H.G. nr. 20/1996, vânzarea 
apartamentelor în condiţiile Legii nr.112/1995 se face de către societăţile comerciale 
şi/sau unităţile specializate în vânzarea locuinţelor care administrează locuinţele, 
existente la data în vigoare a legii. Aceste societăţi sau unităţi specializate au fost 
constituite de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, şi au 
acţionat în baza unui mandat de reprezentare, având calitatea de mandatar legal al 
statului. 

Potrivit art. 84 din legea nr. 69/1991, în vigoare la data încheierii Protocolului 
nr. 28871/1996 „Consiliile locale şi cele judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public şi privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate. De asemenea, ele hotărăsc cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se fac prin licitaţie publică, 
organizată în condiţiile legii”. 

Din dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 69/1991 rezultă că administraţiei publice 
locale, în speţă Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, i-a fost dat prin lege 
dreptul de a hotărî cu privire la vânzarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau 
privat, de interes local sau judeţean, în exercitarea acestor prerogative fiind obligat să 
emită hotărâri. 

Ulterior apariţiei Legii nr. 69/1991 a fost adoptată Legea nr.112/1995, prin 
care s-a instituit în favoarea chiriaşilor titulari de contract ai apartamentelor ce nu se 
restituiau în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora posibilitatea de a 
opta pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului. 



A rezultat, aşadar, că prin lege (ale cărei efecte nu pot fi înlăturate printr-un 
act normativ cu forţă juridică inferioară, cum este în cazul de faţă o hotărâre a 
consiliului local), a fost reglementat dreptul chiriaşilor de a opta pentru vânzarea 
locuinţelor deţinute în baza unor contracte de închiriere, corelativ cu obligaţia unităţii 
deţinătoare de a vinde imobilele în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute de Legea nr.112/1995, situaţie în care Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca nu mai avea obligaţia de a emite hotărâre în acest sens. Din nicio dispoziţie a 
legii speciale sau a normelor de aplicare nu s-a desprins concluzia că în procedura de 
înstrăinare a locuinţelor, consiliul local ar fi obligat să emită hotărâre, astfel încât a fi 
interpretat în acest fel actul normativ enunţat ar însemna să se adauge la lege. 

În consecinţă, instanţa a apreciat că dispoziţiile Legii nr.112/1995, reprezintă o 
excepţie de la prevederile art. 84 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 69/1991, în procedura de 
vânzare a imobilelor, consiliile locale fiind chemate doar să constituie unităţile 
specializate în vânzarea locuinţelor să le acorde acestora mandat pentru perfectarea 
contractelor de vânzare cumpărare în ceea ce priveşte imobilele ce intră sub incidenţa 
Legii nr.112/1995 şi să respecte condiţiile prevăzute de lege în momentul înstrăinării 
acestora şi nicidecum să dispună printr-un act juridic inferior legii cu privire la 
vânzarea acestora. 

Or, din probele de la dosar, a rezultat că pârâtul Consiliul local al municipiului 
Cluj-Napoca a respectat dispoziţiile legii, în sensul că prin protocolul atacat, a 
mandatat unitatea specializată în vederea vânzării imobilelor ce au făcut obiectul 
Legii nr.112/1995, şi pentru care nu s-au formulat cereri de restituire de către foştii 
proprietari sau moştenitorii acestora. 

În ceea ce priveşte lipsa capacităţii primarului şi a celor doi directori de a 
încheia actul juridic atacat, potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 69/1991, 
în vigoare la data întocmirii protocolului „Primarul reprezintă comuna sau oraşul în 
relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în 
justiţie”, fapt pentru care primarul avea capacitate de a încheia actul juridic. Apoi, 
potrivit art. 45 pct.4 din H.G. nr. 20/1996, preşedintele comisiei de aplicare a Legii 
nr.112/1995 este primarul, situaţie în care acesta a avut dreptul de a semna protocolul 
încheiat cu unitatea specializată în vânzarea locuinţelor. 

În ceea ce priveşte nevalabilitatea obiectului protocolului atacat şi a nulităţii 
acestuia pentru fraudă la lege, instanţa a mai reţinut că obiectul acestuia este în 
concordanţă cu dispoziţiile legale care dispun cu putere de lege cu privire la 
modalitatea de înstrăinare a imobilelor ce intră sub incidenţa Legii nr. 112/1995, 
nefiind în această situaţie necesară emiterea unei hotărâri a consiliului local, prin care 
să se dispună asupra acestui lucru. 

Prin decizia civilă nr. 531/A din 29 octombrie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii P.L.L.R., B.F.E., A.M.G.G., 
P.T.M., P.E., P.E. împotriva sentinţei civile nr. 20136/18.10.2012, pronunţată în dos. 
nr. 17701/211/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca pe care a menţinut-o în totul.  

S-a dispus obligarea apelanţilor să plătească intimatului D.R. suma de 1000 
lei, intimatei M.M. suma de 1000 lei, intimatei T.C.V. suma de 500 lei, intimatei 
M.R.O. suma de 800 lei, intimatei C.L.A. suma de 800 lei, intimatei C.O. suma de 
992 lei, intimatei M.I. suma de 4997,64 lei, intimaţilor T.M. şi T.E. 248 lei, intimatei 
S.E. suma de 248 lei şi intimatei K.E. suma de 248 lei, intimatei C.M. suma de 250 
lei, respingându-se cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de 
intimatul L.A.  

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prima critică adusă sentinţei 
apelate, în sensul că în mod greşit s-a reţinut de către prima instanţă că pentru 



încheierea Protocolului nr. 28 871 din 30.07.1996 nu era necesară emiterea unei 
hotărâri a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, nu poate fi primită ca fiind fondată, 
având în vedere următoarele argumente: 

În mod judicios prima instanţă a reţinut aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor 
art. 9 din Legea nr.112/1996, potrivit cărora pentru locuinţele ce nu se restituie 
foştilor proprietari deposedaţi de stat, chiriaşul are opţiunea cumpărării acelei 
locuinţe. 

De asemenea, în speţă s-a făcut o corectă şi pertinentă interpretare a 
dispoziţiilor art. 33 din H.G. nr. 20/1996 potrivit cărora vânzarea apartamentelor în 
condiţiile Legii nr. 112/1995 se face de către societăţile comerciale şi/sau unităţile 
specializate în vânzarea locuinţelor care administrează locuinţele, existente la data în 
vigoare a legii. 

În concordanţă cu opinia exprimată de către judecătorul fondului, aceste 
societăţi sau unităţi specializate au fost constituite de către consiliile locale ale 
unităţilor administrativ teritoriale, şi au acţionat în baza unui mandat de reprezentare, 
având calitatea de mandatar legal al statului. 

Tribunalul a statuat că în mod pertinent prima instanţă a reţinut că ulterior 
apariţiei Legii nr. 69/1991 a fost adoptată Legea nr. 112/1995, prin care s-a instituit în 
favoarea chiriaşilor titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituiau în natură 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora posibilitatea de a opta pentru 
cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului. 

Făcând o riguroasă analiză a ierarhizării şi implicit a forţei juridice a 
diverselor acte normative adoptate de legiuitor, prima instanţă a statuat în mod 
judicios că prin lege, ale cărei efecte nu pot fi înlăturate printr-un act normativ cu 
forţă juridică inferioară, cum este în cazul de faţă o hotărâre a consiliului local, a fost 
reglementat dreptul chiriaşilor de a opta pentru vânzarea locuinţelor deţinute în baza 
unor contracte de închiriere, corelativ cu obligaţia unităţii deţinătoare de a vinde 
imobilele în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea 
nr.112/1995, situaţie în care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu mai avea 
obligaţia de a emite hotărâre în acest sens.  

Or, din economia dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr.112/1995 nu rezultă 
că în procedura de înstrăinare a locuinţelor consiliul local este obligat să emită 
hotărâre, astfel încât a fi interpretat în acest sens actul normativ enunţat ar însemna să 
se adauge la lege. 

În aceste condiţii, în concordanţă cu opinia exprimată de judecătorie, 
tribunalul a conchis că dispoziţiile Legii nr. 112/1995, lege specială în materie, 
reprezintă o excepţie de la prevederile art. 84 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 69/1991, în 
procedura de vânzare a imobilelor consiliile locale fiind chemate doar să constituie 
unităţile specializate în vânzarea locuinţelor, să le acorde acestora mandat pentru 
perfectarea contractelor de vânzare-cumpărare în ceea ce priveşte imobilele ce intră 
sub incidenţa Legii nr. 112/1995 şi să respecte condiţiile prevăzute de lege în 
momentul înstrăinării acestora şi nicidecum să dispună printr-un act juridic inferior 
legii cu privire la vânzarea acestora. 

A doua critică formulată de apelanţi, în sensul că în mod eronat prima instanţă 
a apreciat că primarul şi cei directori care au semnat protocolul atacat, au avut 
capacitatea de a încheia acest act nu este fondată, pentru argumentele ce vor fi expuse 
în continuare: 

Potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 69/1991, în vigoare la data 
întocmirii protocolului „Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu 



persoanele fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie”, fapt 
pentru care primarul avea capacitate de a încheia actul juridic.  

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (4) din H.G. nr. 
20/1996, preşedintele comisiei de aplicare a Legii nr. 112/1995 este primarul, situaţie 
în care acesta, în mod evident acesta era îndrituit în a semna protocolul încheiat cu 
unitatea specializată în vânzarea locuinţelor. 

Nici critica potrivit căreia în mod incorect prima instanţă a apreciat că obiectul 
protocolului atacat nu este ilicit şi nedeterminat, nu poate fi reţinută ca fiind fondată, 
având în vedere următoarele aspecte: 

Pentru ca o prestaţie sau un bun să poată constitui obiectul unui act juridic, 
acestea trebuie să îndeplinească anumite caracteristici şi anume: caracterul efectiv al 
obiectului, caracterul licit al acestuia şi valoarea obiectului. 

Efectivitatea obiectului presupune şi ideea ca acesta să fie determinat sau cel 
puţin determinabil. 

Or, contrar opiniei apelanţilor, protocolul contestat conţine suficiente elemente 
pentru a se putea determina obiectul acestuia, vizând totalitatea locuinţelor care intrau 
sub incidenţa Legii nr. 112/1995. 

În ceea ce priveşte liceitatea obiectului actului juridic, prin această 
caracteristică trebuie înţeles că prestaţia trebuie să fie conformă cu ordinea publică şi 
bunele moravuri (art. 5 din vechiul Cod civil). 

În aceste condiţii, în mod judicios prima instanţă a reţinut că obiectul 
protocolului contestat este în concordanţă cu dispoziţiile legale care dispun cu putere 
de lege cu privire la modalitatea de înstrăinare a imobilelor ce intră sub incidenţa 
Legii nr.112/1995, nefiind în această situaţie necesară emiterea unei hotărâri a 
consiliului local, prin care să se dispună asupra acestui lucru. 

În fine, ultima critică în sensul că instanţa de fond nu a motivat în fapt şi în 
drept sentinţa dată asupra apărării formulate de către apelanţi relativ la nulitatea 
protocolului atacat care decurge şi din faptul că a fost încheiat prin fraudarea legii, 
fiind încălcate prevederile legale cu caracter imperativ în vigoare la momentul 
încheierii protocolului, nu poate fi primită ca fiind fondată, tribunalul constatând că 
prima instanţă, în considerente, a relevat că în speţă nu se poate reţine existenţa unei 
fraude la lege, întrucât protocolul contestat a respectat pe deplin dispoziţiile legale în 
vigoare de la acea epocă. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii B.F.E., A.M.G.G., 
P.F.M., P.L.L.R., P.T.M. şi P.E. filele 2-7, solicitând modificarea ei şi rejudecând, 
admiterea apelului împotriva sentinţei care să fie schimbată, în sensul admiterii 
acţiunii introductive de instanţă. 

În motivarea recursului întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ., 
redactat de avocat dr. Mircea C. Costin, reclamanţii au susţinut că un prim aspect de 
nelegalitate al deciziei constă în interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 84 
din Legea nr. 69/1991 în vigoare la data când au fost înstrăinate apartamentele în 
litigiu, din care rezultă că imobilele aflate în proprietatea privată a consiliilor locale, 
aceste consilii sunt îndreptăţite să facă acte de dispoziţie în sensul înstrăinării lor de 
către terţe persoane sau al închirierii acestora, printr-un act de dispoziţie a consiliului 
local (hotărâre). 

Or instanţa de apel a constatat că între Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca şi S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, s-a încheiat un protocol 
având ca obiect mandatarea de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, a 
S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, de a îndeplini acte de dispoziţie în 



numele consiliului local, dar care pentru a fi valabil acordată, trebuia decisă printr-o 
hotărâre a consiliului local valabil adoptată, condiţie ce nu a fost îndeplinită. 

Chiar dacă S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca ar fi fost 
constituită de consiliul local ca o structură de specialitate a acestuia, ceea ce nu s-a 
dovedit, structura respectivă nu a dobândit şi nu putea dobândi un mandat special de a 
înstrăina imobilele în litigiu, deoarece un astfel de mandat presupune identificarea în 
conţinutul său a fiecărui imobil supus înstrăinării, prin indicarea adresei, structurii 
funcţionale, suprafeţei utile, etc. 

Aprecierea instanţei de apel că prin protocolul încheiat au fost vizate 
totalitatea locuinţelor care intrau sub incidenţa Legii nr. 112/1995 este incorectă, 
întrucât dacă protocolul ar fi avut un astfel de conţinut cu caracter general, nu era 
realizată practic identificarea concretă a fiecărui imobil, ceea ce era stringent necesar 
să se realizeze, pentru ca fiecare act de înstrăinare a oricărui imobil dintre cele 
identificate la modul general, să fie determinat la modul concret. 

Un alt aspect de nelegalitate al deciziei recurate, îl constituie încălcarea art. 1 
alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, întrucât 
imobilele în litigiu au fost trecute în proprietatea statului fără titlu valabil, fapt 
constatat cu putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 356/2006 a Tribunalului 
Cluj. 

În condiţiile în care imobilele în litigiu au fost preluate de stat fără titlu valabil, 
ele nu puteau fi înstrăinate valabil din punct de vedere juridic către terţe persoane de 
către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi nici nu se putea mandata în mod 
valabil o altă structură specializată, care să înstrăineze în mod legal apartamentele, 
protocolul fiind lovit de nulitate absolută. 

De asemenea, un alt aspect de nelegalitate a deciziei atacate, constă în 
interpretarea greşită a art. 42 alin.(2) din Legea nr. 69/1991, instanţa de apel omiţând 
să coroboreze această dispoziţie cu prevederile art. 44 alin.(1) din aceeaşi lege. Din 
analiza coroborată a acestor dispoziţii legale, rezultă fără echivoc că primarul nu este 
un organ decizional abilitat să ia decizii în nume propriu, ci un organ executiv care 
aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local. Primarul şi cei doi directori aflaţi în 
subordinea acestuia, nu aveau capacitatea juridică de a încheia protocolul în absenţa 
unui mandat special dat în acest sens printr-o hotărâre a consiliului local. 

Este nelegală aprecierea instanţei de apel potrivit căreia primarul era îndrituit a 
semna protocolul încheiat cu unitatea specializată în vânzarea locuinţelor, deoarece 
era preşedintele Comisiei municipale Cluj-Napoca de aplicare a Legii nr. 112/1995, ci 
în numele şi pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, iar în această calitate 
avea nevoie de un mandat special dat printr-o hotărâre a consiliului local, care nu a 
fost dată. Această apreciere a instanţei de apel constituie o eroare de judecată şi un 
motiv de nulitate a protocolului. 

Un alt motiv de nelegalitate al deciziei recurate constă în analiza pur formală a 
motivului de apel privind fraudarea legii prin încheierea protocolului, la baza căruia 
nu a stat o hotărâre a consiliului local prin care să se stabilească concret care anume 
imobile pot fi vândute în mod legal în baza Legii nr. 112/1995, or în baza protocolului 
s-au vândut apartamente dintr-un imobil ce nu făcea obiectul Legii nr. 112/1995, 
întrucât a fost preluat fără titlu valabil. 

Fraudarea legii constă din faptul că atât primarul cât şi cei doi directori care au 
participat la semnarea protocolului, nu aveau mandat special dat printr-o hotărâre a 
consiliului local. Chiar S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca avea 
obligaţia să solicite adoptarea unei hotărâri de consiliu local în acest sens, dar nu şi-a 
îndeplinit obligaţia, devenind astfel coparticipant la fraudarea legii. Instanţa de apel 



avea obligaţia să cenzureze corectitudinea statuării făcute de prima instanţă, cu atât 
mai mult cu cât printre motivele de apel era şi fraudarea legii, ca motiv de nelegalitate 
a sentinţei. 

Reclamanţii au criticat decizia ca fiind nelegală şi sub aspectul obligării lor la 
plata cheltuielilor de judecată faţă de intimaţi, cu excepţia lui L.A. Intimatei M.I. i-au 
fost acordate cheltuieli de judecată în sumă de 4.997, 64 lei, deşi nu s-a prezentat 
niciodată la proces, iar avocatul ei a fost prezent la un singur termen de judecată. 

Aceiaşi reclamanţi au mai depus la dosar filele 9-18 un recurs redactat de 
avocat P.F.M., prin care au solicitat modificarea deciziei atacate, în sensul admiterii 
apelului împotriva sentinţei, care să fie schimbată şi să se admită cererea de chemare 
în judecată aşa cum a fost precizată şi în consecinţă, să se constate nulitatea absolută a 
Protocolului nr. 28871 din 30.07.1996 încheiat între Consiliul local al municipiului 
Cluj-Napoca şi S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, în privinţa 
apartamentelor nr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15-25, 27, 28, 30, 32 şi 22 situate în Cluj-
Napoca, str. R. nr. 16, înstrăinate în baza acestuia, cu obligarea intimaţilor la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivare, reclamanţii au susţinut că în mod greşit instanţa de apel, ca şi 
prima instanţă, a reţinut că pentru încheierea Protocolului nr. 28871/30.07.1996, nu 
era necesară emiterea unei hotărâri a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, 
deoarece nu ar fi aplicabile prevederile art. 84 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 69/1991, 
care ar fi stabilit o procedură specială derogatorie în legătură cu vânzarea imobilelor, 
procedură care nu prevede obligaţia consiliilor locale de a-şi manifesta voinţa prin 
hotărâre pentru acordarea mandatului unităţilor specializate în vânzarea de locuinţe, 
voinţa fiind stabilită prin lege. 

Această interpretare şi aplicare a prevederilor legale este greşită, deoarece art. 
84 şi art. 28 alin.(1) din Legea nr. 69/1991 sunt aplicabile, iar emiterea unei hotărâri a 
consiliului local era imperios necesară. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca le-a comunicat reclamanţilor prin adresa 
nr. 84397/451 din 15.11.2006 că la baza încheierii protocolului, nu a stat o hotărâre a 
consiliului local, ceea ce echivalează cu lipsa consimţământului consiliului local la 
încheierea actului. Singura manifestare a voinţei consiliului local, se poate face doar 
prin emiterea de hotărâri. 

Chiar dacă Legea nr. 112/1995 a stabilit o procedură specială de vânzare a 
imobilelor către chiriaşi, în sensul că societăţile comerciale şi/sau unităţile specializate 
în vânzarea locuinţelor sau care administrează locuinţele sunt mandatate de către 
consiliile locale pentru evaluarea şi vânzarea imobilelor, nu exclude obligaţia 
manifestării de voinţă a consiliilor locale sub forma emiterii unor hotărâri pentru 
desemnarea unei societăţi specializate în vânzarea de locuinţe. 

În speţă, nu există o manifestare de voinţă a Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca exprimată printr-o hotărâre, în sensul de a-i acorda mandat numitei 
S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, protocolul atacat, actul de mandat 
fiind încheiat în numele acestui consiliu de către primar şi doi directori din primărie în 
mod abuziv, neavând nici un fel de atribuţii legale de a reprezenta consiliul local în 
lipsa unei hotărâri pe care să o pună în aplicare, ceea ce constituie un motiv de nulitate 
absolută a acestui protocol. 

Cerinţa manifestării de voinţă a consiliului local sub forma emiterii unei 
hotărâri, era necesară din perspectiva dovedirii legalităţii desemnării unei anumite 
societăţi specializate în vânzarea sau administrarea de locuinţe dintre cele existente la 
data intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995, iar S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA 
Cluj-Napoca nu a fost probabil singura societatea specializată existentă la acea dată. 



În mod greşit instanţa de apel, la fel ca şi prima instanţă, a apreciat că primarul 
G.F. şi directorii M.H. şi I.F. au avut capacitatea de a încheia protocolul 
autointitulându-se reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

Motivarea instanţei de apel nu cuprinde nicio referire la situaţia celor doi 
directori care au semnat protocolul alături de primar, situaţie în care nu rezultă care au 
fost considerentele care au dus la respingerea acestui motiv de apel. În lipsa unui 
mandat care nu putea fi decât o hotărâre a consiliului local, cei doi directori nu aveau 
capacitatea de a semna protocolul. 

Nu poate fi primită motivarea instanţei de apel prin care a arătat că în baza art. 
42 alin.(2) din Legea nr. 69/1991 primarul este reprezentantul unităţii administrativ-
teritoriale, iar în temeiul art. 45 alin. (4) din H.G. nr. 20/1996 este şi preşedintele 
comisiei de aplicare a Legii nr. 112/1995 şi că astfel ar fi avut capacitatea de a semna 
protocolul, întrucât primarul a semnat protocolul în calitate de reprezentant al 
consiliului local, iar nu în calitate de preşedinte al comisiei de aplicare a Legii nr. 
112/1995, iar instanţa de apel nu a avut în vedere dispoziţia art. 44 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr. 69/1991, primarul neavând capacitate să încheie acte juridice în numele şi 
pentru consiliul local, decât în executarea hotărârilor acestuia, ceea ce în speţă nu 
există. 

În mod greşit instanţa de apel a înlăturat susţinerea apelanţilor privind 
nevalabilitatea obiectului actului juridic atacat, obiect ce este ilicit şi nedeterminat. 
Reclamanţii au arătat prin acţiune că obiectul protocolului este ilicit, întrucât nu este 
în conformitate cu dispoziţiile legale, mandatarul urmând să vândă locuinţele fără 
existenţa unei hotărâri a consiliului local obligatorie conform art. 84 din Legea nr. 
69/1991, în lipsa căreia obiectul protocolului este ilicit. 

În ceea ce priveşte faptul că obiectul protocolului este nedeterminat, instanţa 
de apel a arătat că obiectul este determinabil, ceea ce face ca prestaţia să fie conformă 
cu ordinea publică şi bunele moravuri. Or, un astfel de protocol ar fi trebuit să aibă 
drept anexă o hotărâre prin care să fie stabilite de consiliul local imobilele aflate în 
domeniul său privat, ce puteau face obiectul înstrăinării, ca şi condiţie esenţial. 

Această susţinere are în vedere caracterul juridic al protocolului, de convenţie 
civilă de mandat, aspect tranşat prin încheierea din 8 decembrie 2006 a Curţii de Apel 
Cluj pronunţată în dosarul nr. 42219/1/2004. 

Dar toate aceste argumente par să nu fi avut nicio valoare în faţa instanţei de 
apel, întrucât nu le-a combătut şi nu s-a referit la ele. 

Recurenţii au mai susţinut că în mod greşit instanţa de apel a apreciat că 
protocolul nu a fost încheiat prin fraudarea legii, ca urmare a încălcării prevederilor 
legale cu caracter imperativ. 

Drept consecinţă a faptului că la baza protocolului nu a stat o hotărâre care să 
stabilească clar ce imobile pot fi vândute în mod legal, s-a ajuns la vânzarea în baza 
protocolului a unui imobil care nu făcea obiectul Legii nr. 112/1995, preluat fără titlu 
valabil. 

Intimaţii G.I. şi V.I. prin întâmpinare depusă la dosar filele 74-77, au solicitat 
respingerea recursului.  

Intimatul L.A. prin întâmpinare depusă la dosar filele 82-84, a solicitat 
respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimata M.M. prin întâmpinare depusă la dosar filele 87-92 a solicitat 
respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimaţii T.M.A., T.E., S.E., O.T.E.H., K.E., C.M., S.L. şi S.A. prin 
întâmpinare depusă la dosar filele 94-96, au solicitat respingerea recursului şi 
obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 



Intimaţii P.B.V. şi P.B.L. prin întâmpinare depusă la dosar fila 101-102, au 
solicitat respingerea recursului şi menţinerea deciziei atacate. 

Intimata T.C.V. prin întâmpinare depusă la dosar filele 103-106, a solicitat 
respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimaţii C.L.A., C.C.G., C.O., M.R.O. şi M.I.H. prin întâmpinare depusă la 
dosar filele 107-110, au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea 
recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimatul S.D. prin întâmpinare depusă la dosar filele 112-117, a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de 
judecată în sumă de 2.000 lei. 

Intimaţii Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca 
reprezentat de primar prin întâmpinare depusă la dosar filele 204-207, au solicitat 
respingerea recursului. 

Recurenţii au depus şi concluzii scrise la dosar, solicitând modificarea în 
întregime a deciziei civile nr. 531/A/2013 pronunţată de Tribunalul Cluj, în sensul 
admiterii apelului formulat, cu consecinţa schimbării în totalitate a sentinţei civile nr. 
20136/2012 în sensul admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost ea 
precizată şi în consecinţă să se constate nulitatea absolută şi parţială a protocolului nr. 
28861 din 30.07.1996 şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată în 
recurs în sumă de 1.300 lei, precum şi a cheltuielilor de judecată avansate în instanţa 
de fond, în sumă de 1.200 lei. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele: 

Între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi 
S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, s-a încheiat Protocolul nr. 28871 
din 30.07.1996, având ca obiect „evaluarea preţului de vânzare şi perfectarea 
contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor cu destinaţia de locuinţe trecute în 
proprietatea statului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca şi care au făcut obiectul Legii nr. 112/1995”. Acest protocol a fost semnat din 
partea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de primarul G.F., de directorul 
economic, economist M.H. precum şi de directorul D.A.I.S. inginerul I.T., iar din 
partea S.C.CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca de directorul general inginer 
Vasile Marcu şi de directorul economic, economist A.L. 

Reclamanţii-recurenţi susţin că faţă de prevederile art. 84 din Legea nr. 
69/1991 atunci în vigoare, conform cărora „Consiliile locale şi cele judeţene hotărăsc 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local sau judeţean, după 
caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. De asemenea, ele hotărăsc cu privire la cumpărarea 
şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local sau judeţean în 
condiţiile legii” şi de cele ale art. 28 alin.(1) din aceeaşi lege potrivit cărora „în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin consiliile locale adoptă hotărâri”, încheierea 
protocolului este nelegală faţă de neemiterea în prealabil a unei hotărâri în acest sens 
de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 

Obiectul Legii nr. 112/1995 prevăzut de art. 1 alin.(1) din această lege, l-a 
constituit „imobilele cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului 
sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia 
statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989”, iar în art. 33 
alin.(1) din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1996 aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 „vânzarea apartamentelor în condiţiile Legii nr. 
112/1995 se face de către societăţile comerciale şi/sau unităţile specializate în 



vânzarea locuinţelor sau care administrează locuinţele, existente la data intrării în 
vigoare a legii”. 

Art. 42 alin.(2) din Legea nr. 69/1991, prevedea că „primarul reprezintă 
comuna sau oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie”, iar art. 45 alin.(4) fraza a II-a din Normele 
metodologice prevede că „preşedinţi ai comisiilor locale vor fi primarii, iar în cazul în 
care aceştia se află în imposibilitate obiectivă de exercitare a funcţiei, viceprimarii”. 

Prin urmare, principial este corectă susţinerea recurenţilor că pentru vânzarea 
bunurilor (imobilelor) ce făceau parte din domeniul privat de interes local, ere 
necesară emiterea unei hotărâri a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în 
temeiul art. 84 coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1991, numai că în speţă 
ne aflăm într-o situaţie  specială, când vânzarea imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 
112/1995 era obligatorie în temeiul acestei legi, iar nu facultativă, când iniţiativa 
vânzării aparţine consiliului local. 

În privinţa apartamentelor ce făceau obiectul Legii nr. 112/1995, adică 
imobilele cu destinaţia de locuinţe, art. 9 alin.(1) prevedea că „chiriaşii titulari de 
contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14 pentru 
cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului”. „Opţiunea” a 
fost numai în favoarea chiriaşului, care putea sau nu să cumpere locuinţa deţinută cu 
titlu de chirie, în timp ce consiliile locale erau obligate să vândă locuinţele atunci când 
chiriaşul îşi manifesta opţiunea prin cerere şi erau îndeplinite condiţiile legale. 

S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca nu a făcut altceva decât să 
îndeplinească operaţiunile necesare şi să încheie contractele de vânzare-cumpărare, în 
schimbul unui comision de 1% din preţul întreg al fiecărei locuinţe vândute, în timp 
ce restul sumei reprezentând preţul locuinţelor s-a virat în contul 1021 „Disponibil din 
Fondul extrabugetar conform direcţiei generale a finanţelor publice, din care s-au 
plătit despăgubirile către foştii proprietari cărora nu li s-au putut restitui locuinţele, 
conform art. 39 alin.(2) lit. a), art. 41 alin (1) şi art. 42 lit. a) din Normele 
metodologice de aplicare a legii. 

Corespunde realităţii că prin decizia civilă nr. 356 din 28 martie 2006 a 
Tribunalului Cluj, s-a constatat preluarea fără titlu valabil de către Statul Român a 
imobilului înscris iniţial în CF nr. 8196 Cluj-Napoca. Această decizie pronunţată după 
10 ani de la încheierea Protocolului nr. 28871 din 30.07.1996, nu poate duce la 
nulitatea protocolului atacat, deoarece este ulterioară, pe când nulitatea este acea 
sancţiune civilă care lipseşte actul juridic de efectele contrare normelor juridice 
edictate pentru încheierea lui valabilă. Dacă reclamanţii-recurenţi ar fi considerat că 
imobilul în litigiu a intrat în proprietatea statului fără titlu valabil, aveau posibilitatea 
ca în termenul legal, să solicite constatarea nulităţii absolute a contractelor de 
vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 
112/1995. 

Semnând protocolul, primarul municipiului Cluj-Napoca nu a încălcat 
prevederile art. 42 alin.(2) din Legea nr. 69/1991, el nedepăşindu-şi atribuţiile 
executive, deoarece vânzarea către foştii chiriaşi a apartamentelor nerestituite foştilor 
proprietari, s-a dispus prin Legea nr. 112/1996, care nu prevedea expres necesitatea 
emiterii în prealabil a unei hotărâri de consiliu în acest sens. 

Este adevărat că primarul era şi preşedintele comisiei municipale de aplicare a 
Legii nr. 112/1995, atribuţie stabilită în sarcina acestuia de art. 45 alin.(4) din 
Normele metodologice, dar semnarea protocolului s-a făcut în exercitarea atribuţiilor 
executive conferite de Legea nr. 69/1991. 



Câtă vreme Legea nr. 112/1995 a stabilit în sarcina consiliului local municipal 
obligaţia vânzării apartamentelor ce făceau obiectul acesteia, care nu au fost restituite 
foştilor proprietari, la cererea titularilor contractelor de închiriere, unitatea specializată 
S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca a avut rolul unui simplu agent 
instrumentator, proprietatea transferându-se asupra apartamentelor ce au format 
obiectul vânzării-cumpărării, de la Statul Român la chiriaşul-cumpărător, Consiliul 
local al municipiului Cluj-Napoca neavând decât calitatea de administrator al 
imobilului preluat de la foştii proprietari, aşa cum rezultă din CF nr. 8196 Cluj-
Napoca, nr. top 211 şi 215 de sub B3, înscriere efectuată în baza încheierii nr. 5923 
din 19 septembrie 1957. În această situaţie, nu se poate vorbi despre fraudarea legii de 
către primar şi S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca, în lipsa unei 
hotărâri a consiliului local, câtă vreme însăşi legea obliga la vânzarea imobilelor 
intrate în proprietatea statului sau a altor persoane juridice după 6 martie 1945. 

Obligarea apelanţilor la plata cheltuielilor de judecată în favoarea intimatei 
M.I. în sumă de 4.997,64 lei s-a făcut în baza culpei procesuale şi a muncii prestate de 
avocatul G.K., care a redactat întâmpinarea aflată la filele 268-269 dosar apel. 
Aprecierea cuantumului cheltuielilor de judecată îi aparţinea instanţei de apel. 

Aşadar, prin prisma motivelor invocate, recursul reclamanţilor redactat de 
avocat dr. M.C.C., este nefondat. 

În ceea ce priveşte motivele recurs ale reclamanţilor redactate de av. P.F.M., 
reţinând că prin acţiunea introductivă de instanţă, ca şi prin recurs, inclusiv prin 
concluziile scrise, s-a solicitat doar constatarea nulităţii absolute parţiale a 
Protocolului nr. 28871 din 30.07.1996, respectiv numai în privinţa apartamentelor 
menţionate din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. R. nr. 16, curtea constată că este de 
asemenea nefondat. 

Imobilul înscris în CF nr. 8196 Cluj-Napoca, nr. top 211, 215 situat în Cluj-
Napoca, str. R. nr. 16, a constituit proprietatea lui P.V. şi soţia născută O.R. şi a trecut 
în proprietatea Statului Român, în administrarea Sfatului Popular al oraşului Cluj, în 
baza Decretului nr. 92/1950. 

Întrucât proprietar tabular asupra imobilului era Statul Român, iar Consiliul 
local al municipiului Cluj-Napoca avea doar calitatea de administrator, strict formal, 
urmând logica recurenţilor, ar fi trebuit emis un act normativ prin care Consiliul local 
al municipiului Cluj-Napoca să fie împuternicit să vândă apartamentele din imobil, iar 
acesta din urmă ar fi trebuit să emită o hotărâre care să stea la baza încheierii 
Protocolului nr. 28871 din 30.07.1996. 

Numai că însăşi legea specială a stabilit obligaţia vânzării imobilelor cu 
destinaţia de locuinţe ce formează obiectul Legii nr. 112/1995, la cererea titularilor 
contractelor de închiriere. Protocolul încheiat cu unitatea specializată, s-a făcut strict 
în scopul identificării, evaluării şi încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, însă 
dreptul de proprietate s-a transferat de la de la proprietarul tabular, la chiriaşul-
cumpărător; în cartea funciară nu s-a înscris dreptul de proprietate al Municipiului 
Cluj-Napoca asupra imobilului preluat de stat în temeiul Decretului nr. 92/1950. 

Chiar în lipsa protocolului a cărui nulitate se solicită, în cazul în  care chiriaşii 
titulari ai contractelor de închiriere l-ar fi acţionat în judecată pe Consiliul local 
municipal Cluj-Napoca, singur sau împreună cu Municipiul Cluj-Napoca, instanţele 
judecătoreşti trebuiau să admită asemenea acţiuni, dacă erau îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege. 

Pentru vânzarea imobilelor din domeniul privat de interes local, în principiu 
era necesară emiterea de către consiliul local municipal a unei hotărâri conform art. 84 
din Legea nr. 69/1991, însă în speţă ne găsim într-o procedură specială, în care 



consiliul local nu avea facultatea să vândă ori nu locuinţele ce făceau obiectul Legii 
nr. 112/1995, ci avea obligaţia să le vândă la cererea titularilor contractelor de 
închiriere care îndeplineau condiţiile pentru cumpărarea lor. 

Întrucât legea îl obliga pe Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca să 
vândă la cererea chiriaşilor locuinţele ce făceau obiectul Legii nr. 1121995, nu era 
necesară emiterea unei hotărâri a consiliului local în care să fie inventariate locuinţele 
ce puteau fi vândute, legea fiind clară sub acest aspect. 

Semnarea protocolului de către primar, s-a făcut în considerarea calităţii sale 
de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul art. 42 alin. (2) din 
Legea nr. 69/1991, caz în care mandatul legal al primarului nu este condiţionat de 
vreo altă condiţie de fond sau de formă; atunci când legiuitorul a înţeles să prevadă un 
mandat expres în favoarea primarului, a făcut-o, ca în cazul prevăzut de art. 12 alin. 
(5) din Legea nr. 213/1998: „consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, 
preşedintelui consiliului judeţean sau primarului”. 

Faptul că alături de primar au mai semnat şi economistul M.H. şi directorul 
D.A.I.S. inginer I.T., nu constituie motiv de nulitate absolută a protocolului. 

Aspectul reţinut de instanţa de apel că primarul a semnat protocolul şi în 
calitatea lui de preşedinte al comisiei locale de aplicare a Legii nr. 112/1995, nu este 
de natură să ducă la admiterea recursului şi la modificarea deciziei; primarul a semnat 
protocolul în cadrul atribuţiilor executive conferite de Legea nr. 69/1991, coroborate 
cu prevederile Legii nr. 112/1995 referitoare la vânzarea locuinţelor ce fac obiectul 
acestei legi. Situaţia este similară cu aceea în care în baza dispoziţiilor Legii nr. 
10/2001 primarul emite dispoziţii de restituire a imobilelor aflate în patrimoniul 
unităţii administrativ-teritoriale, fără emiterea în prealabil a unei hotărâri în acest sens 
a consiliului local. 

Obiectul protocolului s-a încadrat în prevederile Legii nr. 112/1995, astfel că 
el nu era ilicit, aşa cum susţin în mod neîntemeiat recurenţii. 

„Determinarea” obiectului protocolului, s-a făcut prin art. 1 alin. (1) din Legea 
nr. 112/1995 „imobilele cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea 
statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu”, la care s-a făcut 
trimitere în protocol. 

Dispoziţiile art. 536 C.civ. sunt de drept comun, or în speţă Legea nr. 
112/1995 a determinat obiectul acesteia, iar art. 9 alin. (1) s-a referit la „apartamentele 
ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora”. 

Prin încheierea protocolului având ca obiect evaluarea şi vânzarea imobilelor 
ce fac obiectul Legii nr. 112/1995, s-au respectat dispoziţiile art. 9 din această lege, 
neavând loc nicidecum o fraudă la lege, aşa cum pretind recurenţii. 

Dacă în baza protocolului încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 
69/1991 şi ale Legii nr. 112/1995 s-ar fi ajuns întâmplător să se vândă şi imobile 
exceptate de la vânzare, aceste situaţii punctuale puteau fi remediate prin intentarea de 
către cei interesaţi a unor acţiuni în justiţie în termenul legal, având ca obiect 
constatarea nulităţii absolute a prezumtivelor contracte încheiate cu încălcarea 
dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 112/1995. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 coroborat cu art. 312 
alin. (1) C.pr.civ., se vor respinge ca nefondate ambele recursuri declarate de 
reclamanţi împotriva deciziei tribunalului. 

Fiind căzuţi în pretenţii, în baza art. 274 C.pr.civ., recurenţii aflaţi în culpă 
procesuală vor fi obligaţi să le plătească intimaţilor cheltuieli de judecată în recurs, în 
sumă de 1.000 lei intimatului S.D., în sumă de 1.000 lei intimaţilor L.A., în sumă de 
1.000 lei intimatei M.M., în sumă de 250 lei intimatei S.E., în sumă de 250 lei 



intimatei K.E., în sumă de 250 lei intimatei C.M., în sumă de 400 lei intimatei T.C.V., 
în sumă de 500 lei intimaţilor C.L.A. şi C.C.G., în sumă de 992 intimatei C.O., în 
sumă de 800 lei intimaţilor M.R.O. şi M.I.H., şi în sumă de1.000 lei intimatului D.R. 

Intimatului S.D. i se vor acorda cheltuieli de judecată parţiale în recurs în 
sumă de 1.000 lei, instanţa apreciind ca deosebit de mare onorariul de avocat în sumă 
de 2.000 lei faţă de munca depusă de avocat prin redactarea întâmpinării depuse la 
filele 112-117 şi de cuantumul contrastant de mare în raport cu celelalte onorarii de 
avocat din acest dosar aflat în recurs, făcându-se aplicarea alin. (3) al art. 274 
C.pr.civ. 

 

12. Servitute de trecere pietonală şi auto. Admitere  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014  

Cererea de chemare în judecată. 
Prin cererea introductivă de instanţă înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-

Napoca, reclamanta M.D.M., în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca şi U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, a solicitat instanţei să 
dispună: 

- obligarea pârâţilor să respecte şi să recunoască dreptul real de servitute de 
trecere auto şi pietonal pe drumul de acces care duce de la drumul public principal 
peste imobilul proprietatea pârâtului Statul Român prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, cu nr. top 
12178/2/2, teren curte în str. M. nr. 1, în suprafaţă de 808 mp, fond aservit, la terenul 
aferent şi construcţia apartamentul nr. 2, proprietatea reclamantei, situat în municipiul 
Cluj-Napoca, str. M. nr. 1, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 138158 Cluj-Napoca, nr. top 
12178/2/1, în privinţa terenului în suprafaţă de 347 mp aferent clădirii de apartamente, 
fond dominant, şi în CF nr. 144315 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1/II, în privinţa 
apartamentului nr. 2, drum de acces întabulat în ambele cărţi funciare ale celor două 
loturi de teren mai sus arătate, pe care pârâţii le-au închis abuziv şi fără drept, 
reclamanta fiind în imposibilitate de a ajunge astfel de la drumul public la 
apartamentul nr. 2 şi la terenul fond dominant, pe traseul pe care a fost făcută trecerea 
reclamantei şi a antecesoarei sale mame, C.A., până la momentul când i-a fost 
interzisă trecerea de către pârâţi, aşa încât servitutea de trecere să se facă şi să fie 
respectată pe drumul de acces stabilit şi întabulat în cartea funciară încă din anul 
2000; 

- obligarea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca să deschidă accesul liber la 
drumul de servitute închis abuziv, peste fondul aservit, parcela cu nr. top 12178/2/2, 
până la fondul dominant, parcela cu nr. top 12178/2/1;  

- obligarea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca să refacă în integralitate gardul 
împrejmuitor al fondului dominant înlăturat fără drept şi să monteze pe vechiul 
amplasament porţile metalice de intrare la fondul dominant, împrejmuire şi porţi 
metalice înlăturate abuziv şi fără drept de către acesta, iar în caz de refuz, să fie 
autorizată reclamanta să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala pârâtei U.S.A.M.V.; - 
cu cheltuieli de judecată în cazul în care pârâţii se vor opune admiterii cererii. 

Precizarea cererii de chemare în judecată. 
La data de 28.11.2011 reclamanta şi-a precizat petitele 1 şi 2 ale cererii de 

chemare în judecată, solicitând instanţei să dispună: 
- obligarea pârâţilor Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-

Napoca şi U.S.A.M.V. să îi asigure reclamantei, să îi recunoască şi să îi respecte un 



drept real de servitute de trecere stricto sensu, auto şi pietonal, pe drumul de acces 
care duce de la drumul public – principal – peste imobilul proprietatea pârâtului Statul 
Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 138168 
Cluj-Napoca, cu nr. top 12178/2/2, teren curte în str. M. nr. 1, în suprafaţă de 808 mp 
– fond aservit – la terenul aferent şi construcţia apartamentul nr. 2, proprietatea 
reclamantei, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. nr. 1, judeţul Cluj – imobile 
înscrise în CF nr. 138158 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1, în privinţa terenului în 
suprafaţă de 347 mp, aferent clădirii de apartamente – fond dominant – şi în CF nr. 
144315 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1/II, în privinţa apartamentului nr. 2, drum de 
acces întabulat în ambele cărţi funciare ale celor două loturi de teren mai sus arătate, 
pe care pârâţi l-au închis abuziv şi fără drept, reclamanta fiind în imposibilitate de a 
ajunge astfel de la drumul public la apartamentul nr. 2 şi la terenul fond dominant, în 
principal pe traseul pe care a fost făcută trecerea reclamantei şi a antecesoarei sale 
mame, C.A., până la momentul când i-a fost interzisă trecerea de către pârâţi, aşa încât 
dreptul de trecere să se facă şi să fie respectat pe drumul de acces stabilit şi întabulat 
în cartea funciară încă din anul 2000, iar în subsidiar, în cazul în care trecerea pe 
vechea cale de acces nu mai poate fi realizată în prezent, instituirea dreptului de 
trecere să se facă pe o altă posibilă cale de acces, în ambele variante conform 
propunerilor cuprinse în expertiza tehnică topografică care urmează a fi efectuată în 
cauză; 

- obligarea pârâţilor Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca şi U.S.A.M.V. să permită şi să deschidă accesul liber, în principal, la drumul 
de servitute închis abuziv, peste fondul aservit – parcela cu nr. top 12178/2/2, până la 
fondul dominant – parcela cu nr. top 12178/2/1, să refacă în integralitate gardul 
împrejmuitor al fondului dominant înlăturat fără drept şi să monteze pe vechiul 
amplasament porţile metalice de intrare la fondul dominant, împrejmuire şi porţi 
metalice înlăturate abuziv şi fără drept de către aceştia, în ipoteza în care calea de 
acces va fi dispusă pe vechea cale de acces, în subsidiar, să deschidă şi să permită 
accesul liber prin înlăturarea oricăror obstacole, la o altă cale de acces posibilă, care 
urmează a fi propusă prin expertiza tehnică topografică care urmează a fi efectuată în 
cauză, iar în caz de refuz, autorizarea reclamantei de a efectua aceste lucrări pe 
cheltuiala pârâţilor. 

La termenul de judecată din data de 25.11.2011 instanţa de fond a pus în 
discuţia reprezentantului reclamantei calificarea acţiunii, respectiv, dacă este o 
acţiune confesorie de servitute sau o acţiune de instituire a unui drept de servitute de 
trecere. 

Reprezentantul reclamantei a învederat instanţei că înţelege să susţină prezenta 
acţiune ca fiind o acţiune confesorie de servitute, în recunoaşterea dreptului de 
servitute însă „văzând că planul de situaţie nu are evidenţiat traseul servituţii (…), 
înţelege să solicite instanţei instituirea unei servituţi pe vechiul amplasament sau 
identificarea altor opţiuni alternative”. 

La data de 12.10.2012 reclamanta şi-a completat din nou cererea de chemare 
în judecată, arătând că solicită instanţei: 

- „obligarea pârâtei U.S.A.M.V. la îndepărtarea împrejmuirii existente precum 
şi la tăierea celor patru arbori situaţi în calea de acces propusă, pentru a putea fi 
realizabilă constituirea dreptului de servitute de trecere în varianta nr. 2 propusă de 
către expert, care constă în drept de servitute de trecere pietonală, cu vehicule şi 
autovehicule, în favoarea imobilelor înscrise în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, nr. top 
12178/2/2 şi în CF nr. 138158 Cluj, cu nr. top 12178/1, şi în sarcina imobilului înscris 
în CF nr. 269017 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 269017, pe o lăţime de 4 metri şi 



lungimea de 13,5 metri, cu front la stradă de 5,87 metri, conform planului de situaţie 
varianta 2 (punctele 225, 224, 173 şi 171), iar în caz de refuz, autorizarea reclamantei 
să facă toate operaţiunile care se impun pe cheltuiala pârâtei de rândul 2, U.S.A.M.V., 
în conformitate cu dispoziţiile art. 1528 alin. 1 NCC”;  

- „întabularea în cărţile funciare menţionate, fie în varianta nr. 2, fie în 
varianta nr. 3, a dreptului de servitute de trecere conform propunerilor cuprinse în 
tabelele de mişcare parcelară variantele nr. 2 şi nr. 3 din cuprinsul raportului de 
expertiză tehnică topografică efectuată în cauză de către expert inginer S.D.”. 

Prin Încheierea şedinţei publice din 12.10.2012 Judecătoria Cluj-Napoca a 
respins ca tardivă completarea de acţiune formulată de reclamantă la data de 
12.10.2012. 

Limitele învestirii instanţei. 
Potrivit art. 129 alin. final C.pr.civ., în toate cazurile judecătorii hotărăsc doar 

asupra obiectului cererii deduse judecăţii. 
În speţă, obiectul cererii deduse judecăţii îl constituie o acţiune confesorie de 

servitute, prin care reclamanta solicită obligarea pârâţilor Statul Român prin Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca şi U.S.A.M.V. să îi recunoască şi să îi respecte 
dreptul de servitute stabilit şi întabulat în cartea funciară încă din anul 2000, respectiv, 
să fie obligaţi pârâţii să îi permită şi să îi deschidă accesul liber pe acest drept de 
servitute. 

Este ştiut faptul că acţiunea confesorie de servitute este acea acţiune reală prin 
care reclamantul cere instanţei de judecată să stabilească, prin hotărârea ce o va 
pronunţa că el este titularul unui drept real de servitute, stabilit sau constituit anterior 
promovării acţiunii confesorie de servitute, asupra bunului altuia, şi să îl oblige pe 
pârât, care poate fi proprietarul sau o altă persoană, să îi permită exercitarea lui 
deplină şi netulburată. 

Faţă de precizarea expresă a obiectului cererii de chemare în judecată, făcută 
de reprezentantul reclamantei în şedinţa publică din 25.11.2011, în sensul că acţiunea 
pendinte este o acţiune confesorie de servitute, Curtea constată că reclamanta, prin 
cererea pe care a formulat-o, astfel cum aceasta a fost precizată la filele 163 şi 164 
dosar fond, a învestit instanţa cu o acţiune confesorie de servitute, prin care se doreşte 
obligarea celor doi pârâţi, Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca şi U.S.A.M.V.  Cluj-Napoca, la recunoaşterea dreptului de servitute stabilit şi 
întabulat, în favoarea reclamantei, în cartea funciară încă din anul 2000, respectiv, la 
respectarea acestui drept de servitute stabilit, aşa cum chiar reclamanta arată prin 
petitele cererii sale, peste terenul proprietatea pârâtului de rândul 1, Statul Român prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu nr. top 12178/2/2 din CF nr. 138168 
Cluj-Napoca. 

Nicăieri în faţa Judecătoriei Cluj-Napoca, în condiţii procedurale, cu 
respectarea art. 112, 132 şi 134 C.pr.civ., reclamanta nu a formulat în mod expres, dar 
nici implicit ori tacit, un petit prin care să solicite, în contradictoriu cu pârâta 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, stabilirea ori constituirea unui nou drept de servitute de 
trecere auto şi pietonal peste terenul pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, înscris în CF 
nr. 269107 nr. cad. 269017. 

Soluţia primei instanţe. 
Prin sentinţa civilă nr. 20207/19.10.2012, pronunţată de Judecătoria Cluj-

Napoca, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta M.D.M., 
împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi, în consecinţă: 



A fost obligată pârâta U.S.A.M.V. să recunoască în favoarea reclamantei un 
drept real de servitute de trecere auto şi pietonal pe drumul de acces care duce de la 
drumul public – principal - peste imobilul proprietatea pârâtului Statul Român prin 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,  înscris în CF 138168 Cluj, cu nr. top 
12178/2/2, teren curte în str. M. nr.1, în suprafaţă de 808 mp, fond aservit, la terenul 
aferent şi construcţia ap. 2, proprietatea reclamantei, situate în Cluj-Napoca, str. M., 
nr.1, jud. Cluj, imobile înscrise în CF 138158 Cluj-Napoca, cu nr.top.12178/2/1, în 
privinţa terenului în suprafaţă de 347 mp, aferent clădirii de apartamente - fond 
dominant, înscris în CF 144315 Cluj, nr. top 12178/2/1/II,  pe terenul cu nr. cadastral 
269071, înscris în CF 269017 Cluj, proprietatea U.S.A.M.V. Cluj, conform variantei 1 
din raportul de expertiză întocmit de expert S.D., parte integrantă din prezenta şi a  
fost obligată pârâta U.S.A.M.V. să permită reclamantei accesul  liber pe  noul drum de 
servitute. 

Au fost respinse restul cererilor.  
A fost respinsă cererea de acordare a cheltuielilor de judecată în sumă de 

2432,98 lei. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:   
„Potrivit CF 20254 Cluj, imobilul cu nr. top 12178 a constituit proprietatea 

Statului Român, Academia de Înalte  Ştiinţe Agricole, actuala U.S.A.M.V. Cluj-
Napoca.  În baza încheierii de CF 13735/ 2000, imobilul a fost dezmembrat, astfel că 
imobilul cu nr. top nou 12178/2/1 a fost transcris în CF 138158 în favoarea Statului 
Român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

Potrivit CF 138158 imobilul cu nr. top 12178/2/1 constând din construcţie  cu 
10 apartamente, având ca p.i.c  terenul, fundaţiile, casa scării, WC-ul  şi baia de la 
parter, coridoarele de la subsol şi parter, podul şi acoperişul, faţadele, racordurile 
principale de apă, canal, gaz, electricitate, intrarea în curte, poarta şu împrejmuirea în 
suprafaţă de 347 mp constituie proprietatea comună  a proprietarilor celor 10 
apartamente. În favoarea imobilului cu nr. top 12178/2/1 este intabulat dreptul de 
servitute de trecere peste imobilul cu nr. top 12178/2/2.  

Reclamanta este proprietara apartamentului nr.2 din imobil, apartament 
dobândit prin moştenire la mama sa, C.A.. Întregul imobil a făcut obiectul Legii 
nr.112/1995. 

Imobilul cu nr. top 12178/2/2 în suprafaţă de 808 mp constituie proprietatea 
Statului Român fiind dat în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-
Napoca, având destinaţia de curte a imobilului cu nr. top 12178/2/1. 

Conform susţinerilor reclamantei şi a martorilor audiaţi în cauză, accesul la 
curtea imobilului cu nr. top 12178/2/1 s-a făcut pe intrarea la U.S.A.M.V., respectiv 
pe poarta principală, până la momentul la care pârâta a înţeles să închidă calea de 
acces  în curtea cu nr. top 121278/2/2 pentru proprietarii imobilului de pe str. M. nr.1 
.Martorul M.F.M. a arătat că prin anii 200-2002 a fost la un imobil situat vis-a –vis de 
imobilul în care este amplasat apartamentul reclamantei şi accesul se făcea din str. M. 
pe intrarea spre U.S.A.M.V., se parcurgea o anumită distanţă şi  apoi se vira la stânga 
şi se intra în curtea imobilului.  

Între calea de acces la U.S.A.M.V. şi curtea imobilului reclamantei existau 
porţi de intrare şi gard, cale pe care şi martorul a mers de mai multe ori. Imobilul avea 
şi o ale de acces direct din stradă, care din cauza faptului că era îngustă era folosită 
doar pentru accesul pietonal. Aceste aspecte au fost confirmate şi de martora N.A.M. 
care a arătat că accesul pietonal se făcea doar din stradă încă în urmă cu 30-40 de ani, 
iar auto prin curtea U.S.A.M.V., după care se vira la stânga şi se intra în curtea 



imobilului. La intrarea în curtea imobilului reclamantei era o poartă, existând o 
delimitare prin gard între proprietatea pârâtei şi curtea imobilului în care locuieşte 
reclamanta.. În curtea imobilului sunt mai multe garaje, unele dintre ele demolându-se 
datorită vechimii. În calitate de fost angajat al SC Construct Ardealul SA., martora a 
arătat că la stabilirea preţului de vânzare al apartamentelor din imobilul situat în Cluj-
Napoca s-a ţinut cont şi de împrejmuirii, personal  participând la măsurarea acestora. 

În  cauză a fost efectuată o expertiză topografică din ale cărei concluzii reiese 
că în ceea ce priveşte imobilul cu nr. top 12178/2/1 întreaga suprafaţă de 347 mp este 
acoperită de construcţia cu 10 apartamente situată în Cluj-Napoca, str. M., nr.1, 
construcţie care în realitate are 370 mp. Chiar dacă terenul  cu nr. top 12178/2/1 se 
învecinează cu strada M., accesul în clădire nu este  prevăzut direct din stradă, ci se 
face pe terenul cu destinaţia de curte cu nr. top 12178/2/2 înscris în CF 138168. Deşi 
în CF este înscris un drept de servitute, din dosarul de carte funciară nr.13735/2000 
prin care s-a instituit servitutea aceasta nu este evidenţiată. Chiar şi în condiţiile în 
care această servitute nu a fost materializată prin schiţe, singurul loc de acces la 
clădirea cu 10 apartament este posibil pe partea dinspre terenul pe care este amplasată 
U.S.A.M.V. Cluj, o porţiune de teren lată de 2,58 mp măsuraţi din peretele 
construcţiei până în gardul ce desparte cele două proprietăţi şi pe unde, în fapt, se 
realizează în prezent accesul. 

De fapt, din fotografiile depuse la dosar reiese că imobilul cu 10 apartamente 
are acces din stradă pe o poartă mare din fier, care însă nu permite acces auto. 
Expertul a concluzionat că spaţiul cu lăţime de 2,58 mp şi lungime de 10,47 ml 
satisface accesul pietonal din strada M. la clădire şi curtea situată  la nr. administrativ 
1, dar accesul cu autovehicul în acest spaţiu este imposibil. Expertul a concluzionat că 
servitutea de trecere înscrisă în CF 138168 Cluj asupra imobilului cu nr. top 
12178/2/2 cu suprafaţa de 808 mp ca fond aservit în favoarea imobilului înscris sub nr 
top 12178/2/1  ca fond dominant , a survenit din faptul că înainte de construirea 
gardului din beton actual de către U.S.A.M.V., a existat o poartă de acces, în prezent 
desfiinţată ( situată conform schiţei anexa 4 şi 7 la limita gardului dintre U.S.A.M.V. 
şi curtea situată în str. M., nr.1, jud. Cluj) pe care se făcea accesul  din str. principală 
(M.) pe poarta principală de intrare în curtea U.S.A.M.V., apoi prin curtea 
universităţii, intrându-se în curtea din str. M. nr.1, respectiv poarta acum desfiinţată. 

Prin urmare, contrar celor susţinute prin cererea de chemare în judecată, 
reclamanta nu a beneficiat niciodată de vreo servitute de trecere peste terenul pârâtei 
U.S.A.M.V., faptul că a folosit o cale mai veche, nu înseamnă că aceasta a şi coincis 
cu servitutea înscrisă în Cf servitute care se făcea doar pe terenul cu nr. top 12178/2/2 
proprietatea Statului Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Ca 
urmare, nu a existat nici rea-credinţă şi nici abuz din partea pârâtei U.S.A.M.V. la 
momentul la care a interzis accesul proprietarilor imobilului de pe str. M. nr.1 în 
curtea imobilului prin curtea universităţii pe un traseu improvizat şi a închis poarta de 
intrare în curtea imobilului în litigiu. Această operaţiune a fost făcută în virtutea 
dreptului de proprietate pe care U.S.A.M.V. l-a avut asupra terenului, fără ca dreptul 
său s ă fie grevat de vreun dezmembrământ al dreptului de proprietate şi fără ca 
reclamanta să dovedească vreun drept cu privire la această cale de acces. 

În scopul creării unei servituţi care să permită accesul reclamantei în curtea 
imobilului curte asupra căreia are un drept de servitute, expertul a propus trei variante. 
Dintre acestea, ţinând cont de cerinţele impuse la stabilirea unei servituţi, în sensul că 
acesta trebuie să se facă pe calea cea mai scurtă şi să vatăme cât mai puţin drepturile 
proprietarilor fondului aservit, instanţa a apreciat că varianta I îndeplineşte aceste 
cerinţe. Conform acestei variante, accesul în curtea imobilului se propune prin lărgirea 



accesului deja existent prin deplasarea gardului despărţitor al universităţii cu 3 m, 
respectiv prin desfiinţarea unei porţiuni de 3 m de gard, ceea ce ar duce la un acces de 
4 m lăţime în zona din colţul clădirii şi de 5,5 mp la ieşirea în  str. M.. Chiar dacă 
această cale de acces necesită cheltuieli din partea proprietarilor imobilului nr.1 de pe 
str. M. pentru amenajarea căii de acces, aş cum am menţionat anterior este cea mai 
scurtă şi mai puţin vătămătoare pentru proprietarul fondului aservit. 

În ceea ce priveşte petitul de obligare al pârâţilor să permit şi să deschidă 
accesul liber la reclamantei la drumul de servitute abuziv închis şi să refacă 
împrejmuirea şi porţile acesta a fost respins ca nefondat având în vedere că reclamanta 
nu era îndreptăţită la acest drum de servitute. În ceea ce priveşte petitul subsidiar de a 
permite şi deschide accesul reclamantei  prin înlăturarea oricăror obstacole la o altă 
cale de acces posibilă, acest petit a fost admis doar în parte cu privire la cererea de a 
permite accesul, aspectele legate de înlăturarea obstacolelor şi a amenajărilor căzând 
în sarcina proprietarilor fondului dominant. Întrucât din probatoriul administrat în 
cauză reiese că pârâtul Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca 
nu a îngrădit accesul reclamantei la curtea imobilului, faţă de acest pârât acţiunea va fi 
admisă doar pentru opozabilitate în calitate de proprietar al curţii cu nr. top 12178/2/2 
în suprafaţă de 808 mp. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, deşi pârâta U.S.A.M.V. este parte 
căzută în pretenţii, prin întâmpinarea formulată acesta a arătat că este de acord cu 
mutarea gardului până la limita posibilă de pe malul pârâtului pentru ca drumul de 
acces existent să poată fi mărit şi utilizat ca şi acces auto. Această poziţie, faţă de 
soluţia pronunţată echivalează cu o recunoaştere a pretenţiilor reclamantei, astfel că 
potrivit dispoziţiilor art.275, astfel cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată 
a fost respinsă”. 

Cererea de apel. 
Reclamanta M.D.M. a formulat apel împotriva sentinţei nr. 20207/19.10.2012 

a Judecătoriei Cluj-Napoca, solicitând admiterea apelului, schimbarea în parte a 
sentinţei apelate, în sensul admiteri petitului privind reconstituirea servituţii de 
trecere, în principal potrivit variantei 3 din raportul de expertiză tehnică realizat de 
expertul S.D., iar în subsidiar, acordarea dreptului de servitute de trecere în 
conformitate cu varianta 2 propusă de către acelaşi expert (f. 13-20 dosar apel). 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că solicită, în principal, constituirea 
unui drum de servitute în varianta 3 din expertiză, care presupune realizarea 
accesului din strada principală, Mănăştur, peste terenul pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-
Napoca, pe poarta principală de acces în instituţie, pe o lăţime de 4 metri, pe calea de 
acces deja realizată în curtea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, pentru segmentele cu 
lungimea de 36,4 metri şi 12,5 metri, urmând apoi ca servitutea să străbată spaţiul 
verde până la gardul dintre proprietăţi şi poarta veche acum desfiinţată, pe o lungime 
de 16,3 metri; în subsidiar, apelanta a solicitat constituirea unui drept de servitute 
în favoarea sa în conformitate cu varianta 2 propusă de expert, şi anume, realizarea 
accesului să se facă din str. Mărginaşă peste terenul pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-
Napoca, pe o lăţime de 4 metri şi o lungime de 13,5 metri, cu ieşire la stradă de 5,87 
metri, caz în care împrejmuirea terenului pârâtei U.S.A.M.V. în zona propusă ar fi 
mutată pe al doilea rând de copaci. 

Soluţia instanţei de apel. 
Prin decizia civilă nr. 607/20.11.2013, pronunţată de Tribunalul Cluj a fost 

admis apelul reclamantei M.D.M., a fost schimbată în parte sentinţa atacată, în sensul 
admiterii în parte a acţiunii reclamantei M.D.M., împotriva pârâţilor Statul Român, 



prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi, în 
consecinţă: 

A fost obligată pârâta U.S.A.M.V. Cluj-Napoca să recunoască în favoarea 
reclamantei un drept real de servitute de trecere auto şi pietonal pe drumul de acces 
care duce de la drumul public – principal - peste imobilul proprietatea pârâtului Statul 
Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,  înscris în CF 138168 Cluj, 
cu nr. top 12178/2/2, teren curte în str. M., nr.1 în suprafaţă de 800 mp, fond aservit, 
la terenul aferent şi construcţia ap. 2, proprietatea reclamantei situate în Cluj-Napoca, 
str. M., nr.1, jud. Cluj, imobile înscrise în CF 138158 Cluj-Napoca, cu 
nr.top.12178/2/1, în privinţa terenului în suprafaţă de 347 mp, aferent clădirii de 
apartamente - fond dominant, înscris în CF 144315 Cluj, nr. top 12178/2/1/II,  pe 
terenul cu nr. cadastral 269017, înscris în CF 269017 Cluj, proprietatea U.S.A.M.V. 
Cluj, conform variantei III din raportul de expertiză întocmit de expert S.D., care face 
parte integrantă din prezenta, astfel:  

- în CF 269017 Cluj-Napoca, asupra nr. cadastral 269017, în suprafaţă de 
72439 mp, constând din teren intravilan în str. M. nr. 3-5, proprietar Statul Român, 
prin Academia de Înalte Studii Agricole Cluj, se înscrie sarcina constând din „drept de 
servitute de trecere pietonală, cu vehicule şi autovehicule în favoarea imobilelor 
înscris în CF 138168 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/2 şi CF 138158 Cluj-Napoca, nr. 
top 12178/2/1, pe o lăţime de 4 m şi lungimea de 65,2 m, conform planului de situaţie 
varianta III;  

- în CF 138168 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/2, teren în suprafaţă de 808 mp, 
constând din „curte în str. M. nr.1”, imobil aflat în proprietatea  Statului Român, în 
administrarea Consiliului local Cluj-Napoca,  se înscrie sarcina  „drept de servitute de 
trecere pietonală, cu vehicule şi autovehicule, în favoarea imobilului înscris în CF 
138158 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1, pe o lăţime de 2,58 m şi lungimea de 10,5 m, 
conform planului de situaţie varianta III; drept de servitute de trecere, cu vehicule şi 
autovehicule, asupra imobilului înscris în CF nr. 269017 Cluj-Napoca, nr. cad 
269017, pe o lăţime de 4 m şi lungimea de 65,2 m, conform planului de situaţie 
varianta III, 

- în CF 138158 Cluj-Napoca, cu nr. top 12178/2/1, teren în suprafaţă de 347 
mp, constând din construcţie cu 10 apartamente cu pic…se înscrie „drept de servitute 
de trecere pietonală şi cu vehicule şi autovehicule, asupra imobilului înscris în CF 
138168 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/2, pe o lăţime de 2,58 m şi lungime de 10.5 m, 
conform planului de situaţie varianta III; drept de servitute de trecere pietonală, cu 
vehicule şi autovehicule, asupra imobilului înscris în CF 269017 Cluj-Napoca, nr. cad. 
269017, pe o lăţime de 4 m la stradă şi lungimea de 65,2 m, conform planului de 
situaţie varianta III.  

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei, in solidar, suma de 5.620 lei 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară, onorar expert şi onorar avocaţial. 

A fost menţinut restul dispoziţiilor hotărârii atacate.  
Au fost obligaţi intimaţii să plătească apelantei, in solidar, suma de 1.723 lei 

cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, 

următoarele: 
„Partea din hotărârea instanţei de fond prin care s-a stabilit servitutea de 

trecere pietonală, cu vehicule şi autovehicule, în favoarea fondului dominant 
aparţinând reclamantei, a intrat în putere de lucru judecat.  

Excepţia invocată de către Statul Român prin Consiliul local al mun. Cluj este 
neîntemeiată, întrucât calitatea de proprietar al imobilelor o are Statul Român, aşa 



cum rezultă din analiza Cărţii Funciare, imobilul fiind în administrarea Consiliului 
local al mun. Cluj-Napoca. 

Această pârâtă nu a invocat eventuala lipsa a calităţii sale de reprezentant, 
lucru care de asemenea ar fi fost neîntemeiat, deoarece imobilul se află în 
administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca. 

Potrivit art. 6 alin. 6 din Legea 50/1991, modificată, prevede: Certificatul de 
urbanism se emite si in următoarele situaţii: c) pentru cereri in justiţie si operaţiuni 
notariale privind circulaţia imobiliara atunci când operaţiunile respective au ca obiect 
împărţeli ori comasări de parcele solicitate in scopul realizării de lucrări de 
construcţii, precum si constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice menţionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt 
lovite de nulitate. 

În apel instanţa a solicitat autorităţilor locale punctul de vedere cu privire la 
aspectul care variantă, din cele trei propuse în raportul de expertiză, îndeplineşte 
condiţiile legale pentru a se emite un certificat de urbanism. 

Prin adresa nr. 355299/04.11.2013, emisă de Direcţia de Urbanism din cadrul 
Prim. Mun. Cluj-Napoca se învederează că certificat de urbanism se poate elibera în 
varianta II din raportul de expertiză întocmit de exp. S.D., cu condiţia obţinerii 
avizului Autorităţii de Protecţia Mediului pentru tăierea a patru arbori aflaţi pe drumul 
de servitute, cât şi în varianta III. 

Prin adresa nr. 567/30.09.2013, emisă de Ministerul Culturii – Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Cluj (f. 85) se comunică că varianta I este inacceptabilă 
întrucât se alterează arhitectura împrejmuirii către str. M.ului, celelalte 2 variante 
putând fi acceptate în anumite condiţii, respectiv păstrarea porţii şi gardului dinspre 
str. M.ului intacte, iar terenul marcat pentru acces nu poate fi împrejmuit. 

Instanţa este obligată să ţină seama de aceste poziţii ale unor autorităţi, întrucât 
prin stabilirea unor drepturi în favoarea particularilor nu se poate aduce atingere 
interesului general prin încălcarea normelor de urbanism şi a celor de protecţie 
specială a monumentelor. 

În stabilirea variantei instanţa trebuie să ţină cont şi de starea de fapt a 
imobilului. Este cert că accesul la imobilul reclamantei în varianta II presupune 
afectarea unui porţiuni mai mici din terenul reprezentând fond dominat, însă cu tăierea 
unor arbori.  

Varianta III cu toate că presupune afectarea unui teren cu o suprafaţă mai 
mare, apare în condiţiile speţei de faţă ca fiind preferabil pentru considerentele ce vor 
urma: 

În faţa instanţei de fond intimata U.S.A.M.V. a depus întâmpinare (prin care se 
arată că „ redeschiderea servituţii de trecere auto …până la această dată a existat un 
drum de trecere prin curtea instituţiei noastre, care deservea imobilul de la nr. 1 dar 
asta deoarece acest imobil era în proprietatea noastră şi era incomod ca pentru a 
ajunge aici să ieşim”. 

Această poziţie confirmă existenţa unei căi de acces la imobilul aparţinând 
reclamantei conform Variantei III. La momentul constituirii acestei servituţi erau în 
vigoare Codul civil vechi care prevedea în art. 625 că destinaţia proprietarului ţine loc 
de titlu în privinţa servituţilor continue şi aparente. 

Este evident din poziţia exprimată în cuprinsul întâmpinării că a existat o 
reglementare a accesului în forma cuprinsă în varianta III. 

Într-adevăr art. 617 alin. 2 din Cod civil nou prevede că trecerea trebuie să se 
facă în condiţii să aducă o minimă stânjenire a exercitării dreptului de proprietate 
asupra fondului ce are acces la calea publică iar trecerea se va face pe fondul căruia i 



s-ar aduce cele mai puţine prejudicii, însă această dispoziţie trebuie analizată din 
punct de vedere practic în speţa de faţă. 

În ceea ce priveşte întinderea şi modul de stabilire a modului de trecere art. 
619 Cod civil nou, în vigoare la data pronunţării soluţiei prevede că întinderea şi 
modul de exercitare a modului de trecere sunt determinate prin înţelegerea părţilor, 
prin hotărâre judecătorească sau printr-o folosinţă continuă timp de 10 ani.   

Declaraţiile testimoniale administrate în faţa instanţei de fond respectiv 
martorul M.F.M. şi N.A.M., confirmă că în urmă cu 30-40 ani accesul în imobilul 
reclamantei se făcea pietonal printr-o poartă metalică amplasată la stradă, iar accesul 
auto se făcea prin intrarea de la U.S.A.M.V., virându-se la un moment dat la stânga 
pentru a se pătrunde în curtea unde era situat apartamentul reclamantei. Terenul 
aparţinând celor 2 imobile era delimitat prin garduri şi o poartă metalică. 

Aceste declaraţii coroborate cu poziţia exprimată în întâmpinare de către 
U.S.A.M.V. confirmă că mai mult de 10 ani accesul la imobilul reclamantei s-a 
realizat printr-o servitute exercitată pe imobilul teren propus în varianta III. 

Analiza planşelor anexa aferente celor trei variante confirmă că într-adevăr în 
varianta III terenul afectat are o suprafaţă de 267 mp, însă este evident din cercetarea 
acesteia că cea mai mare parte a terenului afectat servituţii are destinaţia de  drum, 
fiind amenajat în acest sens iar terenul efectiv ce se impune a fi afectat are în fapt o 
suprafaţă mult mai mică (16,3 x 4=57,2 m) decât cea din varianta II (70 m), cele două 
variante fiind singurele ce pot fi avute în vedere. 

Având în vedere aceste considerente, se poate aprecia că varianta III a 
raportului de expertiză este în măsură să satisfacă exigenţele normale şi legale în 
vederea asigurării dreptului de servitute stabilit în favoarea fondului aparţinând 
reclamantei.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa apreciază că pârâtele sunt 
părţi căzute în pretenţii ca urmare a poziţiei procesuale exprimată în cuprinsul 
întâmpinării, precum şi din poziţia acestora în raport cu cererile formulate ulterior 
depunerii raportului de expertiză precum şi soluţia pronunţată.  

În faţa instanţei de fond apelanta a făcut cheltuieli de judecată cu plata taxei de 
timbru, plata onorariului de expert  şi a onorariului de avocat. Cererea a fost admisă 
doar în parte, şi nu mai în limitele grăniţuirii, cheltuielile pot fi acordate în condiţiile 
prevăzute de art. 274 şi 276 C.pr.civ. 

Având în vedere cele arătate mai sus, tribunalul în temeiul art. 617 Cod civil şi 
296 C.pr.civ. va admite apelul declarat de M.D.M. împotriva sentinţei civile 
20207/19.10.2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca pe care o schimbă în parte 
în sensul că va admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta M.D.M. 
împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi 
U.S.A.M.V. Cluj şi în consecinţă va obliga pârâta U.S.A.M.V. să recunoască în 
favoarea reclamantei un drept real de servitute de trecere auto şi pietonal pe drumul de 
acces care duce de la drumul public – principal - peste imobilul proprietatea pârâtului 
Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  înscris în CF 138168 
Cluj, cu nr. top 12178/2/2 teren curte în str. M., nr.1 în suprafaţă de 800 mp fond 
aservit la terenul aferent şi construcţia ap.2 proprietatea reclamantei situate în Cluj-
Napoca, str. M., nr.1, jud. Cluj imobile înscrise în CF 138158 Cluj-Napoca cu 
nr.top.12178/2/1 în privinţa terenului în suprafaţă de 347 mp aferent clădirii de 
apartamente-fond dominant înscris în CF 144315 Cluj, nr. top 12178/2/1/II  pe terenul 
cu nr. cadastral 269017 înscris în CF 269017 Cluj proprietatea U.S.A.M.V. Cluj 
conform variantei III din raportul de expertiză întocmit de expert S.D., care face parte 
integrantă din prezenta, astfel: în CF 269017 Cluj-Napoca, asupra nr. cadastral 



269017 în suprafaţă de 72439 mp constând din teren intravilan în str. M. nr.3-5 
proprietar Statul Român prin Academia de Înalte Studii Agricole Cluj se înscrie 
sarcina constând din „drept de servitute de trecere pietonală, cu vehicule şi 
autovehicule în favoarea imobilelor înscris în CF 138168 Cluj-Napoca, nr. top 
12178/2/2 şi CF 138158 Cluj-Napoca nr. top 12178/2/1 pe o lăţime de 4 m şi 
lungimea de 65,2 m, conform planului de situaţie varianta III; în CF 138168 Cluj-
Napoca, nr. top 12178/2/2 teren în suprafaţă de 808 mp constând din „ curte în str. M. 
nr.1”, imobil aflat în proprietatea  Statului Român în administrarea Consiliului local 
Cluj-Napoca  se înscrie sarcina „ drept de servitute de trecere pietonală, cu vehicule şi 
autovehicule în favoarea imobilului înscris în CF 138158 Cluj-Napoca nr. top 
12178/2/1 pe o lăţime de 2,58 m şi lungimea de 10,5 m conform planului de situaţie 
varianta III; drept de servitute de trecere, cu vehicule şi autovehicule asupra 
imobilului înscris în CF nr. 269017 Cluj-Napoca nr. cad 269017 pe o lăţime de 4 m şi 
lungimea de 65,2 m conform planului de situaţie varianta III, în CF 138158 Cluj-
Napoca cu nr. top 12178/2/1 teren în suprafaţă de 347 mp constând din construcţie cu 
10 apartamente cu pic…se înscrie” drept de servitute de trecere pietonală şi cu 
vehicule şi autovehicule, asupra imobilului înscris în CF 138168 Cluj-Napoca, nr. top 
12178/2/2 pe o lăţime de 2,58 m şi lungime de 10.5 m conform planului de situaţie 
varianta III: drept de servitute de trecere pietonală, cu vehicule şi autovehicule, asupra 
imobilului înscris în CF 269017 Cluj-Napoca ne cad 269017 pe o lăţime de 4m la 
stradă şi lungimea de 65,2 m, conform planului de situaţie varianta III. va obliga 
pârâţii să plătească reclamantei, in solidar, suma de 5.620 lei cheltuieli de judecată 
reprezentând taxă judiciară, onorar expert şi onorar avocaţial şi va menţine restul 
dispoziţiilor hotărârii atacate.  

În faţa instanţei de apel, apelanta reclamantă a făcut cheltuieli de judecată cu 
plata taxelor de timbru în cuantum de 1.723 lei. 

Fiind părţi căzute în pretenţii ca urmare a admiterii apelului, în temeiul art. 
274 şi 277 C.pr.civ. va obliga intimaţii să plătească apelantei, in solidar, suma de 
1.723 lei cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxă judiciară de timbru”. 

Cererea de recurs. 
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte, 

pârâta U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, iar pe de altă parte, pârâtul Statul Român, prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Prin propriul recurs, pârâta U.S.A.M.V. Cluj-Napoca a solicitat, în temeiul 
art. 299 C.pr.civ., în principal, admiterea recursului, în sensul modificării deciziei 
atacate şi a sentinţei civile nr. 20207/2012, ca urmare a admiterii excepţiilor lipsei 
calităţii procesuale pasive şi a lipsei de interes, cu consecinţa respingerii acţiunii 
formulate de M.D.M. ca fiind, pe de o parte, formulată împotriva unei persoane lipsite 
de calitate procesuală pasivă, iar pe de altă parte, ca fiind lipsită de interes; iar în 
subsidiar, admiterea recursului şi modificarea deciziei atacate, în sensul respingerii 
apelului şi menţinerii în totalitate a hotărârii primei instanţe, având în vedere motivele 
de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 6, 7 şi 9 din vechiul C.proc.civ.; cu obligarea 
reclamantei intimate la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea 
prezentului dosar. 

În motivarea recursului său, pârâta a arătat că în cauză este incidentă excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, raportat la petitele acţiunii introductive, 
astfel cum acestea au fost formulate şi precizate. 

Prin petitele acţiunii confesorii formulate, reclamanta intimată a solicitat ca 
recurenta să asigure, să recunoască şi să respecte dreptul de servitute de trecere peste 



terenul proprietatea Statului Român, înscris în CF 138168 Cluj-Napoca, nr. top. 
12178/2/2 în suprafaţă de 808 mp. 

 Reclamanta intimată a solicitat recunoaşterea dreptului de servitute pe traseul 
folosit iniţial, începând cu anul 2000, iar în cazul în care nu mai este posibil, trecerea 
să se facă pe o altă cale, conform expertizei topografice ce avea să fie întocmită în 
dosar.  

De asemenea, a solicitat să-i fie permis accesul la drumul de servitute peste 
fondul aservit, parcela cu nr. top. 12178/2/2, pe vechiul amplasament sau pe o alta 
cale de acces. 

Pârâta deţine în proprietate terenul învecinat fondului aservit, respectiv terenul 
înscris în CF 269017 Cluj-Napoca, nr. cad. 269017, în suprafaţă de 72.439 mp şi nu a 
negat sau încălcat în vreun fel dreptul de servitute de trecere intabulat în cărţile 
funciare nr. 138168 Cluj-Napoca, nr. top. 12178/2/2 - fond aservit aflat în proprietatea 
Statului Român şi nr. 138158 Cluj-Napoca, top. 12178/2/1 - fond dominant, aflat în 
proprietatea reclamantei. 

Prin petitele cu care reclamanta a investit instanţa, aceasta nu a solicitat 
constituirea unui drept de servitute pe terenul aflat în proprietatea recurentei 
U.S.A.M.V., ci doar ca U.S.A.M.V. să fie obligată la respectarea dreptului de 
servitute constituit pe terenul vecin, aflat în proprietatea Statului Român. De 
asemenea, că terenul pârâtei nu este grevat de nicio sarcină. 

Având în vedere obiectul prezentului dosar, raportat la modalitatea în care 
reclamanta intimată a înţeles să formuleze şi să precizeze acţiunea, pârâta recurentă 
U.S.A.M.V. nu deţine calitate procesuală pasivă în cauză. 

Pentru a avea calitate procesuală pasivă este necesară întrunirea în persoana 
recurentei a calităţii de titular al obligaţiei ce formează conţinutul raportului juridic 
dedus judecăţii, adică pârâta să fi încălcat servitutea constituită pe terenul aflat în 
proprietatea statului. 

Lipsa calităţii procesuale pasive trebuie analizată prin raportare la acţiunea 
formulată, care expune raportul juridic dedus judecăţii, iar nu prin raportare la 
soluţiile pronunţate în dosar, prin care s-a acordat mai mult decât s-a cerut.  

Depăşirea de către instanţă a limitelor în care a fost investită nu poate complini 
lipsa de calitate procesuală pasivă în cauză. 

Excepţia invocată este o excepţie de fond, peremptorie şi absolută şi, ca atare, 
poate fi invocată în orice stare a pricinii, inclusiv pentru prima dată în faţa instanţei de 
recurs. 

În cauză este incidentă şi excepţia lipsei de interes a reclamantei intimate. 
Justificarea unui interes este, de asemenea, o condiţie de admisibilitate a 

acţiunii, impusă în sarcina reclamantului.  
Reclamanta era datoare să indice interesul său legitim practic, imediat, 

material sau moral pentru admiterea acţiunii în modalitatea în care aceasta a fost 
formulată şi precizată. 

Din moment ce solicitarea acesteia a fost de a asigura, recunoaşte şi respecta 
dreptul de servitute constituit pe terenul înscris în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, 
reclamanta era datoare să justifice o eventuală încălcare a acestui drept. 

Reclamanta intimată a motivat acţiunea pe faptul nereal că recurenta 
„foloseşte faptic terenul fond aservit", însă se referă la terenul aflat în proprietatea 
recurentei U.S.A.M.V.. 

 Ulterior, se susţine că recurenta U.S.A.M.V. „a înlăturat porţile metalice de la 
intrarea aflată între fondul aservit şi fondul dominant", însă se referă la porţile 



metalice ce se aflau între fondul aservit înscris în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, nr. top. 
12178/2/2 şi terenul proprietatea pârâtei recurente U.S.A.M.V.. 

Având în vedere faptul că pârâta şi-a exercitat dreptul de îngrădire al 
proprietăţii înscrise în CF nr. 269017 Cluj-Napoca, nr. cad. 269017,  în suprafaţă de 
72.439 mp şi nu a adus nicio atingere terenului înscris în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, 
nr. top. 12178/2/2, teren ce constituie fond aservit, recurenta pârâta consideră că 
acţiunea promovată este lipsită de interes. 

Având în vedere că excepţia lipsei de interes este o excepţie absolută, aceasta 
poate fi invocată în orice stare a pricinii inclusiv pentru prima dată în faţa instanţei de 
recurs. 

Separat de aceste aspecte, se arată de către recurenta U.S.A.M.V., că dreptul 
de îngrădire al proprietăţii este un drept garantat de lege, potrivit art. 585 din vechiul 
Cod civil şi, mai mult, se face trimitere la decizia nr. 761/1970 a Tribunalului Suprem, 
prin care s-a reţinut că „dreptul de îngrădire recunoscut proprietarului nu are nimic 
comun cu servituţile, el fiind un atribut al proprietarului şi face parte din dreptul 
acestuia de a folosi în mod liber fondul său". Mai mult decât atât, în condiţiile în care 
reclamanta a solicitat doar asigurarea, recunoaşterea şi respectarea dreptului de 
servitute de trecere peste terenul proprietatea Statului Român, fără a solicita 
constituirea unei servituţi pe terenul proprietatea pârâtei recurente U.S.A.M.V., este 
evident faptul că reclamanta nu poate justifica un interes în promovarea capătul nr. 2 
de cerere, care are în vedere deschiderea accesului la terenul învecinat (fondul 
aservit). 

Decizia recurată cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii, 
fiind astfel prezent motivul de recurs prevăzut de art. 304. pct. 7 din vechiul Cod de 
procedură civilă. 

În considerentele hotărârii atacate instanţa de apel susţine mai întâi că: „La 
momentul constituirii acestei servituţi era în vigoare Codul civil vechi care prevedea 
în art. 625 că destinaţia proprietarului ţine loc de titlu în privinţa servituţilor continue 
şi aparente", pentru a reveni apoi şi a invoca în susţinerea propriei hotărâri art. 617, 
respectiv 619 din actualul Cod civil, care reglementează dreptul legal de trecere în 
favoarea imobilului lipsit în mod fortuit de acces la calea publică. 

Dincolo de faptul - reliefat şi cu altă ocazie ( infra pct. 6.1.) - că deşi admite 
evidenţa că vechiul Cod Civil era în vigoare la data naşterii situaţiei juridice, instanţa 
înţelege să facă aplicaţia unor norme legale cuprinse în actualul Cod Civil, se remarcă 
inconsistenţa şi contradicţia care caracterizează argumentaţia instanţei. 

Astfel, chiar dacă ar fi făcut trimitere exclusiv la texte legale din vechiul Cod 
Civil, motivele invocate de instanţa de apel ar fi rămas contradictorii. 

În esenţă, instanţa a înţeles să justifice în drept soluţia pronunţată prin art. 625 
din vechiul Cod Civil, care reglementa un mod de stabilire a servituţilor prin fapta 
omului, pentru ca mai apoi să facă trimitere la un text legal care reglementează o 
servitute legală, născută aşadar prin efectul legii.  

În măsura în care, în speţă, ar fi fost aplicabil art. 625 din vechiul Cod Civil, în 
mod evident ar fi fost exclusă posibilitatea naşterii aceleiaşi servituţi şi prin efectul 
legii, aceasta pentru simplul fapt că despre imobilul reclamantei - intimate nu s-ar mai 
fi putut susţine, sub nicio formă, că ar fi lipsit de acces la calea publică. 

Fără a propune reanalizarea fondului şi aprecierea întrunirii condiţiilor pentru 
existenţa servituţii de trecere constituite prin fapta omului sau prin lege, recurenta 
arată că se impune a se observa contradicţia evidentă dintre susţinerea naşterii unuia şi 
aceluiaşi drept de servitute în temeiul voinţei proprietarului, respectiv prin efectul 
legii. 



Instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut, fiind astfel 
prezent motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 C. proc. civ., iar hotărârea 
pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită 
a legii , fiind prezent motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.. 

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta - intimată a solicitat exclusiv 
obligarea pârâtei la recunoaşterea/respectarea unui drept de servitute preexistent (în 
opinia acesteia). 

 Mai mult, s-a pretins exclusiv obligarea recurentei U.S.A.M.V. la respectarea 
unui pretins drept de servitute, care greva un alt teren care nu s-a găsit şi nu se găseşte 
nici în prezent în proprietatea pârâtei U.S.A.M.V., fapt care explică şi invocarea 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive. 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta - intimată a solicitat: 
„obligarea pârâţilor să respecte şi să recunoască dreptul real de servitute de trecere 
auto şi pietonal pe drumul de acces care duce la drumul public - principal - peste 
imobilul proprietatea pârâtei de rd. 1, Statul Român prin Consiliul local al Mun. Cluj-
Napoca  - înscris în CF nr. 138.168 Cluj-Napoca, cu nr. top. 12178/2/2, teren curte în 
str. M., nr. 1"”. 

Recurenta precizează că, completarea ulterioară de acţiune formulată de 
reclamantă, a fost respinsă ca tardivă, prin încheierea instanţei de la termenul din 12 
oct. 2012. 

Prin precizarea de acţiune de la fila 163 din dosar fond nu s-a adus nicio 
modificare în ce priveşte pretenţiile reclamantei, astfel cum acestea u fost formulate în 
cererea iniţială. 

Mai mult, la termenul din 25 oct. 2012 din faţa primei instanţe, reclamanta - 
intimată a insistat asupra faptului că acţiunea pe care a introdus-o este o acţiune 
confesorie, aşadar o acţiune prin care se protejează un drept preexistent, fără a se 
solicita instituirea unui drept nou (încheiere - fila 164 din dosar fond).  

Pârâta subliniază că singurul drept de servitute preexistent litigiului - fapt care 
rezultă şi din situaţia de carte funciară - este dreptul de servitute asupra terenului 
înscris în CF nr. 138.168 Cluj-Napoca, cu nr. top. 12178/2/2, care nu se află în 
proprietatea pârâtei, ci în proprietatea Statului Român, prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

Mai precis, trecerea peste terenul pârâtei s-a făcut de către reclamanta intimată 
anterior litigiului în regimul unui act de toleranţă, în lipsa oricărui drept, fapt reţinut 
cu putere de lucru judecat în soluţia primei instanţe: „contrar celor susţinute prin 
cererea de chemare în judecată, reclamanta nu a beneficiat niciodată de vreo servitute 
de trecere peste terenul pârâtei U.S.A.M.V." (fila 226 din dosar fond). 

Mai apoi, prin apelul introdus, aceeaşi reclamantă - intimată a pretins: 
„reconstituirea servituţii de trecere în principal potrivit variantei nr. 3 din raportul de 
expertiză tehnică (realizat în cursul cercetării judecătoreşti din faţa primei instanţe)".  

Or, varianta 3 a raportului de expertiză propunea constituirea - în favoarea 
imobilului aflat în proprietatea reclamantei - a unui drept de trecere şi peste terenul 
înscris în CF nr. 269017 Cluj-Napoca şi aflat în proprietatea pârâtei U.S.A.M.V., 
aceasta fiind o cerere nouă în apel, în sensul art. 294 C. proc. civ.. 

În condiţiile art. 294 din vechiul Cod de procedură civilă: „în apel nu se poate 
schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu 
se pot face alte cereri noi". 

În cauză este incident acest text legal de ordine publică, care face ca pretenţiile 
noi formulate în apel să nu poată fi luate în considerare de către instanţă.  În aceste 
condiţii, în mod evident instanţa de apel a dat mai mult decât s-a cerut. 



 Hotărârea instanţei de apel, prin care aceasta a constituit în favoarea 
reclamantei - intimate un drept de servitute de trecere nou asupra terenului pârâtei 
U.S.A.M.V. este, în aceste condiţii, dată cu încălcarea, respectiv aplicarea greşită a 
legii. 

În fine, nici în primă instanţă şi nici în apel, reclamanta - intimată nu a solicitat 
instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară, în favoarea celei dintâi, a unui 
eventual drept de servitute legală de trecere.  

Prin urmare, atunci când instanţa de apel a dispus înscrierea: „în CF nr. 
269017 Cluj-Napoca, asupra nr. cadastral 269017 (...) sarcinii constând din „drept de 
servitute de trecere", aceasta a dat în mod evident mai mult decât s-a cerut. 

În acelaşi sens, instanţa de apel a dispus înscrierea: „în CF nr. 138168 Cluj-
Napoca, nr. top. 12178/2/2 teren... curte în str. M. nr. 1... a sarcinii „drept de servitute 
de trecere... în favoarea imobilului înscris în CF nr. 138158 Cluj-Napoca, nr. top 
12178/2/1 (clădirea în care se găseşte apartamentul aflat în proprietatea reclamantei - 
intimate)".  

Din nou instanţa a dat mai mult decât a solicitat reclamanta intimată: de altfel, 
aceasta din urmă nu ar fi putut avea o astfel de pretenţie, pentru simplul fapt că o atare 
servitute de trecere exista deja între cele două imobile (clădirea cu apartamentul 
reclamantei, respectiv terenul - curte a clădirii respective, aflat în proprietatea Statului 
Român). 

Mai mult, instanţa a dispus constituirea şi înscrierea în „CF nr. 269017 Cluj-
Napoca, asupra nr. cadastral 269017 (terenul aflat în proprietatea recurentei 
U.S.A.M.V.) (...) sarcinii constând din „drept de servitute de trecere..." inclusiv în 
favoarea imobilului înscris „în CF nr. 138168 Cluj-Napoca, nr. top. 12178/2/2 (terenul 
aflat în proprietatea Statului Român)". 

 Aşadar, instanţa a dat, o dată în plus, mai mult decât s-a cerut, deoarece a 
constituit şi a dispus înscrierea în cartea funciară a unui drept de servitute între 
imobilele aflate în proprietatea celor doi pârâţi din proces, în condiţiile în care acest 
fapt nu fusese solicitat pe cale reconvenţională.  

Este de ordinul evidenţei că nici reclamanta - intimată nu a solicitat şi nu ar fi 
fost în măsură să solicite constituirea unui drept de servitute în favoarea unui teren 
(nr. top. 12178/2/2) care nu îi aparţine în proprietate. 

Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, fiind prezent motivul de 
recurs prevăzut de art. 304. pct. 7 coroborat cu art. 304 pct. 5 din vechiul C.pr.civ.. 

În considerentele hotărârii pronunţate de instanţa de apel s-a reţinut că: „Prin 
adresa nr. 567/30.09.2013, emisă de Ministerul Culturii - Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Cluj se comunică că varianta I (din raportul de expertiză realizat în cursul 
cercetării judecătoreşti din faţa primei instanţe, n.n.) este inacceptabilă". 

În mod surprinzător şi cu totul nemotivat, instanţa a ignorat un alt mijloc de 
probă existent la dosar (fila 91 din dosarul de apel), înscris provenit tot de la 
Ministerul Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, prin care se arată că: „în 
contextul unor intervenţii posibile asupra unui monument istoric sau în zonă 
construită protejată, D.J.C. Cluj nu se poate pronunţa în absenţa unui proiect concret". 

Aşadar, dintre cele două mijloace de probă provenite din aceeaşi sursă instanţa 
de apel a ales - fără nicio motivare - să ia în considerare doar unul, pe care l-a folosit 
ca argument în sprijinul propriei hotărâri, ignorându-l cu desăvârşire pe cel de-al 
doilea, în care se arată de altfel şi că: „numeroase clădiri monument istoric din Judeţul 
Cluj, nu dispun de acces auto şi nu sunt în măsură să obţină acces auto. Proprietarii 
clădirilor monument istoric... beneficiază de o serie de facilităţi... dar în acelaşi timp 
au o serie de obligaţii derivate din caracterul special al clădirii pe care o deţin". 



 Ignorând în mod nemotivat acest înscris, instanţa de apel a ales să pună 
exclusiv în sarcina recurentei U.S.A.M.V. consecinţele nefaste datorate regimului 
juridic special al imobilelor implicate, în condiţiile în care oricum recurenta 
U.S.A.M.V. se vede nevoită să suporte pe terenul propriu exerciţiul unei servituţi de 
trecere. 

Potrivit jurisprudenţei în materie, dreptul la un proces echitabil presupune 
analiza tuturor probelor existente la dosar, deoarece justiţiabilii trebuie să se convingă 
că s-a făcut dreptate şi că judecătorul a examinat toate probele administrate. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în mod constant prin 
jurisprudenţa sa că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 par. 1 din 
Convenţie nu poate trece drept efectiv decât dacă „cererile şi observaţiile părţilor sunt 
în mod real ascultate", adică în mod concret examinate de către instanţa sesizată. 
Altfel spus, art. 6 din CEDO implică mai ales în sarcina instanţei obligaţia de a 
proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si al elementelor de probă 
ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa,  arătând totodată motivele pentru 
care anumite probe administrate au fost înlăturate în favoarea altor mijloace de probă. 

Recurenta pârâtă solicită modificarea hotărârii atacate în considerarea 
motivului de nelegalitate stipulat de dispoziţiile art. 304 oct 9 din C.proc.civ., arătând 
că, potrivit dispoziţiei legale mai sus stipulată, se poate cere modificarea sau casarea 
unor hotărâri în cazul în care hotărârea pronunţată a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii. 

Pârâta apreciază că instanţa de apel a pronunţat hotărârea atacată cu încălcarea 
sau aplicarea greşită a legii în cele două cazuri mai jos prezentate: 

În considerentele hotărârii atacate, instanţa de apel precizează că: „într-adevăr, 
art. 617 alin. 2 din Codul civil nou prevede că trecerea trebuie să se facă în condiţii 
care să aducă o minimă stânjenire a exercitării dreptului de proprietate asupra 
fondului ce are acces la calea publică (...) în ceea ce priveşte întinderea şi modul de 
stabilire a modului de trecere art. 619 Codul Civil Nou, în vigoare la data pronunţării 
soluţiei prevede că întinderea şi modul de exercitare a modului de trecere sunt 
determinate (...) sau printr-o folosinţă continuă timp de 10 ani". 

În acest context, instanţa precizează că din probaţiune a reieşit faptul că: „mai 
mult de 10 ani accesul la imobilul reclamantei s-a realizat printr-o servitute exercitată 
pe imobilul teren (aflat în proprietatea pârâtei, subliniază recurenta U.S.A.M.V.)". 

Din aceste susţineri, coroborate cu faptul că instanţa nu a înţeles niciun 
moment să facă trimitere la vechiul cod civil pentru a-şi justifica soluţia, reiese în mod 
neechivoc realitatea că instanţa de apel a considerat că hotărârea pronunţată trebuie să 
fie întemeiată în drept pe prevederile actualului Cod Civil: „în vigoare la data 
pronunţării soluţiei". 

Pârâta subliniază că în acest mod instanţa a făcut o greşită aplicare a legii 
(actualul Cod Civil), pentru o situaţie juridică născută anterior intrării în vigoare a 
acestuia. 

În măsura în care aprecia că sunt întrunite condiţiile pentru constituirea unui 
drept de servitute legală în favoarea imobilului lipsit în mod fortuit de acces la calea 
publică, instanţa ar fi trebuit să se raporteze la legea în vigoare la momentul la care s-a 
născut situaţia de enclavă. 

Aprecierea pârâtei este confirmată de altfel de art. 59 din Legea nr. 71/2011, 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, care stabileşte în 
mod neechivoc că: „Dispoziţiile art. 602 - 625 din Codul civil (Limitele legale ale 
dreptului de proprietate privată - sublinierea recurentei) nu se aplică situaţiilor juridice 
născute anterior intrării în vigoare a acestuia". 



Art. 59 nu face decât să aplice principiul consacrat de art. 6 din actualul Cod 
Civil, care precizează în al. 5 că: „Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi 
faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, 
precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare". 

În consecinţă, instanţa de apel a făcut aplicarea legii noi (actualul Cod Civil) la 
o situaţie juridică anterioară, cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii, 
consacrat de art. 15, al. 2 din Constituţia României. 

Astfel că, chiar dacă servitutea legală de trecere era vizată şi de reglementarea 
anterioară (la care instanţa de apel nu a făcut niciun moment trimitere!), folosinţa 
continuă pe timp de 10 ani, la care instanţa face referire ca şi criteriu de stabilire a 
întinderii, respectiv a modului de exercitare a dreptului de trecere, este reglementată 
exclusiv de către actualul cod civil, intrat în vigoare după naşterea situaţiei juridice 
supuse analizei instanţei de apel în speţa de faţă. 

În concluzie, în loc să îşi întemeieze în drept hotărârea pe legea în vigoare la 
momentul naşterii presupusei situaţii de enclavă (anul 2000), instanţa a ales în mod 
greşit să pronunţe o hotărâre întemeiată pe legea „în vigoare la data pronunţării 
soluţiei". 

În considerentele deciziei atacate instanţa a reţinut în mod corect incidenţa 
dispoziţiilor art. 6 alin. 6 din Legea 50/1991, însă a făcut o aplicare greşită a acestor 
prevederi legale. 

În concret, instanţa a reţinut că : „potrivit art. 6 alin. 6 din Legea 50/1991, 
modificată, certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: pentru cereri în 
justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile 
respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării 
de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la 
un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de 
urbanism, sunt lovite de nulitate" (fila 103 dosar apel). 

La dosarul cauzei nu a fost depus certificatul de urbanism necesar, ci doar 
răspunsul Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca, prin care se 
învederează că certificatul de urbanism poate fi eliberat pentru 2 dintre variantele 
raportului de expertiză. Cu toate acestea, instanţa a constituit un drept de servitute de 
trecere. 

Necesitatea obţinerii unui certificat de urbanism anterior pronunţării unei 
hotărâri se desprinde atât din textul legal, cât şi din practica judiciară, care a confirmat 
obligativitatea obţinerii unui certificat de urbanism pentru pronunţarea unei hotărâri 
de constituire a unei servituţi, în lipsa acestuia hotărârea care constituie o servitute de 
trecere fiind lovită de nulitate. 

Prin propriul recurs, pârâtul Statul Roman prin Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca reprezentat prin primar, a solicitat, în temeiul art. 299 şi 
urm. C. proc. civ., admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate, în principal, in 
sensul admiterii excepţiei invocate, iar in subsidiar, a exonerării pârâtului de la plata, 
in solidar, a cheltuielilor de judecata in suma de 5.620 lei cheltuieli de judecata 
reprezentând taxa judiciara, onorar expert si onorar avocaţial, respectiv suma de 1.723 
lei cheltuieli de judecata in apel reprezentând taxa judiciara de timbru. 

În motivarea recursului pârâtul a  arătat că susţine excepţia invocată, aceea a 
lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Roman prin Consiliul local al municipiului 
Cluj-Napoca, apreciind ca in mod eronat instanţa a dispus respingerea acesteia, deşi 
aceasta era întemeiată raportat la dispoziţiile art. 25 din Decretul nr.31/1954, potrivit 
căruia: „Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in 
nume propriu, ca subiect de drepturi si obligaţii. El participa in astfel de raporturi prin 



Ministerul Finanţelor, afara de cazurile In care legea stabileşte anume alte organe in 
acest scop”. 

Prin urmare, in opinia pârâtului, conform textului de lege mai sus citat, Statul 
Român este reprezentat prin Ministerul Finanţelor, şi doar în cazul unui text de lege 
expres poate fi reprezentat prin alte persoane juridice. 

Referitor la calitatea procesuala pasiva, aceasta este una din condiţiile 
esenţiale pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea acţiunii civile, alături 
de capacitatea procesuala si existenta interesului judiciar, fiind  reglementată în art. 41 
şi următoarele C.pr.civ. . 

Calitatea procesuala consta in identitatea intre persoana reclamantului si cel 
care este titular al dreptului, precum si intre persoana paratului si cel despre care se 
pretinde ca este obligat in raportul juridic supus judecaţii.  

Sarcina indicării calităţii procesuale revine reclamantului care, prin cererea de 
chemare in judecata, trebuie sa expună împrejurările din care sa rezulte ca el este 
îndreptăţit sa-l cheme in judecata pe parat. 

Or, în cauză, această îndreptăţire lipseşte cu desăvârşire. 
Instanţa sesizată trebuie sa verifice din oficiu, atât calitatea procesuala activă, 

cât şi calitatea procesuala pasivă, iar lipsa acestei calităţi poate fi invocată pe cale de 
excepţie in tot cursul judecaţii si duce la respingerea acţiunii, fără a se intra in 
cercetarea fondului cauzei, fiind o excepţie de fond, absoluta si peremtorie. 

In subsidiar, este criticată legalitatea hotărârii recurate, in ceea ce priveşte 
obligarea pârâtului la plata, in solidar, a sumei totale de 7.343 lei, compusă din suma 
de 5.620 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară, onorar expert şi onorar 
avocaţial, respectiv, suma de 1.723 lei cheltuieli de judecată in apel, reprezentând taxă 
judiciară de timbru. 

În principiu, învederează pârâtul, că nu s-a opus admiterii cererii de chemare 
în judecată, atâta timp cât nu sunt afectate interesele pârâtului, iar faţă de expertiza 
efectuata in cauza, pârâtul a învederat instanţei ca nu are obiecţiuni de formulat 
întrucât "variantele propuse de expert pentru crearea unei servituţi de trecere auto, din 
domeniul public la terenul curte, proprietate a municipiului, sunt satisfăcătoare in ceea 
ce privesc interesele recurentului.  

Recurentul arată că toate cele trei variante de acces vor trebui să treacă pe 
terenul aflat in proprietatea U.S.A.M.V.. 

În speţa dedusă judecaţii nu sunt incidente dispoziţiile art. 274 C.pr.civ., 
deoarece la baza obligaţiei de restituire a cheltuielilor de judecata stă culpa 
procesuală, pe cale de consecinţă partea din vina căreia s-a purtat procesul trebuie să 
suporte cheltuielile făcute justificat de partea câştigătoare.  

Prin urmare, recurentul înţelege să critice legalitatea hotărârii recurate, întrucât 
instanţa de judecata a obligat paraţii la plata cheltuielilor de judecata la fond, in lipsa 
culpei procesuale a acestora. 

Recurentul apreciază că respectarea atributului - de dispoziţie - instituit prin 
prevederi, justificata si raportat la reţinerile instanţei de fond, care arata in 
considerente Sentinţei civile nr.20207/2012 ca „întrucât din probatoriul administrat in 
cauza reiese ca paratul Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca 
nu a îngrădit accesul reclamantei la curtea imobilului, faţă de acest pârât acţiunea va fi 
admisă doar pentru opozabilitate in calitate de proprietar al curţii cu nr. top. 
12178/2/2, in suprafaţa de 808 mp." 

Mai mult, instanţa de fond a respins petitul privind cererea de acordare a 
cheltuielilor de judecata de 2.432,98 lei (taxa judiciara aferenta servituţii 202,68 lei + 
27 lei + 3,3 lei timbru judiciar + 2.000 lei onorar expert + 200 lei onorar avocaţial). 



Poziţia procesuală a reclamantei intimate faţă de recursurile pârâţilor. 
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata reclamantă M.D.M. a solicitat, 

în temeiul art. 308, raportat la art. 115-118 şi art. 274 C.pr.civ., coroborat cu Legea nr. 
351/2004; Legea nr. 422/2001, Codul Civil, respingerea excepţiilor formulate prin 
motivele de recurs de către U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, ca fiind neîntemeiate, 
respingerea recursului formulat de U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, ca fiind în parţial 
inadmisibil, iar parţial neîntemeiat; respingerea excepţiei invocate si a recursului 
formulat de către Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca 
neîntemeiate; obligarea pârâţilor recurenţi la plata cheltuielilor de judecată in recurs, 
reprezentând onorariu de avocat. 

În motivarea întâmpinării a fost reprodusă starea de fapt a cauzei, arătându-se 
că, potrivit CF nr. 20254 Cluj imobilul cu nr. top 12178 a constituit proprietatea 
Statului Român, Academia de înalte Ştiinţe Agricole, actuala U.S.A.M.V. Cluj-
Napoca. În baza încheierii de CF 13735/2000, imobilul a fost dezmembrat, astfel că 
imobilul cu nr. top, nou 12178/2/1 a fost transcris în CF 138158 în favoarea Statului 
Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

Potrivit CF 138158, imobilul cu nr. top 12178/2/1, constând în construcţie cu 
10 apartamente, având ca p.i.c. terenul, fundaţiile, casa scării, WC-ul şi baia de la 
parter, coridoarele de la subsol şi parter, podul şi acoperişul, faţadele, racordurile 
principale de apă, canal, gaz, electricitate, intrarea în curte, poarta şi împrejmuirea în 
suprafaţă de 347 mp, constituie proprietatea comună a proprietarilor celor 10 
apartamente. 

 În favoarea imobilului cu nr. top 12178/2/1 este intabulat dreptul de servitute 
de trecere peşte imobilul cu nr. top 12178/2/2.  

Reclamanta este proprietara apartamentului nr. 2 din imobil, apartament 
dobândit prin moştenire de la mama sa C.A., întreg imobilul  făcând obiectul Legii nr. 
112/1995. 

Imobilul cu nr. top. 12178/2/2, în suprafaţă de 808 mp, constituie proprietatea 
Statului Român, fiind dat în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-
Napoca, având destinaţia de curte a imobilului cu nr. top 12178/2/1. 

Accesul la curtea imobilului cu nr. top 12178/2/1 s-a făcut pe intrarea la 
U.S.A.M.V., respectiv pe poarta principală, până la momentul la care pârâta a înţeles 
să închidă calea de acces în curtea cu nr. top. 12178/2/2 pentru proprietarii imobilului 
de pe str. M. nr. 1.  

Până în acel moment, intrarea în curtea imobilului se făcea pe poarta 
principală de intrare la U.S.A.M.V., se parcurgea o scurta distanţa, şi apoi se vira la 
stânga, fapt susţinut şi de către martorii audiaţi in cauza de fata, aspectul nefiind 
contestat de către cei 2 paraţi.  

Din strada principală - str. M., exista o cale de acces direct doar pietonala (o 
poartă), dar datorită faptului că este îngustă, poate fi folosită, aşa cum s-a precizat, 
doar pentru acces pietonal (din nou, fapt susţinut şi de martorii audiaţi si necontestat 
de către paraţi). 

În cauză, a fost efectuată o expertiză tehnica topografică judiciară de către exp. 
ing. S.D., din ale cărei concluzii, necontestate de către pârâţii - recurenţi, rezultă că, în 
ceea ce priveşte Imobilul cu nr. top 12178/2/1, întreaga suprafaţă de 347 mp este 
acoperită de construcţia cu 10 apartamente situată în Cluj-Napoca, str. M., nr. 1, 
construcţie care în realitate are 370 mp. Chiar dacă terenul cu nr. top. 12178/2/1 se 
învecinează cu str. M., nr. 1, accesul în clădire nu este prevăzut direct din stradă, ci se 
face pe terenul cu destinaţia de curte cu nr. top 12178/2/2 înscris în CF 138168.  



Deşi în CF este înscris un drept de servitute, din dosarul de carte funciară nr. 
13735/2000 prin care s-a instituit servitutea aceasta nu este evidenţiată. Chiar şi în 
condiţiile în care această servitute nu a fost materializată prin schiţe, singurul loc de 
acces pietonal şi auto la clădirea cu 10 apartamente este posibil pe partea dinspre 
terenul pe care este amplasată U.S.A.M.V. Cluj, o porţiune de teren lată de 2,58 mp 
măsuraţi din peretele construcţiei până în gardul ce desparte cele două proprietăţi şi pe 
unde, în fapt, si in trecut, si în prezent, putea fi realizat doar accesul pietonal. 

De fapt, din fotografiile depuse in probaţiune la dosarul cauzei si necontestate 
de către pârâţii-recurenţi, reiese că imobilul cu 10 apartamente are acces din stradă pe 
o poartă mare din fier, care însă nu permite accesul auto. 

Expertul a concluzionat că spaţiul cu lăţime de 2,58 mp şi lungime de 10,47 
ml satisface ar putea satisface accesul pietonal din str. M. Ia clădire şi curtea situată la 
nr. administrativ 1, dar accesul cu autovehicul în acest spaţiu este imposibil. De 
asemenea, din concluziile expertului mai reiese că servitutea de trecere înscrisă în CF 
138168 Cluj asupra imobilului cu nr. top 12178/2/2 cu suprafaţa de 808 mp ca fond 
aservit în favoarea imobilului înscris sub nr. top 12178/2/1 ca fond dominant, a 
survenit din faptul că înainte de construirea gardului din beton actual de către 
U.S.A.M.V., a existat o poartă de acces, în prezent desfiinţată (situată conform schiţei 
anexa 4 şi 7 la limita gardului dintre U.S.A.M.V. şi curtea situată în str. M., nr. 1, jud. 
Cluj) pe care se făcea accesul din str. principală (Mănăştur) pe poarta principală de 
intrare în curtea U.S.A.M.V., apoi prin curtea universităţii, intrându-se în curtea din 
str. M. nr. 1, respectiv poarta acum desfiinţată, parata recurenta U.S.A.M.V. 
necontestând desfiinţarea acestei porţi, existenta acesteia fiind confirmata si de către 
martorii audiaţi in cauza. 

Într-adevăr, servitutea înscrisă în CF a existat intabulata doar asupra 
imobilului cu nr. top 12178/2/2, care era proprietatea Statului Român, teren aflat in 
administrarea Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, însă instanţa a reţinut 
greşit faptul că până la momentul închiderii drumului de acces de către U.S.A.M.V. 
nu a existat un drept de trecere pe terenul aparţinând U.S.A.M.V., cu atât mai mult cu 
cât pârâta-recurenta U.S.A.M.V., prin întâmpinarea depusa la data de 30 mai 2011 in 
dosarul de fond, a susţinut că „potrivit CF nr. 20254 cu nr. top 12178 „Casa din 
cărămida acoperita cu ţigla în Str. M. nr. 1" a aparţinut instituţiei noastre până la data 
de 6.09.2000 când se dezlipise din acest CF si se înscrise în CF nou înfiinţat 138.158 
în favoarea Statului Român. Până la aceasta dată a existat un drum de trecere prin 
curtea Instituţiei noastre care deservea imobilul de la nr. 1. dar asta deoarece acest 
imobil era proprietatea noastră şi era incomod ca pentru a ajunge aici să ieşim în 
stradă şi apoi să intrăm din nou în curtea sa”.  

Pentru a se institui o servitute auto si pietonală care să permită accesul 
reclamantei în curtea imobilului unde se găseşte imobilul apartament proprietatea sa, 
direct din calea publica, expertul a propus 3 variante.  

Dintre acestea, ţinând cont de cerinţele impuse la stabilirea unei servituţi, în 
sensul că acesta trebuie să se facă pe calea cea mai scurtă şi să vatăme cât mai puţin 
drepturile proprietarilor fondului aservit, instanţa fondului a apreciat că varianta 1 
îndeplineşte aceste condiţii.  

Conform acestei variante aleasa la fond, accesul în curtea imobilului se 
propune prin lărgirea accesului deja existent prin deplasarea gardului despărţitor al 
universităţii cu 3 m, respectiv prin desfiinţarea unei porţiuni de 3 m din gard, ceea ce 
ar duce la un acces de 4 m lăţime în zona din colţul clădirii şi de 5,5 mp la ieşirea în 
str. M..  



Instanţa de fond a reţinut faptul că şi în situaţia în care această cale de acces 
necesită cheltuieli din partea proprietarilor imobilului nr. 1 de pe str. M. pentru 
amenajarea căii de acces, aceasta ar fi cea mai scurtă şi mai puţin vătămătoare pentru 
proprietarul fondului aservit.  

Nici unul dintre paraţii din cauza de fata nu a atacat cu apel hotărârea data de 
instanţa de fond, sub aspectul instituirii dreptului de servitute de trecere auto si 
pietonală, soluţia data fiind irevocabila fata de aceştia.  

In cauza de fata, s-a declarat apel doar de către reclamantă, criticând doar 
varianta de instituire a servituţii aleasa de către instanţa fondului, in sensul ca s-a 
solicitat admiterea apelului si modificarea doar in parte a sentinţei atacate, strict in 
privinţa variantei de instituire a servituţii de trecere, în sensul că reclamanta a optat si 
a cerut instanţei de control judiciar sa dispună instituirea servituţii fie in varianta 2, fie 
in varianta 3, propuse de către exp. ing. S.D. prin expertiza tehnica topografica.  

Necontestând instituirea dreptului de servitute de trecere stabilit de către prima 
instanţa, prin neatacarea hotărârii judecătoreşti, paraţii nu mai pot invoca motive de 
pretinsa nelegalitate a instituirii dreptului de servitute de trecere in prezent, direct in 
calea de atac a recursului, după cum au procedat, aspect inadmisibil, sens in care 
reclamanta intimată înţelege să invoce inadmisibilitatea motivelor de recurs cuprinse 
in cele 2 memorii de recurs depuse la dosarul cauzei. 

Reclamanta solicita respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive ale 
pârâtei-recurente U.S.A.M.V., având în vedere următoarele aspecte: 

Prin excepţia invocată în prezentul dosar se susţine că reclamanta nu ar fi cerut 
niciodată instituirea unui drept de servitute auto şl pietonal peste terenul pârâtei 
U.S.A.M.V., motive pentru care aceasta nu ar avea calitate procesuală pasivă.  

Se menţionează încă de la început faptul că această precizare este făcută cu 
scopul de a induce în eroare instanţa de recurs.  

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, reclamanta a 
solicitat să se asigure (constituie), recunoască şl respecte un drept real de servitute de 
trecere stricto sensu auto şi pietonal, care să ducă de la drumul public la terenul 
proprietatea pârâtei.  

Pârâta U.S.A.M.V. a fost împrocesuată din momentul introducerii cererii de 
chemare în judecată.  

Conform expertizei întocmite în prezentul dosar, au fost stabilite 3 modalităţi 
în care ar putea fi constituit dreptul de servitute.  

Ceea ce pârâta-recurentă U.S.A.M.V. omite să precizeze este faptul că prin 
toate aceste variante, drumul de servitute auto si pietonal trece peste terenul 
aparţinând U.S.A.M.V.. 

În prima variantă, se propune desfiinţarea unei porţiuni din gardul ce aparţine 
de U.S.A.M.V. si trecerea peste "o suprafaţă de 28 mp din terenul universităţii", 
parata justificând aşadar calitatea procesuala pasiva. 

În a doua variantă, se propune realizarea unui drum de acces "din strada 
piezişă peste terenul U.S.A.M.V. pe o lăţime de 4 m si o lungime de 13.5 m cu ieşire 
la strada de 5.87 m., si în această situaţie pârâta justifică calitate procesuală pasivă. 

În a treia variantă. se propune realizarea accesului din strada principală peste 
terenul U.S.A.M.V. PE poarta principală de acces în instituţie. Astfel încât si în 
această variantă, terenul aparţinând U.S.A.M.V. este afectat, parata justificând 
calitatea procesuala pasiva. 

Astfel, deşi pârâta susţine că aceasta deţine doar un teren învecinat, nu se 
poate reţine lipsa calităţii procesuale pasive, întrucât a fost împrocesuată chiar de la 
introducerea cererii de chemare în judecată, iar realizarea drumului de servitute auto si 



pietonal de la drumul public (astfel cum acesta a fost solicitat prin cererea de chemare 
în judecată precizată), în absolut toate variantele întocmite de către expert, se 
realizează peste terenul proprietatea U.S.A.M.V., motiv pentru care excepţia invocata 
este neîntemeiata. 

Reclamanta solicită respingerea excepţiei lipsei interes a reclamantei intimate 
având în vedere următoarele aspecte: 

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, s-a solicitat 
asigurarea (în mod explicit, prin asigurarea unui drum de servitute se înţelege 
constituirea acestuia), recunoaşterea şi respectarea unui drum de servitute auto şi 
pietonal care să ducă de la drumul principal la imobilul proprietatea reclamantei.  

După cum se poate observa din actele depuse la dosar, din probele 
administrate şl cel mai concludent din raportul de expertiză întocmit în prezenta 
cauză, în toate variantele în care ar putea fi constituită o servitute auto şi pietonala, 
terenul aparţinând U.S.A.M.V. este afectat, ori, raportat la aceste aspecte, interesul de 
constituire a unui drum de servitute pe terenul proprietatea acestuia este mai mult 
decât vădit, în concret, neexistând nici o altă modalitate ca subsemnata sa pot ajunge 
la imobilul proprietatea mea atât cu acces auto, cat si pietonal, excepţia invocata fiind 
vădit neîntemeiata, urmând a fi respinsa ca si atare. 

În ceea ce priveşte motivele de recurs invocate de către U.S.A.M.V., acestea 
sunt inadmisibile, pentru că soluţia instanţei de fond a fost atacată cu apel doar de 
către reclamantă, ceilalţi pârâţi fiind mulţumiţi cu soluţia dată de judecătorul fondului 
(fapt ce reiese din întâmpinările depuse de către aceştia in apel).  

Recurenta U.S.A.M.V. critică pentru prima data. direct in calea de atac a 
recursului, faptul că prima instanţă a dispus înscrierea în CF 269017 Cluj-Napoca a 
unui "drept servitute de trecere".  

Dând, afirmativ, mai mult decât s-a cerut, în primul rând, hotărârea primei 
instanţe este atacată din nou omisso medio, recurenta nefăcând apel în termenul legal, 
ori acest lucru apare a  fi inadmisibil.  

Or, raportat la afirmaţia că instanţa ar fi dat mai mult decât ceea ce s-a cerut, 
afirmaţia este mai mult decât falsă, întrucât, prin cererea de chemare în judecată, au 
fost invocate ca şi motive de fapt şi de drept dispoziţiile art. 20 şi 22 din Legea 
7/1996, conform cărora, drepturile reale se vor înscrie în cartea funciară în baza 
hotărârilor judecătoreşti, actelor administrative, etc., astfel că atât instanţa de fond cât 
şi cea de apel au procedat în mod corespunzător, legal. 

 Reclamanta consideră că hotărârea pronunţată de către instanţa de apel 
cuprinde toate motivele de fapt şi de drept în baza cărora şi-au întemeiat soluţia finală 
iar aceasta din urmă este legală şi temeinică. 

Reclamanta solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive 
invocate de către Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 
întrucât Statul Roman are calitate procesuala pasiva in cauza de fata, fiind proprietarul 
tabular al unuia dintre terenurile aservite servituţii de trecere, hotărârea judecătoreasca 
a fondului fiind pronunţata în contradictoriu cu acesta, fiind aşadar subiect pasiv al 
raportului juridic dedus judecaţii in cauza de fata.  

De asemenea, Consiliul Local ai Municipiului Cluj-Napoca are calitate de 
reprezentant al paratului Statul Roman in cauza de fata, având în vedere înscrierile din 
cartea funciara, de unde rezulta ca Imobilul aservit servituţii, in privinţa porţiunii 
aparţinând Statului Roman, este proprietatea Statului Roman si aflat in administrarea 
Consiliului local ai Municipiului Cluj Napoca. 

În ceea ce priveşte restul motivelor de recurs, reclamanta solicită respingerea 
lor, întrucât sunt neîntemeiate, atât în ceea ce priveşte solicitarea de exonerare de la 



plata cheltuielilor de judecată, întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 din 
vechiul Cod de Procedură Civilă, partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, 
să plătească cheltuielile de judecată.  

Având în vedere faptul că ambele pârâte s-au opus admiterii cererii, obligarea 
acestora la plata cheltuielilor de judecată este mai mult decât justificată. De asemenea, 
cuantumul acestora nu este deloc exorbitant, suma menţionată în dispozitivul deciziei 
instanţei de apel încadrându-se în costurile medii ale unui proces privind stabilirea 
unui drept de servitute. 

Reclamanta consideră că admiterea variantei nr. 3, precizate în raportul de 
expertiză, de către instanţa de apel, prin decizia atacată, a constituit cea mai oportună 
variantă de soluţionare a spetei de fata, întrucât, pe lângă costurile infime şi 
neschimbarea destinaţiei spaţiilor aparţinând U.S.A.M.V., aceasta înseamnă şi o 
repunere în situaţia anterioară închiderii drumului de acces al reclamantei in mod 
abuziv de către parata-recurenta U.S.A.M.V., variantă pe care reclamanta o consideră 
a fi cea mai temeinică şi care s-ar impune în a fi menţinută si de instanţa de recurs. 

Soluţia instanţei de recurs. 
Recursurile sunt fondate în parte. 
Cu privire la recursul pârâtului Statul Român prin Consiliul Local al 

municipiului Cluj-Napoca. 
Pârâtul recurent Statul Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-

Napoca a criticat hotărârea recurată sub două aspecte, pe de o parte, sub aspectul 
greşitei respingeri a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca – în realitate pârâtul invocând practic 
lipsa calităţii de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru 
Statul Român - , iar pe de altă parte, sub aspectul nelegalei sale obligări la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Cu privire la prima critică din acest recurs, referitoare la greşita soluţionare a 
excepţie lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul Român prin Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca, excepţie întemeiată pe dispoziţiile art. 25 din 
Decretul nr. 31/1954, Curtea constată că aceasta este nefondată, motivat pe 
următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte împrocesuarea Statului Român prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, Curtea constată că aceasta a fost corectă făcută, având în 
vedere că obiectul cererii introductive de instanţă, astfel cum aceasta a fost precizată, 
constă într-o acţiune confesorie de servitute, servitute stabilită peste terenul Statului 
Român, în favoarea imobilului reclamantei, cu mult înainte de promovarea acţiunii 
pendinte, şi care a fost întabulată în cartea funciară încă din anul 2000. 

Potrivit CF nr. 138168 Cluj-Napoca, asupra imobilului cu nr. top 12178/2/2, 
constând în „teren curte în str. M. nr. 1”, în suprafaţă de 808 mp, este proprietar 
tabular sub B. 1 Statul Român, iar sub B. 2 este întabulat dreptul de administrare al 
Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Chiar dacă, în speţă, proprietarul tabular al imobilul cu nr. top 12178/2/2 din 
CF nr. 138168 Cluj-Napoca, este Statul Român, nu este de ignorat împrejurarea că 
asupra aceluiaşi imobil este întabulat dreptul de administrare al Consiliului Local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

Pe cale de consecinţă, Statul Român – care a fost împrocesuat în cauză în 
calitate de pârât – justifică în cauză o calitate procesuală pasivă, fiind proprietarul 
tabular al terenului aservit, acesta trebuind să fie reprezentat în prezentul litigiu de 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, iar nu de Ministerul Finanţelor Publice, 
(conform art. 25 din Decretul nr. 31/1954), această din urmă ipoteză fiind incidentă 



doar în situaţia în care în cartea funciară nu ar fi fost întabulat dreptul de administrare 
în favoarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat. 
Cu privire la motivul de recurs, din recursul pârâtului Statul Român, prin 

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se susţine că în mod greşit 
instanţa de apel a dispus obligarea acestui pârât la plata cheltuielilor de judecată 
aferente fondului cauzei, respectiv, aferente judecării în apel, Curtea constată că 
acesta este parţial fondat, motivat pe următoarele considerente: 

 Prin sentinţa fondului acţiunea reclamantei a fost admisă faţă de pârâtul Statul 
Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, doar pentru opozabilitate 
(pag. 4 aliniat penultim din sentinţa primei instanţe). 

Prin decizia instanţei de apel s-a dispus obligarea doar a pârâtei U.S.A.M.V. 
Cluj-Napoca la recunoaşterea, în favoarea reclamantei, a unui real de servitute de 
trecere auto şi pietonal peste terenul proprietatea Statului Român, prin Consiliul Local 
al municipiului Cluj-Napoca, respectiv, neexistând nicio dispoziţie prin care să se 
instituie vreo obligaţie în sarcina pârâtului Statul Român, prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

În aceste circumstanţe, neexistând nicio dispoziţie în hotărârea instanţei de 
apel,  prin care acest pârât să fi fost obligat la ceva în favoarea reclamantei, şi câtă 
vreme, la fondul cauzei, faţă de acest pârât acţiunea a fost admisă doar pentru 
opozabilitate, nu se poate reţine incidenţa, în privinţa pârâtului Statul Român, prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor art. 274 alin. 1 C.pr.civ., 
respectiv, calitatea sa de parte căzută în pretenţii. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în mod nelegal pârâtul Statul Român, 
prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, a fost obligat la plata cheltuielilor 
de judecată în fond şi în apel, în favoarea reclamantei. 

Aşa fiind, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea 
constată că recursul pârâtului Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca este fondat în parte, în limitele anterior arătate. 

Cu privire la recursul pârâtei U.S.A.M.V. Cluj - Napoca. 
Recurenta U.S.A.M.V. Cluj - Napoca şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 

304 pct. 6, 7 şi 9 C.pr.civ., susţinând că instanţa de apel s-a pronunţat asupra unei 
cereri care nu a fost legal formulată în faţa primei instanţe, încălcând astfel 
dispoziţiile art. 294 C.pr.civ.  

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 6 C. proc. 
civ. 

Curtea constată, conform celor expuse în paginile anterioare ale prezentei 
decizii, că nicăieri în faţa primei instanţe, în termen procedural, în condiţiile art. 132 
C.pr.civ., rap. la art. 134 C.pr.civ., reclamanta intimată de astăzi nu a învestit instanţa 
cu o cerere având ca obiect constituirea, instituirea sau stabilirea, în contradictoriu cu 
pârâta U.S.A.M.V. Cluj - Napoca, a unui nou drept de servitute de trecere auto şi 
pietonală, peste terenul pârâtei U.S.A.M.V. Cluj - Napoca, drept de servitute nou, 
distinct şi diferit de cel existent încă din anul 2000 şi deja întabulat, încă din anul 
2000, în cartea funciară în favoarea reclamantei, şi care grevează terenul proprietatea 
Statului Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Art. 129 alin. final C.pr.civ., şi care constituie o consacrare încetăţenită a 
principiului disponibilităţii, prevede în mod imperativ că în toate cazurile judecătorii 
hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii. 



Conform art. 294 alin. 1 C.pr.civ., în apel nu se poate schimba calitatea 
părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte 
cereri noi. 

Este ştiut faptul că apelul este devolutiv, în sensul că el readuce în discuţia 
instanţei superioare toate chestiunile de fapt şi de drept care au fost dezbătute în faţa 
primei instanţe şi au fost rezolvate prin hotărârea acesteia, hotărâre care face obiectul 
apelului. 

În principiu, deci, apelul provoacă o rejudecare a fondului litigiului, însă, 
efectul devolutiv al apelului este limitat prin două reguli, exprimate în adagiile latine 
tantum devolutum quantum appellatum (adică nu se devoluează decât ceea ce s-a 
apelat) şi tantum devolutum quantum iudicatum  (adică nu se devoluează decât ceea 
ce s-a judecat). 

Cea de a doua limitare a efectului devolutiv al apelului exprimă ideea că nu se 
poate devolua în apel decât ceea ce s-a judecat la fondul cauzei, şi aceasta, pentru a se 
asigura respectarea principiului dublului grad de jurisdicţie şi prevenirea exercitării 
abuzive a apelului. Cu alte cuvinte, în apel nu se pot face „cereri noi”.  

În concluzie, apelul nu repune în discuţie decât ceea ce s-a judecat în faţa 
primei instanţe. 

În acest sens, art. 294 alin. 1 C. proc. civ. prevede că, „în apel nu se pot 
schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu 
se pot face alte cereri noi. Excepţiile de procedură şi alte asemenea mijloace de 
apărare nu sunt considerate cereri noi”. 

Textul citat vizează, aşadar, elementele esenţiale ale acţiunii civile şi ale 
judecăţii în primă instanţă, iar legea instituie, în textul citat, tocmai principiul 
inadmisibilităţii modificării elementelor menţionate. 

Cu privire la aceste elemente esenţiale ale acţiunii civile se impun totuşi unele 
precizări, după cum urmează : 

În primul rând, este de observat că art. 294 alin. 1 C. proc. civ. are în vedere 
inadmisibilitatea schimbării în apel a calităţii părţilor, noţiunea de calitate fiind 
folosită de acest text legal nu numai într-un sens strict procesual, ci şi cu importante 
conotaţii de drept material. 

Obiectul cererii evocă pretenţia dedusă judecăţii. Şi sub acest aspect legea nu 
îngăduie schimbarea, în niciun mod, a pretenţiilor deduse în faţa primei instanţe. 
Orice schimbare în acest sens ar conduce la privarea părţilor de beneficiul celor două 
grade de jurisdicţie. 

În fine, legea declară inadmisibilă şi schimbarea cauzei în apel, prin cauză 
înţelegându-se temeiul juridic al acţiunii. 

O altă limitare importantă  pe care o impune art. 294 C. proc. civ., se referă la 
inadmisibilitatea cererilor noi în instanţa de apel, din această perspectivă impunându-
se a se determina conţinutul sintagmei „cereri noi”. 

Interpretarea pe care trebuie să o dăm textului este aceea că interdicţia vizează 
acele cereri prin care se urmăreşte valorificarea unor pretenţii direct în faţa instanţei 
de apel, deci cu excluderea primului grad de jurisdicţie, ceea ce, evident, este 
inadmisibil. 

Doctrina mai veche a precizat că cererea nouă este aceea care diferă de cea 
originară prin obiectul ei, prin calitatea pe care părţile şi-o atribuie, prin cauza ei şi 
chiar prin întinderea pretenţiilor, respectiv, aceea care tinde la o condamnare care n-a 
fost solicitată în faţa primei instanţe (Em. Dan, Codul de procedură civilă adnotat, ed. 
a III – a, Ed. Librăriei Socec, Bucureşti, 1921, pg. 493; M.G. Constantinescu, 
Consideraţii privitoare la unele probleme de procedură civilă, Bucureşti, 1942, pg. 32; 



I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. C.H.Beck, ediţia a II –a , 2007, vol. II, pg. 
180). 

Conţinutul conceptului de „cereri noi” în apel a fost subsumat de doctrină la 
toate actele de procedură care au natura unei cereri de chemare în judecată şi care se 
raportează cu necesitate la introducerea unor noi pretenţii de către părţi în faza 
judecăţii în apel. În acest sens au fost apreciate ca cereri noi în apel, intervenţia 
principală, cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie, cererea de  
chemare în judecată  a altei persoane etc.. 

Art. 316 C.pr.civ. prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata în apel 
se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în 
acest capitol. 

Cu alte cuvinte, toate argumentele care susţin inadmisibilitatea, întemeiată pe 
art. 294 alin. 1 C.pr.civ., a schimbării cauzei juridice a acţiunii, a obiectului acesteia, a 
calităţii părţilor, ori a formulării de cereri noi în apel, se aplică şi în instanţa de recurs, 
în măsura în care nu contravin dispoziţiilor procedurale aplicabile în recurs. 

Din coroborarea textelor legale mai sus citate, se desprinde cu evidenţă faptul 
că în instanţa de apel şi în instanţa de recurs nu se pot invoca niciun fel de cereri care 
nu au făcut obiectul dezbaterii în fond, nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza 
acţiunii sau obiectul cererii de chemare în judecată, orice altfel de demers apărând ca 
inadmisibil. 

Or, instanţa de apel s-a pronunţat asupra unor cereri inadmisibile prin prisma 
art. 294 alin. 1 C.pr.civ., respectiv, asupra unei cereri de constituire  a unui drept de 
servitute peste terenul U.S.A.M.V. Cluj - Napoca, conform celor precizate în 
dispozitivul deciziei recurate, cerere care nu a fost niciodată formulată în faţa primei 
instanţe, fiind formulată pentru prima dată prin memoriul de apel. 

Curtea constată, aşadar, că motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 
pct. 6 C.pr.civ., este fondat. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 
C.pr.civ. 

În opinia recurentei U.S.A.M.V. Cluj - Napoca ar fi incident acest motiv de 
recurs, întrucât decizia recurată conţine dispoziţii contradictorii, din perspectiva legi 
aplicabile în cauză, instanţa de apel făcând trimitere atât la dispoziţiile Vechiului 
C.civ., cât şi la dispoziţiile Noului C.civ. 

Analizând acest motiv de recurs, întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 
C.pr.civ., Curtea reţine următoarele: 

Art. 304 pct. 7 C.pr.civ. prevede că este posibilă modificarea hotărârii recurate 
atunci când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde 
motive contradictorii ori străine de natura pricinii. 

Acest text legal trebuie coroborat cu prevederile art. 261 pct. 5 C.pr.civ., 
conform cărora, hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au 
format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Pentru a fi incident motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., 
ar fi necesar să fie întrunite una din următoarele ipoteze: să existe o contradicţie între 
considerente şi dispozitiv, în sensul că dintr-o parte a hotărârii rezultă că acţiunea este 
întemeiată, iar din altă parte, că nu este întemeiată, astfel că nu se poate şti ce anume a 
decis instanţa; să existe contradicţie între considerente, în sensul că din unele rezultă 
netemeinicia acţiunii, iar din altele faptul că este întemeiată; să lipsească motivarea 
soluţiei sau această să fie superficială ori să cuprindă considerente care nu au legătură 
cu pricina în care a fost pronunţată soluţia respectivă; instanţa de control judiciar, 



adică instanţa de apel, să copieze considerentele hotărârii apelate, fără să răspundă 
motivelor de critică invocate de părţile apelante. 

Este ştiut faptul că judecătorul este obligat să motiveze soluţia dată fiecărui 
capăt de cerere, iar nu să răspundă tuturor argumentelor invocate de părţi în susţinerea 
acestor capete de cerere (Cas. I,  Decizia nr. 961/1925, Pandectele Române nr. 1/1926, 
pag. 34). 

Doctrina a fost constantă în a sublinia importanţa motivării unei hotărâri, 
arătându-se că motivele, considerentele hotărârii, constituie osatura acesteia, structura 
ei de rezistenţă. „Motivarea hotărârii, în sensul strict juridic al cuvântului, înseamnă 
arătarea în scris a raţiunilor care determină pe judecător să respingă sau să admită o 
cerere. Ea este o lucrare pur subiectivă şi cuprinde în sine tot respectul justiţiei şi tot 
meritul judecătorului” (I. Deleanu, Tratat de Procedură Civilă, vol. II, Ed. All Beck, 
pag. 198). 

Îndatorirea de a motiva hotărârea, de a o motiva clar, convingător şi pertinent, 
în partea numită considerentele hotărârii, constituie, în acelaşi timp, o garanţie pentru 
părţi în faţa eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă 
posibilitatea de a putea exercita în mod real controlul judiciar (Cas. I.,  Decizia nr. 
41/1920, în Jurispudenţa Generală, 1924, pag. 814; Cas. I, Decizia nr. 2108/1924, în 
Jurisprudenţa Generală, 1925, nr. 14). 

Mai întâi, motivarea hotărârii trebuie să fie făcută de instanţa care s-a 
pronunţat în fond, prin înfăţişarea considerentelor de fapt şi de drept care au condus-o 
la soluţia adoptată. 

Cea de-a doua instanţă, şi care exercită controlul judiciar asupra primei 
hotărâri, poate să îşi însuşească motivarea primei instanţe, dacă situaţia de fapt şi 
apărările înaintea ei au rămas întrutotul neschimbate. Însă, cum efectul devolutiv al 
apelului nu face să dispară hotărârea apelată, ci numai dă apelantului dreptul de a 
repune faptele în discuţie, în caz de reformare, instanţa de apel este ea însăşi obligată 
să motiveze ce anume împrejurări au determinat-o să schimbe soluţia primei instanţe. 

Esenţial este, însă, să nu apară contrarietăţi între considerentele hotărârii, în 
sensul ca, din unele să rezulte netemeinicia acţiunii, iar din altele caracterul fondat al 
aceleiaşi acţiuni (I. Leş, Tratat de Drept procesual Civil, Ed. V, Ed. C.H. Beck, pag. 
759). 

Jurisprudenţa a stabilit că o motivarea sumară şi confuză echivalează 
deopotrivă cu o nemotivare, făcând imposibilă exercitarea controlului judiciar (a se 
vedea în acest sens C.S.J., Secţia de contencios administrativ, Decizia nr. 723/2000, 
B.J.C.D., 2000 pag. 952; Decizia nr. 726/2000; Decizia nr. 1978/2000; C.S.J., Secţia 
de contencios administrativ,  Decizia nr. 2922/2000, B.J.C.D., 2000, pag. 953). 

Deşi s-ar părea că motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 
C.pr.civ. ar viza mai mult netemeinicia decât nelegalitatea hotărârii recurate, totuşi, în 
doctrină s-a apreciat că nemotivarea are şi conotaţii care vizează nelegalitatea 
hotărârii atacate, întrucât, este prezentă situaţia nesocotirii unei obligaţii legale a 
judecătorului, aceea de a proceda la motivarea hotărârii în cazurile prevăzute de lege 
(G. Boroi, D. Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 1994, pag. 482; C.S.J., Secţia de contencios administrativ, Decizia nr. 
53/2000, B.J.C.D., 2000, pag. 959). 

Jurisprudenţa a apreciat că în ipoteza în care decizia atacată cu recurs nu este 
motivată, ori că motivarea este confuză şi contradictorie, se poate aprecia în sensul că 
nu a fost judecat fondul apelului (Curtea de Apel Suceava, Secţia Civilă, Decizia nr. 
325/1999). 



Se pune, aşadar, întrebarea dacă în cauză, raportat la modalitatea în care 
instanţa de apel şi-a expus argumentele de fapt şi de drept, pe care şi-a întemeiat 
soluţia, în considerentele deciziei sale, ne găsim sau nu în prezenţa art. 304 pct. 7 
C.pr.civ., coroborat cu art. 261 pct. 5 C.pr.civ., respectiv, dacă suntem sau nu în 
prezenţa unor motive contradictorii, care, pe de o parte, să sublinieze caracterul fondat 
al acţiunii reclamantei din perspectiva dispoziţiilor Vechiului C.civ., iar pe de altă 
parte, să acrediteze ideea incidenţei în cauză a dispoziţiilor Noului C.civ. şi, implicit, 
al caracterului fondat al acţiunii reclamantei din perspectiva prevederilor Noului 
C.civ. 

Pentru a verifica dacă acest motiv de recurs este sau nu fondat, Curtea se vede 
nevoită să stabilească care este legea aplicabilă cauzei pendinte, respectiv, dacă se 
aplică Vechiul C.civ. sau, dimpotrivă, este aplicabil Noul C.civ.  

Reclamanta a învestit instanţa cu o acţiune confesorie de servitute, conform 
propriilor susţineri şi precizări ale reprezentantului acesteia, făcute în faţa Judecătoriei 
Cluj-Napoca în şedinţa publică din data de 25.11.2011. 

Aceasta înseamnă că la momentul promovări cererii introductive de instanţă 
reclamanta era titulara unui drept de servitute de trecere, stabilit cu mult anterior datei 
introducerii cererii pendinte, drept de servitute de trecere întabulat în cartea funciară 
în favoarea reclamantei încă în anul 2000, şi a cărui recunoaştere, din partea pârâţilor, 
urma să o obţină reclamanta prin promovarea prezentei cereri de chemare în judecată. 

Art. 6  alin. 2 NCC prevede că actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, 
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte 
juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a 
săvârşirii ori producerii lor. 

Art. 5 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, prevede în mod expres că „dispoziţiile Codului civil se 
aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după 
intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în 
vigoare”. 

Potrivit art. 59 din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, dispoziţiile art. 602 – 625 din NCC nu se aplică 
situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia. 

Prin prisma acestor dispoziţii legale mai sus citate, Curtea constată că în speţă 
nu se aplică Noul Cod civil, ci vechiul Cod civil, întrucât, dreptul de servitute a cărui 
respectare şi recunoaştere, din partea pârâţilor, a solicitat-o reclamanta prin cererea sa, 
a fost constituit în favoarea reclamantei, şi întabulat în cartea funciară în favoarea 
imobilului reclamantei, cu mult înainte de data intrării în vigoare a Noului C.civ., 
respectiv, în anul 2000. 

Drept urmare, Curtea constată că trimiterile instanţei de apel, pe de o parte, la 
dispoziţiile art. 617 alin. 2, art. 619 din NCC, iar pe de altă parte, la prevederile art. 
625 din Vechiul Cod civil – care prevedeau că destinaţia proprietarului ţine loc de 
titlu în privinţa servituţilor continue şi aparente -, sunt dispoziţii potrivnice, în sensul 
art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 

Pe cale de consecinţă, Curta constată că motivul de recurs întemeiat pe 
dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. este fondat. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 
C.pr.civ.  

Potrivit art. 304 pct. 9 C.pr.civ., modificarea unei hotărâri se poate cere dacă 
hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii. 



Având în vedere că, potrivit celor anterior expuse, în cauză sunt aplicabile 
dispoziţiile Vechiului Cod civil, Curtea constată că soluţia instanţei de apel, 
întemeiată pe dispoziţiile Noului Cod Civil, este nelegală, circumscriindu-se 
dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Drept urmare, Curtea constată că şi acest motiv de recurs este fondat. 
Cu privire la motivul de recurs vizând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 6 

alin. 6 din Legea nr. 50/1991. 
Art. 6 alin. 6 din Legea nr. 50/1991, modificată prevede că certificatul de 

urbanism se emite şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia 
imobiliară atunci când respectivele operaţiuni au ca obiect împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul realizări de lucrări de construcţii, precum şi constituirea 
unei servituţi de trecere cu privire la un imobil, respectiv, cu operaţiunile juridice 
menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. 

Curtea constată că acest motiv de recurs este parţial fondat, în sensul că 
aplicarea prevederilor art. 6 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 în prezenta cauză ar fi fost 
de discutat dacă obiectul cererii pendinte l-ar fi constituit stabilirea ori constituirea 
unei noi servituţi de trecere peste terenul U.S.A.M.V.. 

Or, în raport de împrejurarea că instanţa a fost învestită cu o acţiune confesorie 
de servitute, vizând recunoaşterea şi respectarea unei servituţi de mult stabilite, şi 
întabulate în CF în favoarea reclamantei încă în anul 2000, Curtea constată că nu se 
impune discutarea respectării sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 6 alin. 6 din Legea nr. 
50/1991. 

Cu privire la motivul de recurs referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a recurentei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. 

Prin cererea introductivă de instanţă, astfel cum a fost precizată, reclamanta a 
solicitat obligarea ambilor pârâţi, atât a Statului Român, prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, cât şi a pârâtei U.S.A.M.V.  Cluj-Napoca, la recunoaşterea 
şi respectarea dreptului de servitute întabulat în cartea funciară în favoarea 
reclamantei încă din anul 2000, drept de servitute de trecere stabilit peste terenul 
proprietatea Statului Român, înscris în CF nr. 138168, nr. top 12178/2/2. 

În raport de această învestire expresă a instanţei, este evident că pârâta 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca nu justifică în cauză o calitate procesuală pasivă în cadrul 
acestei acţiuni confesorii de servitute, şi aceasta pentru că reclamanta nu a solicitat în 
mod procedural, în faţa primei instanţe, constituirea unui drept de servitute de trecere 
peste terenul proprietatea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, ci doar obligarea acestei 
pârâte la a-i respecta dreptul de servitute stabilit pe un teren învecinat cu terenul 
pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, respectiv, peste terenul proprietatea Statului 
Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Curtea constată, aşadar, că acest motiv de recurs este fondat. 
Cu privire la motivul de recurs referitor la excepţia lipsei de interes a 

reclamantei intimate. 
Recurenta a susţinut că reclamanta nu justifică un interes legitim, practic, 

imediat, material sau moral în promovarea acţiunii în contradictoriu cu pârâta 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, întrucât, aceasta a solicitat, prin cererea pe  care a formulat-
o, astfel cum a fost precizată, doar obligarea pârâtei U.S.A.M.V. la asigurarea, 
recunoaşterea şi respectarea dreptului de servitute constituit în favoarea reclamantei 
peste terenul proprietatea Statului Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca. 

Curtea constată că această susţinere a recurentei este fondată, întrucât, pe de o 
parte, la fondul cauzei solicitarea de obligare la recunoaşterea şi respectarea servituţii 



viza o servitute de trecere stabilită în anul 2000 peste terenul Statului Român, prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, iar nu peste terenul U.S.A.M.V., iar pe 
de altă parte, având în vedere că, în raport de limitele învestirii instanţei -  instanţa 
fiind învestită cu o acţiune confesorie de servitute - , şi în raport de faptul că 
reclamanta a fost tolerată în mod tacit să treacă peste terenul recurentei, nu i se poate 
imputa recurentei, în calitatea sa de proprietar tabular al imobilului înscris în CF nr. 
269017 Cluj-Napoca, nr. cadastral 269017, faptul că şi-a îngrădit proprietatea, ştiut 
fiind că dreptul unui proprietar de a-şi îngrădi proprietatea nu are nimic comun cu 
servituţile, acesta fiind o componentă a atributelor dreptului de proprietate. 

Este reală susţinerea recurentei în sensul că reclamanta nu justifică niciun 
interes în a-i pretinde pârâtei U.S.A.M.V. să desfiinţeze o parte din îngrădirea 
proprietăţii sale, în condiţiile în care reclamanta nu a solicitat instanţei de fond 
stabilirea ori constituirea unui nou drept de servitute peste terenul U.S.A.M.V., ci doar 
obligarea acestei pârâte la asigurarea, respectarea şi recunoaşterea dreptului de 
servitute stabilit în favoarea reclamantei peste terenul Statului Român prin Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca. 

Drept urmare, Curtea constată că şi acest motiv de recurs este fondat. 
Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor 

art. 304 pct. 6, pct. 7, pct. 9 C.pr.civ., art. 312 C.pr.civ., Curtea va admite în parte 
ambele recursuri, va modifica în parte decizia recurată, în sensul respingerii apelului 
declarat de reclamantă împotriva sentinţei fondului. 

Este adevărat că prin sentinţa fondului s-a stabilit o variantă de servitute care 
nu a fost procedural solicitată de reclamantă prin cererea de chemare în judecată 
precizată, respectiv varianta 1 din expertiza întocmită de expert S.D., şi care 
presupune afectarea imobilului proprietatea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, înscris 
în CF nr. 269017 Cluj-Napoca, nr. cad. 269017, pe o porţiune de 28 mp teren  –  prin 
această variantă de servitute practic stabilindu-se o servitute nouă, peste terenul 
pârâtei U.S.A.M.V., în absenţa unui petit expres formulat în acest sens  - , dar nu este 
mai puţin adevărat că această variantă de servitute a fost contestată doar de 
reclamantă, nu şi de către pârâţi. 

Ca urmare a contestării doar a variantei de servitute de către reclamantă, prin 
apelul declarat împotriva sentinţei fondului, dispoziţiile din sentinţa fondului  vizând 
obligarea pârâtei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca să recunoască în favoarea reclamantei 
dreptul de servitute de trecere auto şi pietonală peste imobilul proprietatea Statului 
Român, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 138168 
Cluj, nr. top 12178/2/2, au rămas definitive şi irevocabile şi au intrat în puterea 
lucrului judecat. 

Prin urmare, chiar dacă pârâta recurentă invocă excepţia lipsei calităţii sale 
procesuale pasive, raportat la petitele acţiunii, prin care reclamanta solicită obligarea 
acestei pârâte la asigurarea, recunoaşterea şi respectarea dreptului de servitute de 
trecere peste terenul proprietatea Statului Român, prin Consiliul Local al municipiului 
Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 138168 Cluj, nr. top 12178/2/2, şi chiar dacă, de 
principiu, această excepţie este întemeiată, totuşi caracterul fondat al acestei excepţii 
nu este de natură să conducă la schimbarea soluţiei primei instanţe sub acest aspect, 
câtă vreme, pârâta U.S.A.M.V. Cluj-Napoca nu a atacat cu apel această dispoziţie a 
primei instanţe, şi câtă vreme nici reclamanta nu a apelat hotărârea fondului sub acest 
aspect, ci doar sub aspectul variantei de servitute. 

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
Curtea constată că în cauză îşi găseşte incidenţă excepţia inadmisibilităţii 

acelor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, 



excepţie fundamentată pe împrejurarea că, motivele de recurs conţin şi critici de 
netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului cauzei, ale stării 
de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, etc. 

Toate motivele 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. 

 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.. 

 Astfel, textul art. 304 pct. 11 C.pr.civ. a fost abrogat prin art. I pct. 112 din 
O.U.G. nr. 138/2000. 

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, instanţa de recurs nemaiputând verifica 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. 

În ceea ce priveşte acele motive de recurs prin care se face trimitere concretă 
la anumite probe – expertiză, adrese de la DJC, de la Ministerul Cultelor, etc. -, 
Curtea constată că aceste motive se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 C.pr.civ., 
în prezent abrogate prin art. I pct. 1111 din O.U.G. nr. 138/2000, punct introdus 
ulterior prin art. I pct. 49 din Legea nr. 219/2005. 

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. 

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. 

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. 



Cu privire la excepţia inadmisibilităţii recursurilor, invocată de reclamanta 
intimată prin întâmpinare. 

Reclamanta intimată a susţinut că recursurile ar fi inadmisibile, deoarece 
pârâţii nu au atacat cu recurs soluţia fondului, sub aspectul variantei de servitute de 
trecere dispusă de prima instanţă. 

Este adevărat că pârâţii nu au apelat sentinţa fondului sub aspectul variantei de 
servitute de trecere dispusă de prima instanţă – tocmai acesta fiind considerentul 
pentru care, în privinţa pârâţilor, varianta de trecere stabilită de judecătorie a rămas 
definitivă şi irevocabilă -, dar  nu este mai puţin adevărat că prin decizia instanţei de 
apel s-a stabilit o nouă servitute de trecere, peste terenul U.S.A.M.V. – variantă care 
nu a fost stabilită prin sentinţa judecătoriei, şi care nu exista la data pronunţării 
sentinţei fondului - , iar prin recursul promovat pârâta recurentă U.S.A.M.V. a atacat 
tocmai varianta de servitute de trecere stabilită de instanţa de apel, prin decizia 
recurată, iar nu varianta de servitute stabilită prin sentinţa fondului, aşa cum eronat 
apreciază reclamanta intimată. 

Obiectul recursului pârâtei U.S.A.M.V. îl constituie tocmai soluţia instanţei de 
apel, de stabilire a unei noi servituţi de trecere, în varianta 3, peste terenul acestei 
recurente, variantă  de servitute care a fost stabilită pentru prima dată prin decizia 
instanţei de apel. 

Prin urmare, varianta de servitute nr. 3, fiind stabilită pentru prima dată prin 
decizia instanţei de apel, este evident că  recursul promovat în contra acestei decizii 
din apel este pe deplin  admisibil, iar nu inadmisibil, aşa cum eronat apreciază 
reclamanta intimată. 

Pârâta U.S.A.M.V. nu putea ataca cu apel sentinţa judecătoriei, sub aspectul 
unei variante de servitute de trecere care nu a fost stabilită prin sentinţa fondului, şi 
care nu exista la data pronunţării hotărârii judecătoriei, şi care a fost stabilită abia 
ulterior, prin decizia instanţei de apel. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii 
recursurilor, invocată de reclamanta intimată, este nefondată. 

Reprezentanţii recurentei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca au arătat, cu ocazia 
susţinerii pe fond a cauzei că îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe 
cale separată. 

Recurentul Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 
prin memoriul de recurs, nu a solicitat cheltuieli de judecată în recurs. 

 
 

13. Acţiune pauliană. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 974 C.civ.. Respingere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 605 din 28 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1.199 din data de 08.02.2012, pronunţată de 
Judecătoria B., s-a admis excepţia lipsei de interes invocată de pârâtul R.H.I. şi, pe 
cale de consecinţă, a fost respinsă acţiunea pauliană având ca obiect revocare contract 
donaţie formulată de reclamanta SC M.B.(R.) SA, împotriva pârâţilor R.H.I., R.N.A. 
şi P.V.D., A.L.F.  şi A.M.  

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că M.B.(R.) S.A. 
BUCUREŞTI - Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L în faliment, următoarele 
împrumuturi: un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. 
FA 5413/08.08.2008; un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de 



împrumut nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în 
calitate de asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se 
între părţi Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008. De asemenea, 
restituirea împrumutului a fost garantată şi de către A.L.M., în calitate de Garant 
fidejusor în baza Contractului de Garanţie Personală din data de 08.08.2008. 

Întrucât împrumutatul D.M. S.R.L nu şi-a respectat obligaţiile contractuale şi 
nu a rambursat sumele datorate în baza împrumuturilor, banca a solicitat începerea 
executării silite în baza titlurilor executorii reprezentate de acordurile de împrumut, 
constituindu-se dosarul de executare silită nr. 205/2009 instrumentat de Biroul 
Executorului Judecătoresc A.V.D., cu sediul în B., avându-i ca debitori pe R.H.I. şi 
A.L.M., executarea silită fiind încuviinţată de către Judecătoria B. prin încheierea 
pronunţata la data de 15.05.2009. 

Conform acordurilor de împrumut mai sus menţionate, pârâtul R.H.I. datora la 
data iniţierii procedurii de executare silită suma totală de 410.176,68 lei. 

Potrivit legii, executorul judecătoresc a solicitat organelor competente să îi 
comunice informaţii referitoare la eventualele bunuri mobile şi imobile pe care 
debitorul le deţine în proprietate. 

Reclamanta a formulat prezenta acţiune pauliană, prin care solicită anularea 
Contractului de Donaţie autentificat prin   încheierea  de Autentificare nr. 1657/ 20 
mai 2009 pronunţată de Notarul Public B.E.F., prin care pârâtul R.H.I. şi soţia sa, 
pârâta R.N.A., au transmis nuda proprietate asupra imobilului reprezentat de cota 
indiviza de 1/2 din imobilul situat in mun. B., Str. C. nr. …, jud. Bistriţa-Năsăud, 
înscris în CF B. sub nr. 5365, de sub A+1, având număr top. 93/14/2 constând din: 
Casă cu P+2 etaje şi teren, curte şi grădina în suprafaţa totala de 400 mp; cota indiviză 
de 1/3 din imobilul situat în mun. B., str. C. nr. 13B, jud. Bistriţa – Năsăud, înscris în 
CF B. sub nr. 2751, de sub A+2, având număr top. 93/14/1 constând din teren grădină 
în suprafaţa totala de 398 mp,  către fiul lor, pârâtul P.V.D., necăsătorit, ca bun 
propriu,deoarece prin semnarea acestor acte debitorul şi-ar fi diminuat patrimoniul său 
cu care a garantat restituirea împrumutului către reclamantă. 

Interesul reprezintă folosul material sau moral pe care-l urmăreşte cel ce 
porneşte acţiunea sau săvârşeşte un act procedural şi trebuie să fie legitim (în legătură 
cu pretenţia formulată), personal şi direct (folosul practic trebuie să-l vizeze pe cel 
care recurge la forma procedurală), născut şi actual (partea s-ar expune la un 
prejudiciu dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune).De regulă, dacă dreptul 
pretins este actual şi interesul este născut şi actual, totuşi este posibil acest lucru şi 
când dreptul nu este actual : în cazul acţiunilor prev. de art. 110 c.pr.civ., în cazul 
asigurării dovezilor (art. 235 alin. l) şi în ipoteza cererilor în constatare (art. 111).  

Excepţia lipsei de interes vizează fie inexistenţa interesului, fie cazul în care 
interesul nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. Ea este de fond, absolută şi peremptorie 
şi poate fi invocată şi de procuror sau instanţă din oficiu. 

           De altfel, potrivit opiniilor exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă, 
interesul judiciar, este o condiţie necesară pentru dobândirea calităţii de parte în 
procesul civil şi se concretizează în folosul material ori moral pe care l-ar putea obţine 
oricare dintre părţi de pe urma activităţii judiciare pe care intenţionează sa o 
desfăşoare. 

            Fata de susţinerea reclamantei, instanţa a fost investită cu o acţiune 
pauliană, întemeiata pe dispoziţiile art.975 Cod civil, acţiune civilă prin care 
creditorul poate solicita anularea actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale de 
către debitor. Această acţiune se fondează pe principiul responsabilităţii delictuale, în 



sensul că atât debitorul cât si terţul dobânditor trebuie sa fie de conivenţă la momentul 
încheierii actelor de înstrăinare şi să urmărească fraudarea intereselor creditorului. 

          Pentru a fi întemeiată acţiunea pauliană se impune a fi întrunite 
cumulativ mai multe condiţii, respectiv: să existe o fraudă din partea debitorului; sa se 
fi cauzat o prejudiciere a drepturilor creditorului care să constea în micşorarea gajului 
general, de natură să determine insolvabilitatea debitorului; actul atacat sa nu 
constituie exerciţiul unui drept strict personal al debitorului; creanţa creditorului să fie 
anterioara actului atacat, să fie certă, lichidă şi exigibilă şi în cazul actelor cu titlu 
oneros, terţul să fi participat în complicitate cu debitorul la fraudă. 

           Prin promovarea prezentei acţiuni, astfel cum este configurata, 
reclamanta urmăreşte revocarea unui contract de donaţie, defăimându-l ca fraudulos, 
prin mecanismul acţiunii pauliene. În primul rând trebuie plecat de la constatarea ca 
suntem în fata unui act juridic, care deşi este cu titlu gratuit transmite donatarului doar 
nuda proprietate, iar donatorii îşi păstrează uzufructul viager, astfel că în principiu nu 
afectează valoarea activului patrimonial al donatorilor, adică al pârâţilor R.H.I. şi 
R.N.A.. Pe de altă parte, în momentul semnării contractului de fidejusiune, pârâtul a 
garantat cu bunurile sale prezente şi viitoare, fără a se menţiona care sunt acestea, 
banca având calitatea de creditor chirografar, iar în contractul de credit acordat de SC 
D.M. SRL, reclamanta are calitatea de creditor cu drept de ipotecă înscris în CF 
asupra unor imobile ale societăţii împrumutate, care este de fapt debitorul obligat faţă 
de reclamantă. 

Prin intermediul contractului de adeziune, pârâtul R.H.I. a fost nevoit să 
renunţe la beneficiul de discuţiune şi diviziune prevăzut de Codul civil, iar o condiţie 
de admisibilitate a acţiunii pauliene  ce decurge din caracterul său subsidiar  este acela 
că creditorul poate să recurgă la aceasta doar după ce a făcut dovada demarării 
procedurii executării silite, sau că ar fi uzat de alte mijloace prevăzute de lege în 
vedere recuperării creanţei sale, fără rezultat. 

 În speţă, reclamanta a fost în măsură şi a avut alte mijloace juridice eficiente 
pentru realizarea creanţei, prin vânzarea altor imobile terenuri care au avut valoarea 
mai mare decât cea pentru care a început executarea silită, adică 425.000 lei, faţă de 
410.176,68 lei, imobilele adjudecate de reclamantă fiind înscrise în CF 7079 B. 
nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, fiind constituite drept garanţie 
imobiliară de societatea debitoare SC D.M. SRL care a contractat împrumutul. Prin 
actul de donaţie a cărui revocare se cere au fost donate alte bunuri imobile, astfel că 
interesul reclamantei de a continua prezenta acţiune nu mai este actual şi legitim, cu 
atât mai mult cu cât prin procesul – verbal de licitaţie şi adjudecare nr. 4/23.05.2011 
s-a atestat faptul că parte din bunurile mobile şi imobile ale debitorului principal au 
fost adjudecate la licitaţia organizată de lichidatorul judiciar tocmai în favoarea 
reclamantei, pentru o sumă totală de 425.000 lei. 

 Starea de fapt expusă mai sus reiese din contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C., ataşat la filele 231-237, precum şi 
din procesul-verbal de licitaţie şi de adjudecare amintit mai sus, depus în Dos. nr. 
.../112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, prin care SC D.M. SRL, prin lichidator 
SCP. Consult management UV IPURL B. a vândut reclamantei la licitaţie publică 
activele imobilizate ale acestei societăţi constând din trei terenuri situate în B. exact 
pentru preţul de 425.000 lei, adică suma care reprezenta creanţa datorată de debitoare 
reclamantei-adjudecatare. 

Faptul că între timp creanţa s-ar fi majorat şi că garantul personal al băncii 
reclamante, respectiv pârâtul R.H.I. ar mai datora suma de 217.087,03 lei nu prezintă 
relevanţă, deoarece adresa de la fila 250 depusă de reclamanta nu prezintă nici o 



justificare, pentru a se putea verifica certitudinea creanţei, în condiţiile art. 379 al.1 
pct. 3 din Cod procedură civilă şi anume „creanţa certă este aceea a cărei existenţă 
rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la 
debitor şi recunoscute de dânsul”. Faţă de această împrejurare, prima instanţă nu a luat 
în considerare debitul pretins de reclamantă în plus faţă de cel pentru care s-a pornit 
executarea silită în Dos. nr. 205/ex/2009 de BEJ A.V.D., interesul ei de a promova 
prezenta acţiune nefiind actual nici prin prisma continuării executării silite, datorită 
faptului că însăşi reclamanta, prin adresa nr.440/18.07.2011 a solicitat BEJ A.V.D. în 
Dos.execuţional nr.205/2009 „suspendarea executării, precum şi deblocarea conturilor 
asupra cărora a fost înfiinţată măsura popririi împotriva garanţilor A.L.M. şi R.H.I. 
până la data finalizării lichidării societăţii D.M. SRL”. 

Pentru considerentele expuse, prima instanţă a apreciat că interesul promovării 
prezentei acţiuni nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în sensul că nu este 
actual, personal si direct, deoarece nu există nici un folos practic pentru persoana care 
a pus în mişcare acţiunea civilă, aşa cum a fost formulată, reclamanta recuperând 
debitul pentru care a început executarea silită faţă de pârâţii debitori.  

Având în vedere că în speţă excepţia lipsei de interes primează faţă de excepţia 
lipsei calităţii procesuale active, instanţa nu a mai analizat-o pe aceasta din urmă.  
Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat.  

Prin decizia civilă nr. 82/A din 27.06.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a 
admis apelul formulat de reclamanta SC M.B.(R.) SA BUCUREŞTI, împotriva 
sentinţei civile nr. 1199/2012 a Judecătoriei B., care a fost desfiinţată şi s-a trimis 
cauza spre rejudecare Judecătoriei B..  

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin acţiunea 
pauliană, reclamanta SC M.B.R. SA a investit prima instanţă cu o acţiune împotriva  
pârâţilor R.H.I., R.N.A. şi P.V.D., solicitând instanţei să dispună anularea contractului 
de donaţie cumpărare autentificat de BNPA B. prin încheierea de autentificare 
nr.1657/20.05.2009, cu consecinţa întoarcerii imobilelor înstrăinate în patrimoniul 
debitorului R.H.I. 

În motivarea cererii s-a arătat, printre altele, că M.B.(R.) S.A. BUCUREŞTI - 
Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L în faliment, următoarele împrumuturi: 
un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. FA 
5413/08.08.2008; un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de împrumut 
nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în calitate de 
asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se între părţi 
Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008.  

 Ulterior reclamanta a depus la dosar a o cerere precizatoare f.181-182 prin 
care a arătat că solicită atât revocarea contractului de donaţie anterior arătat, cât şi 
revocarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat de BNPA B. prin încheierea 
de autentificare nr. 2274/22.06.2010, chemând în judecată în calitate de pârâţi pe  
A.L.F.  şi A.M., sens în care s-a dispus citarea acestora la termenul de judecată din 07 
septembrie 2011.  

Prima instanţă a soluţionat cauza dedusă judecăţii prin  admiterea excepţiei 
lipsei de interes invocată de pârâtul R.H.I., fiind respinsă acţiunea civilă fără a fi 
analizată acţiunea pe fond. 

Tribunalul a arătat că în mod greşit prima instanţă a admis excepţia lipsei de 
interes şi a respins acţiunea pe acest considerent pentru că în cauză reclamanta 
justifica un interes legitim în promovarea acţiunii. 

În acest sens, tribunalul a arătat că interesul de a acţiona constituie o condiţie 
de exercitare a acţiunii civile şi în consecinţă trebuie ca acesta să fie legitim, 



determinat, personal şi actual, iar justificarea acestuia se determină în funcţie de data 
sesizării instanţei de judecată, iar nu în funcţie de momentele ulterioare investirii 
instanţei de judecată deoarece dacă interesul reclamantului era justificat iniţial la 
începutul procesului nu se mai poate respinge acţiunea pentru neîndeplinirea acestei 
condiţii de exercitare a acţiunii civile, ci trebuie soluţionată cauza fie pe fond 
cercetându-se dacă sunt întrunite cerinţele de temeinicie şi legalitate specifice acţiunii 
respective, asta în situaţia în care nu se admit alte excepţii ce împiedică acest lucru, 
fie, dacă ulterior investirii instanţei se constată că dreptul subiectiv dedus judecăţii a 
fost stins în unul din modurile prevăzute de lege ori convenite de părţi soluţia care se 
impune este respingerea acţiunii ca fiind rămasă fără obiect. 

 În speţă, această condiţie de exercitare a acţiunii civile, respectiv justificarea 
unui interes legitim, determinat, personal şi actual era corespunzător îndeplinită la 
data de 03 iunie 2010, data înregistrării acţiunii pauliene, întrucât reclamanta justifica 
acest interes de a acţiona pe calea acţiunii pauliene împotriva pârâţilor ca urmare a 
calităţii acesteia de creditor chirografar pentru sumele de 300.000 lei şi respectiv de 
99.000 lei, iar pârâtul R.H.I. era un fideiusor ce a renunţat la beneficiul de discuţiune 
şi diviziune şi era donator în actul atacat, ceea ce îndreptăţea reclamanta să atace actul 
juridic pretins fraudulos. 

Aşa fiind, atât timp cât la data sesizării instanţei de judecată interesul urmărit 
de reclamantă era determinat, actual, personal şi actual, înseamnă că nu putea fi 
respinsă acţiunea ca urmare a admiterii excepţiei lipsei de interes cum eronat a 
procedat instanţa de fond. 

În realitate, prima instanţă a procedat la verificarea condiţiilor de fond ale 
acţiunii pauliene în sensul că a verificat dacă reclamanta mai are calitatea de creditor 
ulterior sesizării acţiunii şi a ajuns la concluzia că nu mai are această calitate faţă de 
suma indicată în cererea de executare silită, însă într-un asemenea caz, dacă se 
ajungea la concluzia că reclamanta nu mai avea calitatea de creditor, în mod firesc ar 
fi trebuit respinsă acţiunea ca fiind neîntemeiată, nefiind întrunite o cerinţă specifică 
de fond a acţiunii pauliene, ori ca lipsită de obiect, dacă se ajungea la concluzia că 
pretenţiile reclamantei faţă de pârâţi au fost stinse integral în cursul procesului, dar 
nicidecum nu putea fi respinsă acţiunea pentru lipsa interesului. 

Mai mult, tribunalul a observat că din contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C. prin care reclamanta a dobândit 
imobilele SC D.M. SRL rezultă cu claritate existenţa unei creanţe a apelantei mai 
mare decât cuantumul preţului stabilit, art. 3 din contract menţionează existenta unei 
creanţe de 479.632,08 lei, iar preţul indicat în contract era de 425.000 lei, ceea ce 
conduce la concluzia, cel puţin la o examinare sumară, fără a analiza fondul cauzei, că 
reclamanta îşi menţinea calitatea de creditor faţă de societatea comercială ce a fost 
beneficiara creditelor şi pentru care a garantat ca fideiusor pârâtul intimat R.H.I., 
situaţie în care şi din această perspectivă nu se putea respinge acţiunea ca fiind lipsită 
de interes. 

Având în vedere această situaţie, constatând că prima instanţă a soluţionat 
acţiunea dedusă judecăţii fără a cerceta fondul cauzei ca urmare a admiterii în mod 
greşit a excepţiei lipsei de interes, tribunalul, în temeiul art.297 Cod procedură civilă, 
a admis apelul declarat de reclamantă, a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza 
spre rejudecare primei instanţe. 

În rejudecare, prima instanţă va proceda la soluţionarea cauzei analizând în 
prealabil şi cealaltă excepţie invocată de pârât, iar în situaţia în care va aprecia că este 
nefondată va soluţiona acţiunea civilă precizată pe fond ţinând cont în acest sens de 
prevederile legale aplicabile în materie raportat la probatoriul administrat în cauză, 



putându-se efectua verificări suplimentare cu privire la sumele de bani datorate 
reclamantei de debitori, însă ţinând cont de specificul obiectului cauzei.    

Prin decizia civilă nr. 4.439/R/2012 din 25.10.2012 a Curţii de Apel, s-a admis 
în parte recursul declarat de pârâtul R.H.I.  împotriva deciziei civile nr. 82 din 
27.06.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, care a fost casată şi s-a trimis apelul spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că din considerentele 
sentinţei judecătoriei, rezultă că aceasta a analizat condiţiile acţiunii pauliene, 
respectiv existenţa creanţei, apreciind că cea invocată iniţial prin cererea de chemare 
în judecată, respectiv de 425.000 lei, s-a stins prin plată, iar diferenţa invocată de 
reclamantă pe parcursul procesului ca fiind majorări de întârziere nu reprezintă o 
creanţă certă în sensul art. 379 alin. 1 pct. 3 C. pr. civ.. Apreciind că nu sunt 
îndeplinite aceste condiţii ale acţiunii pauliene, dar, în principal, având în vedere 
împrejurarea că, în opinia sa, creanţa era stinsă, instanţa a apreciat că reclamanta nu 
mai are interes în revocarea actului despre care susţine că a creat sau mărit starea de 
insolvabilitate a garantului personal.  

Interesul trebuie să existe la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti, 
întrucât, chiar dacă  el nu era actual la data înregistrării cererii de chemare în judecată, 
dacă devine actual până la momentul pronunţării hotărârii, acţiunea nu poate fi 
respinsă ca prematură.  

Tribunalul a apreciat că, dacă interesul exista la data înregistrării cererii de 
chemare în judecată, nu se mai poate pune problema pierderii acestuia pe parcursul 
procesului, ci, în măsura în care creanţa a fost stinsă în acest răstimp, acţiunea trebuie 
respinsă ca rămânând lipsită de obiect.   

În realitate, cele două instanţe au dezlegat identic problema de drept, pentru că 
au apreciat ambele că existenţa şi caracterul cert al creanţei constituie condiţii de 
admisibilitate ale acţiunii. 

Faptul că prima instanţă a legat plata creanţei de condiţia interesului, iar ce-a 
de-a doua de lipsa obiectului nu justifică sancţiunea anulării sentinţei şi trimiterii 
acţiunii spre rejudecare, hotărârea judecătorească reprezentând un întreg, 
considerentele trebuind luate în considerare în măsura în care dispozitivul reprezintă 
consecinţa lor, nefiind contradictorii acestuia, iar, din considerentele sentinţei primei 
instanţe, aşa cum a reţinut, de altfel, şi instanţa de apel, rezultă că aceasta a analizat 
condiţiile acţiunii pauliene.  

Tribunalul era obligat să reanalizeze, dacă a considerat că este cazul, aceste 
condiţii şi să pronunţe o soluţie de menţinere sau schimbare a sentinţei, în temeiul art. 
296 C. pr. civ., şi nu de anulare şi trimitere spre rejudecare, conform art. 297 alin. 1 C. 
pr. civ. 

 Pentru că tribunalul nu analizat criticile ce vizau fondul cauzei în apel, în 
temeiul art. 312 alin. 5 C.pr.civ., curtea a casat decizia pronunţată în apel şi a trimis 
apelul spre rejudecare. 

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 82/A din 19 iunie 2013 a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta SC „M.B.(R.) 
SA BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 1199 din 08.02.2012, pronunţată de 
Judecătoria B., iar apelanta a fost obligată să plătească intimatului R.H.I., suma de 
4,15 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în speţă, nu sunt îndeplinite 
cumulativ cerinţele prevăzute de art.974 Cod civil pentru admiterea acţiunii pauliene 
respectiv: prejudicierea creditorului prin încheierea actelor a căror  desfiinţare se 
solicită, constând în aceea că debitorul şi-a creat sau şi-a mărit starea de 



insolvabilitate; frauda debitorului; existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile a 
creditorului; complicitatea la fraudă a terţului dobânditor şi a terţului subdobânditor. 

Prima instanţă a reţinut că reclamanta, în calitate de creditor al pârâtului 
debitor R.H.I., nu are faţă de acesta o creanţă certă şi exigibilă, întrucât creanţa avută 
iniţial s-a stins ca urmare a  valorificării  bunului  obiect al garanţiei imobiliare, 
garanţie  privind aceeaşi creanţă, faţă de care pârâtul  a avut calitatea de fidejusor. 

În consecinţă, nu a mai analizat celelalte cerinţe  respectiv,  producerea unui 
prejudiciu reclamantei prin încheierea actelor a căror revocare  o solicită;  frauda  
debitorului şi complicitatea la fraudă a  dobânditorului  şi  a subdobânditorului. 

Referitor la existenţa unei creanţe certe şi exigibile, anterioară încheierii 
actului considerat de reclamantă ca fiind fraudulos, tribunalul a reţinut că statuarea 
instanţei de fond în sensul că reclamanta  mai  are nicio creanţă faţă de debitor este 
greşită întrucât reclamanta are faţă de debitor o creanţă nerecuperată de 54.632,08 lei, 
aşa cum rezultă din cele ce urmează 

Se notează că pârâtul R.H.I. are calitatea de debitor fidejusor,  al creanţei pe 
care reclamanta o are faţă de debitorul principal, SC „D.M.” SRL B., care a beneficiat 
de creditele acordate de  reclamantă.  

În acelaşi timp, creditele acordate debitorului principal, prin cele două 
acorduri de împrumut din 8 august 2008 au fost garantate şi cu garanţii imobiliare. 

La data de 25 februarie 2009 debitoarea principală SC „D.M.” SRL B. a 
solicitat Tribunalul Bistriţa-Năsăud deschiderea procedurii insolvenţei, cererea fiind 
obiect al dosarului nr…./112/2009 şi a fost admisă prin încheierea  nr. 194/27 martie 
2009. 

Potrivit art.41 din Legea nr.85/2006, nicio dobândă, majorare sau penalitate nu 
poate fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii reorganizării 
judiciare. 

Cum  creanţa reclamantei faţă de  debitoarea SC „D.M.” SRL  este anterioară 
deschiderii procedurii, începând cu data de 27 martie 2009 reclamanta nu mai poate 
percepe dobânzi, majorări sau penalităţi la sumele restante din creditul acordat. 

Ulterior, în dosarul nr…./112/2009, a  fost deschisă procedura simplificată a 
falimentului, prin sentinţa comercială nr.139/26.01.2010.  

Deşi creanţa declarată iniţial de reclamantă  în dosarul  nr…./112/2009 a fost 
de doar 412.180,66 lei, potrivit tabelului definitiv consolidat din data de 20 mai 2011, 
creanţa reclamantei faţă de debitoarea SC „D.M.” SRL B. este de 479.632,08 lei, aşa 
cum rezultă şi din răspunsul comunicat de judecătorul sindic, la adresa formulată de 
instanţă în prezentul apel, aflat la fila 46. 

Din această creanţă, la data de 23 mai 2011, potrivit procesului verbal de 
licitaţie şi adjudecare întocmit de lichidatorul judiciar, imobilele obiect la garanţiei 
imobiliare proprietatea debitoarei principale SC „D.M.” SRL B., înscrise în CF 7079 
B. nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, au fost adjudecate la licitaţia 
organizată de lichidatorul judiciar de reclamantă, pentru o sumă totală de 425.000 lei 
iar, ulterior, s-a încheiat contractul autentic de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 
250/29.06.2011 de BNP O.C. 

Aşa fiind, urmare a executării garanţiei imobiliare, reclamanta şi-a recuperat 
suma de 425.000 lei, prin preluarea de către reclamanta creditoare a imobilelor obiect 
al contractului de ipotecă în contul creanţei  astfel că, din creanţa totală, aşa cum 
aceasta a fost aprobată de judecătorul sindic, potrivit tabelului definitiv consolidat, a 
rămas de recuperat  suma de 54.632,08  lei. 



Pârâtul R.H.I. având calitatea de debitor-garant fidejusor faţă de creanţa pe 
care reclamanta o are faţă de debitoarea principală, el răspunde doar în limita creanţei 
pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală SC ”D.M.” SRL B. .  

Cum reclamanta avea la data pronunţării sentinţei atacate  faţă de debitoarea 
principală o creanţă de 54.632,08 lei, creanţă pe care o are şi în prezent, aceasta  este 
creanţa pentru care răspunde şi debitorul garant, pârâtul R.H.I.. 

În consecinţă, au fost apreciate de tribunal ca sunt neîntemeiate susţinerile 
apelantei în sensul că are faţă de pârâtul debitor  R.H.I.  o creanţă, de 261.450.89 lei, 
din care 200.396,23 lei reprezintă credit nerambursat, 56.007,31 lei dobândă restantă 
şi 5.047,35 lei,  cheltuieli accesorii contractului de credit, aşa cum reiese din adresa 
depusă în prezentul dosar la fila 131 dosar apel (cu menţiunea că, în ce priveşte 
cuantumul creditului nerestituit,  prin adresa de la fila 250 dosar fond, se indică 
aceeaşi sumă iar, în prezent, se indică sume mai mari reprezentând  dobânzi şi a 
cheltuieli adiacente creditului) . 

Reclamanta a declarat exigibile cele două credite la 22 aprilie 2009, debitorul 
pârât R.H.I., fiind notificat la data de 28.04.2009 şi apoi a  demarat executarea silită, 
împotriva pârâtului R.H.I. şi a numitului A.L.M., în calitate de garanţi personali ai 
creditelor acordate prin contractele de credit încheiate cu Sc „D.M.” SRL B.,  la data 
de 7 mai 2009, cererea de executare silită constituind obiectul dosarului execuţional 
nr.205/ex/2009, al executorului judecătoresc A.V.D.,  executarea silită fiind 
încuviinţată de Judecătoria B. în dosarul nr. …,  prin  încheierea  civilă nr.216/CC/15 
mai 2009. 

Pârâtul debitor R.H.I. şi soţia acestuia, pârâta R.N.A., în calitate de  
coproprietari devălmaşi asupra cotei de ¼ părţi din imobilele casă şi teren  de 400 
m.p., înscrise în c.f. nr.5365 B., precum şi a cotei de 1/3 părţi din terenul de 398 m.p., 
înscris în c.f. nr.2751 B. (imobile situate în B., strada C. nr. …) iar pârâtul R.H.I. şi în 
calitate de proprietar, bun propriu, al cotei de ¼ din imobilele casă şi teren de 400 
m.p. anterior descrise, la data de 20 mai 2009, au încheiat cu fiul lor P.V., contractul 
autentic de donaţie, cu rezervarea dreptului de uzufruct viager.  

Ulterior, donatarul, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
22 iunie 2010, a vândut bunurile imobile primite cu titlu de donaţie, cumpărătoarei-
pârâte A.L.F., iar uzufructuarii au renunţat de dreptul de uzufruct stabilit la data 
încheierii contractului de donaţie. 

Este real că donatarul, P.V. este fiul debitorului garant R.H.I., iar 
cumpărătoarea A.L.F. este bunica maternă a donatarului (mama soţiei pârâtului 
R.H.I., deci soacra acestuia), dar acest aspect prezintă relevanţă numai în măsura în 
care prin încheierea actelor autentice de înstrăinare anterior arătate s-a creat un 
prejudiciu  reclamantei. 

Referitor la condiţia ca, prin încheierea celor două acte autentice de înstrăinare 
contestate, să se fi creat un prejudiciu reclamantei, prejudiciu care ar consta în 
imposibilitatea recuperării creanţei rămasă neexecutată după valorificarea garanţiilor 
imobiliare, de 54.632,08 lei, tribunalul a constatat că această cerinţă nu este 
îndeplinită în speţă. 

Chiar dacă debitorul şi soţia lui au  înstrăinat imobilele obiect al contractului 
de donaţie, prin această înstrăinare debitorul R.H.I. nu  a devenit insolvabil, stare ce ar 
determina imposibilitatea creditoarei apelante să-şi recupereze creanţa, ci dimpotrivă 
acesta deţine un alt imobil (teren),are depozite bancare în lei, deţine  sume în lei şi 
EURO în contul curent, a realizat şi realizează venituri lunare cu caracter permanent 
şi totodată a realizat economii ce i-a permis să achite anticipat  şi  datoriile la bănci, 
pe care le-a avut în calitate de debitor principal. 



Faptul că, până în prezent, reclamanta nu şi-a recuperat întreaga creanţă  se 
datorează conduitei acesteia.  

Astfel, în dosarul execuţional nr.205/2009, executorul judecătoresc a efectuat 
adresă la ITM BN pentru a  i se comunica  situaţia contractelor de muncă  pe care 
debitorii le au încheiate. 

Deşi, la data de 19 iunie 2009, prin adresa nr. 4191  ITM BN comunică 
executorului judecătoresc că debitorul R.H.I. este angajat la SC „D.A.C.” SRL B., în 
funcţia de director, începând cu data de 01.12.2008, executorul judecătoresc nu  a 
înfiinţat poprirea asupra veniturilor salariale ale  debitorului. 

Pe de altă parte, deşi s-au emis adrese de înfiinţare a popririi asupra conturilor 
curente pe care debitorul R.H.I. le are deschise la toate  unităţile bancare din 
municipiul B. şi deşi nu toate  unităţile bancare nu au confirmat înfiinţarea popririi şi  
nici nu au comunicat faptul că debitorul nu are cont curent  deschis,  executorul 
judecătoresc nu a revenit cu adrese la aceste unităţi bancare, în condiţiile în care  
executarea silită nu a fost suspendată. 

Doar două bănci au confirmat  înfiinţarea popririi, respectiv banca R. şi U. şi 
deşi, aşa cum se va arăta mai jos,  debitorul pârât avea deschis cont şi la banca C. 
Sucursala B. şi banca nu a  comunicat  confirmarea de înfiinţare a popririi, nu s-a 
revenit cu adresă la această bancă. 

Ba mai mult, la data de 18.07.2011 apelanta creditoare urmăritoare în dosarul 
execuţional nr.205/2009, a solicitat executorului judecătoresc suspendarea executării 
silite şi până în prezent nu a solicitat continuarea acesteia. 

Din declaraţiile de avere ale pârâtului R.H.I., care sunt acte publice, rezultă că, 
în perioada 1 ianuarie 2009 -31 decembrie 2012, debitorul a realizat continuu venituri 
salariale în calitate de angajat al SC „D.A.C.” SRL B., în cuantum de 18.000 lei, net 
în fiecare an, ceea ce reprezintă 1.500 lei lunar net nefiind înfiinţată nicio poprire 
asupra acestui salariu,  conform adresei depusă la fila 116 dosar apel. 

În acelaşi timp, din aceleaşi declaraţii reiese faptul că, la sfârşitul anului 2008 
pârâtul R.H.I. avea  trei credite în derulare:  

- Un  credit la U., luat la 11.11. 2005, pentru o perioadă de 5 ani (iniţial, fiind 
de 36.000 lei, aşa cum se menţionează în adresa de confirmare a înfiinţării popririi din 
dosarul execuţional, f.182 dosar execuţional), ultima rată  urmând să fie plătită  la 
11.11.2010, credit care,  la sfârşitul anului 2008 , avea un sold de 14.450 lei. 

Această sumă a fost achitată în întregime în anul 2009, fiind achitată anticipat 
şi suma ce trebuia achitată în anul 2010(aproximativ 7.225 lei), cât timp acest credit 
nu  mai apare în declaraţia de avere pentru anul 2009. 

- Un alt credit, contractat tot pe o perioadă de 5 ani, 2005-2010, era în derulare 
la Banca R., având un sold, la sfârşitul anului 2008, de 12.270 lei, care, de asemenea, 
a fost achitat în întregime înainte de scadenţă, în anul 2009. 

- La sfârşitul anului 2008 pârâtul avea un credit şi la banca C., al cărui sold era 
de  58.125 EURO, cu scadenţă finală în anul 2017, credit care, la sfârşitul anului 
2009, avea un sold de doar 25.270 EURO, la sfârşitul anului 2010 avea în sold 23.346 
EURO  iar la sfârşitul anului 2012, creditul era achitat anticipat în întregime, deşi 
scadenţa finală era doar în anul 2017. 

Prin urmare, pe lângă dobânda aferentă ratelor scadente în anul 2009-2012, 
pârâtul R.H.I. a achitat  către banca C., suma 58.125 EURO, deşi  ratele lunare  se 
întindeau până în anul 2017. 

La sfârşitul anului 2012, precum şi în prezent pârâtul deţine, împreună cu 
soţia, un teren agricol în hotarul municipiului B. (cu suprafaţă considerabilă), de 
14.000 m.p., dobândit în anul 2002, un depozit la Banca R.R. de 170.000 lei, suma de 



4.969 EURO, în cont curent la banca R., sume existente  în conturi şi la data 23 aprilie 
2013, respectiv 29 aprilie şi, la data de 2 mai 2013, pârâtul avea  în contul curent de la 
Banca L. suma de 4.292 lei. 

Pârâtul a realizat şi realizează şi în prezent venituri din activitatea de consilier 
judeţean, în anul 2012, indemnizaţia acestuia  fiind de 6.022 lei şi, în anul 2012, a 
realizat cu titlu de venit împreună cu soţia şi suma de 14.789 lei din dobânzi.  

S-a constatat, astfel, că, în perioada 2009 - la zi,  pe lângă faptul că  pârâtul a 
achitat anticipat creditele pe care le avea în derulare, a realizat şi economii şi totodată 
deţine şi un teren în coproprietate cu soţia sa din a cărui valorificare şi-ar recupera cu 
succes  creanţa. 

În aceste condiţii nu se poate reţine că, prin înstrăinarea imobilelor obiect al 
contractului de donaţie, pârâtul debitor şi-a creat o stare de insolvabilitate. 

Dimpotrivă, reclamanta apelanta a avut şi are posibilitatea să-şi recupereze 
suma rămasă de recuperat din creanţa pe care a avut-o faţă de debitoarea principală, 
de 54.632,08 lei. 

De exemplu, dacă reclamanta ar fi înfiinţat poprirea asupra veniturilor salariale 
realizate de pârâtul R.H.I. în perioada 1 iulie 2009-23 martie 2013 (43 luni) ar fi 
recuperat suma de 21.500 lei. De asemenea dacă asupra conturilor curente (în lei sau 
EURO) ar fi fost înfiinţată poprirea, în momentul în care pârâtul a depus sumele ce 
reprezintă plată anticipată din credit şi nu rată scadentă, era posibil ca  băncile să  
blocheze sumele  care nu erau scadente. 

Apelanta a invocat greutăţile pe care le poate întâmpina cu ocazia executării 
silite a activelor financiare şi  a bunurilor  pe care le deţine pârâtul, însă tribunalul 
reţine că în fapt reclamanta nu a depus diligenţe suficiente pentru a-şi recupera 
creanţa, canalizându-se doar asupra revocării  actelor de înstrăinare ce fac obiectul 
prezentului dosar. 

Pe de altă parte şi dacă ar fi fost date motive de revocare a actelor de 
înstrăinare, bunurile ar fi revenit în patrimoniul comun codevălmaş al soţilor R.H.I. şi 
R.N.A., astfel că urmărirea silită  a acestora s-ar fi putut efectua numai după partajul 
acestora, cu toate impedimentele pe care le presupune un astfel de proces. 

Întrucât prin încheierea celor două acte de înstrăinare contestate (donaţia şi 
apoi vânzarea cumpărarea) nu s-a creat un prejudiciu reclamantei apelante,  tribunalul 
a apreciat că nu se impune a mai fi analizate celelalte două cerinţe pentru admiterea 
acţiunii revocatorii. 

Aşa fiind, a fost menţinută soluţia de respingere a acţiunii pauliene formulată 
de reclamantă şi, prin urmare, în baza art.296 C.pr.civ. şi art.315 C.pr.civ., apelul a 
fost respins ca nefiind fondat. 

În baza art.274 C.pr.civ. apelanta a fost obligată să plătească intimatului R.H.I. 
suma de 4,15 lei cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxa judiciară de timbru şi 
timbrul judiciar achitate pentru recursul declarat împotriva deciziei iniţiale date în 
apel. Deşi  intimatul a fost asistat de avocat nu a probat cu acte justificative  că a 
achitat onorariu avocaţial. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta S.C. M.B.(R.) S.A. BUCUREŞTI a 
declarat recurs, în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în 
tot a hotărârii atacate în sensul admiterii apelului reclamantei, cu consecinţa admiterii 
cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 974 C.civ. Astfel, în mod greşit tribunalul a constatat că, faţă de 
debitorul principal şi faţă de fidejusor, reclamanta mai are de recuperat doar suma de 
54.632,08 lei. Instanţa a oprit calculul dobânzilor şi a penalităţilor la data deschiderii 



procedurii insolvenţei faţă de societate, respectiv 27.03.2009, în temeiul art. 41 din 
Legea nr. 85/2006. 

Instanţa de apel a omis faptul că, fidejusorul, prin scrisoarea de garanţie 
personală a înţeles să garanteze, în solidar cu debitorul principal,  restituirea 
împrumuturilor în sumă de 399.000 lei, a dobânzilor şi penalităţilor aferente, 
renunţând la beneficiile de diviziune şi de discuţiune. În aceste condiţii sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 1662 teza finală din Vechiul C.civ., astfel că fidejusorul este obligat, 
în solidar cu debitorul, motiv pentru care în temeiul art. 1.039 şi urm. din Vechiul 
C.civ., creditorul este îndreptăţit să calculeze dobânzi şi penalităţi şi după data 
deschiderii procedurii insolvenţei faţă de unul din debitori şi să pretindă, oricăruia 
dintre aceştia, întregul debit. 

În privinţa patrimoniului fidejusorului, instanţa de apel a interpretat eronat 
situaţia de fapt şi legislaţia aplicabilă regimului juridic a bunurilor dobândite de soţi în 
timpul căsătorie.  Se consideră că insolvabilitatea acestuia trebuie apreciată la creanţa 
261.450,89 lei, iar faţă de acest cuantum, veniturile anuale ale debitorului sunt 
considerabil mai mici. 

Contul de depozit aflat la Banca R.R. pentru suma de 170.000 lei este deschis 
pe numele soţiei debitorului, iar tribunalul ar fi trebuit să observe că, la nivel teoretic, 
jumătate din această sumă ar aparţine debitorului. 

Mai mult, instanţa de apel nu a apreciat în mod corect declaraţiile de avere ale 
debitorului care nu puteau fi opuse reclamantei ca mijloc de probă, neobservându-se 
că soţia debitorului este proprietarul exclusiv asupra terenului în suprafaţă de 1,4 ha. 
teren agricol. Pe lângă faptul că valoarea acestui teren nu a fost stabilită în mod 
obiectiv, ci doar prin raportare la dimensiune, tribunalul a omis să observe că pe raza 
mun. B. debitorul nu figurează cu bunuri impozabile, astfel cum reiese din adresa 
Direcţiei Economice – Venituri din cadrul Primăriei B.. 

Veniturile realizate de intimat de 500 lei lunar, în calitatea de sa de consilier 
judeţean şi de 1.500 lei, în calitate de salariat la societatea pe care o administrează, nu 
pot duce la concluzia că debitorul nu este insolvabil. Insolvabilitatea înseamnă 
incapacitatea debitorului de a-şi acoperi pasivul, iar în speţă, această incapacitate este 
evidentă. 

Analizând cronologic declaraţiile de creanţă se observă că, în cursul ultimilor 
ani, activul debitorului s-a aflat într-o permanentă scădere prin înstrăinarea bunurilor 
mobile, prin donaţia nudei proprietăţi asupra imobilului care face obiectul celor două 
înstrăinări succesive, iar ulterior, prin vânzarea uzufructului viager, astfel încât faptul 
că acesta şi-a achitat anticipat alte obligaţii financiare nu duce la concluzia că nu este 
insolvabil. 

În privinţa fraudei debitorului şi complicitatea la fraudă a terţului dobânditor şi 
a subdobânditorului, lucrurile sunt mai evidente. Prejudiciul a fost creat, iar 
reclamanta creditoare se află în imposibilitatea de a-şi recupera în totalitate creanţa. 
Donatarul din contractul de donaţie este fiul debitorului şi al soţiei acestuia, iar 
subdobânditoarea este mama soţiei debitorului, soacra acestuia. Or, tocmai aceste 
legături de rudenie reprezintă motivul pentru care este evidentă complicitatea la 
fraudă. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâtul intimat R.H.I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, menţinerea hotărârii atacate, precum şi obligarea recurentei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că susţinerea 
recurentei potrivit căreia creanţa datorată este de 261.450,89 lei este eronată, motiv 



pentru care intimatul a promovat o contestaţie la executare împotriva cuantumului 
debitorului pretins, cerere care formează obiectul dosarului nr. …/190/2013 al 
Judecătoriei B.. 

La data de 15.12.2009 s-a depus tabelul preliminar al creanţelor acceptate, în 
care reclamanta s-a înscris cu suma de 412.180,66 lei, iar ulterior, la data de 
20.05.2011, în tabelul definitiv consolidat al creanţelor acceptate, s-a înscris cu o 
creanţă în sumă de 479.632,08 lei. La data de 29.06.2011, prin contractul de vânzare-
cumpărare  autentificat sub nr. 2.500 de B.N.P. O.C., act încheiat în baza procesului-
verbal de licitaţie şi adjudecare nr. 4/23.05.2011, reclamanta a fost declarată 
adjudecatar al bunurilor proprietatea falitei pentru suma de 425.000 lei, sens în care 
creanţa din tabelul consolidat a fost diminuată cu această sumă. 

Orice majorare a creanţei ulterioară promovării acţiunii pauliene este fără 
relevanţă întrucât în temeiul art. 379 alin. 1 pct. 3 C.pr.civ.,  pentru ca o creanţă să fie 
certă, existenţa ei trebuie să rezulte din actul de creanţă sau din alte acte, chiar 
neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 

În considerarea caracterului accesoriu al contractului de fidejusiune, acesta va 
urma soarta obligaţiei principale, astfel că datoria fidejusorului nu poate fi mai 
oneroasă decât datoria debitorului. 

Mai mult, coproprietara imobilului, R.N.A. nu are nicio obligaţie pecuniară 
faţă de reclamantă, iar în privinţa transferului cotei de ½ parte a acesteia, nu poate fi 
revocat. 

Deci, un alt aspect, este cel prevăzut de art. 2 din contractul de garanţie 
personală prin care pârâtul s-a obligat să garanteze irevocabil şi necondiţionat 
restituirea la timp şi întocmai a împrumutului acordat de către bancă împrumutatului, 
în sumă maximă care să nu depăşească 399.000 ron, împreună cu dobânzile, 
comisioane, taxe şi orice alte cheltuieli aferente acordului de împrumut, precum şi 
orice alte sume rezultate din actele adiţionale la aceasta. 

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 25.10.2013, Curtea, în 
temeiul art. 242 lin. 1 pct. 2 C.pr.civ., a dispus suspendarea judecării cauzei având în 
vedere lipsa nejustificată a părţilor de la dezbateri şi împrejurarea că nici una dintre 
părţi nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă. 

La data de 31.01.2014, reclamanta recurentă a înregistrat o cerere de reluare a 
judecăţii (f.32), cerere ce a fost legal timbrată la data de 27.02.2014. 

Pârâţii intimaţi R.N.A., P.V.D., A.L.F. şi A.M., 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 decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Astfel, potrivit art. 3021 alin. 1 C.pr.civ., cererea de recurs va cuprinde, sub 
sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: c) motivele de nelegalitate pe care se 
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, sau, după caz,  menţiunea că motivele vor fi 
depuse printr-un memoriu separat. 

La termenul de judecată din data de 28.021.2014, 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, recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze 
doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.9 C.pr.civ., în 
realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive 
de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi 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 şi o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză din 
perspectiva reclamantei. 

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 stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, 
etc., singurul 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 îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art.975 C.civ. şi la aplicarea dispoziţiilor art.1662, art.1039 şi 
urm. C.civ. 

 Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, 
ale probaţiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor 
dintre părţi, etc., intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 
10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 

din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 
219/2005, respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 
din OUG nr. 138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele 
care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze 
modalitatea în care primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din 
dosar, care să se refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a 
raporturilor dintre părţi, ori care să tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, 
ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de recurs fiind ţinută să se raporteze strict 
la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la 
orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată 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. 



Motivul de recurs invocat de către reclamanta recurentă privind îndeplinirea în 
speţă a cerinţelor prevăzute de art.975 C.civ., în opinia Curţii, nu este întemeiat pentru 
următoarele argumente. 

Potrivit art.975 C.civ., „ei (creditorii - sub.ns) pot asemenea, în numele lor 
personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor”. 

Prin urmare, acţiunea pauliană sau revocatorie este acea acţiune care se 
întemeiază  pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari prin care aceştia pot 
cere revocarea (desfiinţarea) pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate  de 
debitor în vederea prejudicierii lor. Prejudicierea creditorilor se concretizează în faptul 
că prin încheierea actelor juridice atacate debitorul îşi măreşte sau creează  o stare de 
insolvabilitate. 

Din interpretarea textului legal mai sus evocat rezultă că pentru admisibilitatea 
acţiunii pauliene este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă şi, în principiu, anterioară, actului 
atacat; actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, în sensul că debitorul şi-a 
cauzat sau şi-a mărit o stare de insolvabilitate; frauda debitorului, care constă în aceea 
că a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor; complicitatea la 
fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul juridic. 

Prima cerinţă referitoare la existenţa unei creanţe certă, lichidă şi exigibilă şi, 
în principiu, anterioară, actului atacat este îndeplinită în cauză, însă reclamanta susţine 
că, în realitate, cuantumul acesteia este de 261.450,89 lei şi nu de 54.632,08 lei cât a 
stabilit instanţa de apel. 

În opinia Curţii, în mod legal, tribunalul a înlăturat susţinerile reclamantei 
privitoare la cuantumul creanţei pretins datorată  de pârâtul debitor  R.H.I. de 
261.450.89 lei, din care 200.396,23 lei reprezintă credit nerambursat, 56.007,31 lei 
dobândă restantă şi 5.047,35 lei,  cheltuieli accesorii contractului de credit. 

În sprijinul acestui argument Curtea constată că reclamanta M.B.(R.) S.A. 
BUCUREŞTI - Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L, următoarele 
împrumuturi: un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. 
FA 5413/08.08.2008 şi un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de 
împrumut nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în 
calitate de asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se 
între părţi Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008. De asemenea, 
restituirea împrumutului a fost garantată şi de către A.L.M., în calitate de garant 
fidejusor în baza Contractului de Garanţie Personală din data de 08.08.2008. 

Prin urmare, în momentul semnării contractului de fidejusiune, pârâtul R.H.I. a 
garantat cu bunurile sale prezente şi viitoare, fără a se menţiona care sunt acestea, 
banca reclamantă având calitatea de creditor chirografar, iar în contractul de credit 
acordat de SC D.M. SRL, reclamanta are calitatea de creditor cu drept de ipotecă 
înscris în CF asupra unor imobile ale societăţii împrumutate, care este de fapt 
debitorul obligat faţă de reclamantă. 

La data de 25.02.2009 debitoarea principală SC „D.M.” SRL B. a solicitat 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud deschiderea procedurii insolvenţei, în dosarul 
nr…./112/2009, cererea fiind admisă prin încheierea nr. 194/27.03.2009. 

Ulterior, în dosarul nr…./112/2009, s-a  deschis procedura simplificată a 
falimentului, prin sentinţa comercială nr.139/26.01.2010 a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud.  

Deşi creanţa declarată iniţial de reclamantă  în dosarul  nr…/112/2009 a fost 
de doar 412.180,66 lei, potrivit tabelului definitiv consolidat din data de 20.05. 2011, 



creanţa pretinsă de reclamantă faţă de debitoarea SC „D.M.” SRL B. este de 
479.632,08 lei.  

Din această creanţă, la data de 23.05.2011, potrivit procesului verbal de 
licitaţie şi adjudecare întocmit de lichidatorul judiciar, imobilele obiect la garanţiei 
imobiliare proprietatea debitoarei principale SC „D.M.” SRL B., înscrise în CF nr. 
7079 B. nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, au fost adjudecate de 
reclamantă la licitaţia organizată de lichidatorul judiciar, pentru suma totală de 
425.000 lei iar, ulterior, s-a încheiat contractul autentic de vânzare cumpărare, 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C. 

Potrivit art.41 din Legea nr.85/2006, nicio dobândă, majorare sau penalitate nu 
poate fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii reorganizării 
judiciare. 

Cum  creanţa reclamantei faţă de  debitoarea SC „D.M.” SRL  este anterioară 
deschiderii procedurii, începând cu data de 27.03.2009 reclamanta nu mai poate 
percepe dobânzi, majorări sau penalităţi la sumele restante din creditul acordat. 

Ca urmare a executării garanţiei imobiliare, reclamanta şi-a recuperat suma de 
425.000 lei, prin preluarea de către reclamanta creditoare a imobilelor obiect al 
contractului de ipotecă în contul creanţei  astfel că, din creanţa totală, aşa cum aceasta 
a fost aprobată de judecătorul sindic, potrivit tabelului definitiv consolidat, a rămas de 
recuperat  suma de 54.632,08  lei. 

Din caracterul accesoriu al contractului de garanţie personală rezultă că 
fidejusiunea nu poate întrece ca întindere datoria debitorului principal şi nici nu poate 
fi făcută în condiţii mai oneroase. 

Prin urmare, pârâtul R.H.I. având calitatea de debitor - garant fidejusor faţă de 
creanţa pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală, el răspunde doar în 
limita creanţei pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală SC ”D.M.” SRL 
B. .  

Ţinând seama de faptul că reclamanta avea faţă de debitoarea principală o 
creanţă de 54.632,08 lei, creanţă pe care o are şi în prezent, aceasta  este creanţa 
pentru care răspunde şi debitorul garant, pârâtul R.H.I.. 

 
În aceste condiţii,  art.41 din Legea nr.85/2006 reprezintă o normă juridică 

specială care se aplică prioritar faţă de norma juridică generală astfel că, după data 
deschiderii  procedurii insolvenţei, reclamanta nu mai poate pretinde de la debitorul 
principal nicio dobândă, majorare sau penalitate care să fie adăugată creanţelor 
născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi, prin urmare, nici de la pârâtul 
fidejusor. 

În privinţa condiţiei ca, prin încheierea celor două acte autentice de înstrăinare 
contestate, reclamantei să i se fi creat un prejudiciu care ar consta în imposibilitatea 
recuperării creanţei rămasă neexecutată după valorificarea garanţiilor imobiliare, în 
cuantum de 54.632,08 lei, Curtea apreciază că în mod legal  tribunalul a constatat că 
această cerinţă nu este îndeplinită în speţă. 

Dovada insolvabilităţii debitorului este în sarcina reclamantei creditoare însă 
aceasta nu a probat cu succes existenţa stării de insolvabilitate a pârâtului R.H.I., iar 
criticile din recurs referitoare la interpretarea greşită a probelor şi a stării de fapt de 
către instanţa de apel în acest sens intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, aşa 
cum anterior s-a arătat, astfel că nu mai pot fi analizate de către instanţa de recurs. 

Chiar dacă pârâtul fidejusor şi soţia lui au  înstrăinat imobilele obiect al 
contractului de donaţie, împrejurare care ar duce la o micşorare a activului 



patrimonial, în mod legal tribunalul a statuat că prin încheierea acestui act juridic, nu 
se poate afirma că reclamanta creditoare a suferit un prejudiciu. 

Prin această înstrăinare debitorul R.H.I. nu  a devenit insolvabil, stare ce ar 
determina imposibilitatea creditoarei apelante de a-şi recupera creanţa ci, dimpotrivă 
acesta din urmă a dovedit că deţine un alt imobil (teren), are depozite bancare în lei, 
deţine  sume în lei şi euro în contul curent, a realizat şi realizează venituri lunare cu 
caracter permanent şi totodată a realizat economii ce i-a permis să achite anticipat  şi  
datoriile la bănci, pe care le-a avut în calitate de debitor principal, iar faptul că, până 
în prezent, reclamanta nu şi-a recuperat întreaga creanţă  se datorează în exclusivitate 
conduitei acesteia.  

Având în vedere că prin încheierea celor două acte de înstrăinare contestate 
(donaţia şi apoi vânzarea cumpărarea) nu s-a dovedit existenţa unui prejudiciu cauzat 
reclamantei,  în mod legal tribunalul a apreciat că nu se impune a mai fi analizate 
celelalte două cerinţe pentru admiterea acţiunii revocatorii, nefiind îndeplinite astfel 
condiţiile cumulative reglementate de art. 975 C.civ. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. M.B.(R.) 
S.A. BUCUREŞTI împotriva deciziei civile nr. 82/A din 19 iunie 2013 a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, pe care o menţine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenta, aflată în culpă procesuală,  să plătească intimatului R.H.I. 
suma de 100 lei, cheltuieli de judecată în recurs,  reprezentând onorariul avocaţial 
dovedit prin chitanţa de plată anexată la f. 22 din dosar. 

 

14. Acţiune pauliană. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 974 C.civ.. Respingere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 605 din 28 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1.199 din data de 08.02.2012, pronunţată de 
Judecătoria B., s-a admis excepţia lipsei de interes invocată de pârâtul R.H.I. şi, pe 
cale de consecinţă, a fost respinsă acţiunea pauliană având ca obiect revocare contract 
donaţie formulată de reclamanta SC M.B.(R.) SA, împotriva pârâţilor R.H.I., R.N.A. 
şi P.V.D., A.L.F.  şi A.M.  

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că M.B.(R.) S.A. 
BUCUREŞTI - Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L în faliment, următoarele 
împrumuturi: un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. 
FA 5413/08.08.2008; un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de 
împrumut nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în 
calitate de asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se 
între părţi Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008. De asemenea, 
restituirea împrumutului a fost garantată şi de către A.L.M., în calitate de Garant 
fidejusor în baza Contractului de Garanţie Personală din data de 08.08.2008. 

Întrucât împrumutatul D.M. S.R.L nu şi-a respectat obligaţiile contractuale şi 
nu a rambursat sumele datorate în baza împrumuturilor, banca a solicitat începerea 
executării silite în baza titlurilor executorii reprezentate de acordurile de împrumut, 
constituindu-se dosarul de executare silită nr. 205/2009 instrumentat de Biroul 
Executorului Judecătoresc A.V.D., cu sediul în B., avându-i ca debitori pe R.H.I. şi 



A.L.M., executarea silită fiind încuviinţată de către Judecătoria B. prin încheierea 
pronunţata la data de 15.05.2009. 

Conform acordurilor de împrumut mai sus menţionate, pârâtul R.H.I. datora la 
data iniţierii procedurii de executare silită suma totală de 410.176,68 lei. 

Potrivit legii, executorul judecătoresc a solicitat organelor competente să îi 
comunice informaţii referitoare la eventualele bunuri mobile şi imobile pe care 
debitorul le deţine în proprietate. 

Reclamanta a formulat prezenta acţiune pauliană, prin care solicită anularea 
Contractului de Donaţie autentificat prin   încheierea  de Autentificare nr. 1657/ 20 
mai 2009 pronunţată de Notarul Public B.E.F., prin care pârâtul R.H.I. şi soţia sa, 
pârâta R.N.A., au transmis nuda proprietate asupra imobilului reprezentat de cota 
indiviza de 1/2 din imobilul situat in mun. B., Str. C. nr. …, jud. Bistriţa-Năsăud, 
înscris în CF B. sub nr. 5365, de sub A+1, având număr top. 93/14/2 constând din: 
Casă cu P+2 etaje şi teren, curte şi grădina în suprafaţa totala de 400 mp; cota indiviză 
de 1/3 din imobilul situat în mun. B., str. C. nr. 13B, jud. Bistriţa – Năsăud, înscris în 
CF B. sub nr. 2751, de sub A+2, având număr top. 93/14/1 constând din teren grădină 
în suprafaţa totala de 398 mp,  către fiul lor, pârâtul P.V.D., necăsătorit, ca bun 
propriu,deoarece prin semnarea acestor acte debitorul şi-ar fi diminuat patrimoniul său 
cu care a garantat restituirea împrumutului către reclamantă. 

Interesul reprezintă folosul material sau moral pe care-l urmăreşte cel ce 
porneşte acţiunea sau săvârşeşte un act procedural şi trebuie să fie legitim (în legătură 
cu pretenţia formulată), personal şi direct (folosul practic trebuie să-l vizeze pe cel 
care recurge la forma procedurală), născut şi actual (partea s-ar expune la un 
prejudiciu dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune).De regulă, dacă dreptul 
pretins este actual şi interesul este născut şi actual, totuşi este posibil acest lucru şi 
când dreptul nu este actual : în cazul acţiunilor prev. de art. 110 c.pr.civ., în cazul 
asigurării dovezilor (art. 235 alin. l) şi în ipoteza cererilor în constatare (art. 111).  

Excepţia lipsei de interes vizează fie inexistenţa interesului, fie cazul în care 
interesul nu îndeplineşte cerinţele de mai sus. Ea este de fond, absolută şi peremptorie 
şi poate fi invocată şi de procuror sau instanţă din oficiu. 

           De altfel, potrivit opiniilor exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă, 
interesul judiciar, este o condiţie necesară pentru dobândirea calităţii de parte în 
procesul civil şi se concretizează în folosul material ori moral pe care l-ar putea obţine 
oricare dintre părţi de pe urma activităţii judiciare pe care intenţionează sa o 
desfăşoare. 

            Fata de susţinerea reclamantei, instanţa a fost investită cu o acţiune 
pauliană, întemeiata pe dispoziţiile art.975 Cod civil, acţiune civilă prin care 
creditorul poate solicita anularea actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale de 
către debitor. Această acţiune se fondează pe principiul responsabilităţii delictuale, în 
sensul că atât debitorul cât si terţul dobânditor trebuie sa fie de conivenţă la momentul 
încheierii actelor de înstrăinare şi să urmărească fraudarea intereselor creditorului. 

          Pentru a fi întemeiată acţiunea pauliană se impune a fi întrunite 
cumulativ mai multe condiţii, respectiv: să existe o fraudă din partea debitorului; sa se 
fi cauzat o prejudiciere a drepturilor creditorului care să constea în micşorarea gajului 
general, de natură să determine insolvabilitatea debitorului; actul atacat sa nu 
constituie exerciţiul unui drept strict personal al debitorului; creanţa creditorului să fie 
anterioara actului atacat, să fie certă, lichidă şi exigibilă şi în cazul actelor cu titlu 
oneros, terţul să fi participat în complicitate cu debitorul la fraudă. 

           Prin promovarea prezentei acţiuni, astfel cum este configurata, 
reclamanta urmăreşte revocarea unui contract de donaţie, defăimându-l ca fraudulos, 



prin mecanismul acţiunii pauliene. În primul rând trebuie plecat de la constatarea ca 
suntem în fata unui act juridic, care deşi este cu titlu gratuit transmite donatarului doar 
nuda proprietate, iar donatorii îşi păstrează uzufructul viager, astfel că în principiu nu 
afectează valoarea activului patrimonial al donatorilor, adică al pârâţilor R.H.I. şi 
R.N.A.. Pe de altă parte, în momentul semnării contractului de fidejusiune, pârâtul a 
garantat cu bunurile sale prezente şi viitoare, fără a se menţiona care sunt acestea, 
banca având calitatea de creditor chirografar, iar în contractul de credit acordat de SC 
D.M. SRL, reclamanta are calitatea de creditor cu drept de ipotecă înscris în CF 
asupra unor imobile ale societăţii împrumutate, care este de fapt debitorul obligat faţă 
de reclamantă. 

Prin intermediul contractului de adeziune, pârâtul R.H.I. a fost nevoit să 
renunţe la beneficiul de discuţiune şi diviziune prevăzut de Codul civil, iar o condiţie 
de admisibilitate a acţiunii pauliene  ce decurge din caracterul său subsidiar  este acela 
că creditorul poate să recurgă la aceasta doar după ce a făcut dovada demarării 
procedurii executării silite, sau că ar fi uzat de alte mijloace prevăzute de lege în 
vedere recuperării creanţei sale, fără rezultat. 

 În speţă, reclamanta a fost în măsură şi a avut alte mijloace juridice eficiente 
pentru realizarea creanţei, prin vânzarea altor imobile terenuri care au avut valoarea 
mai mare decât cea pentru care a început executarea silită, adică 425.000 lei, faţă de 
410.176,68 lei, imobilele adjudecate de reclamantă fiind înscrise în CF 7079 B. 
nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, fiind constituite drept garanţie 
imobiliară de societatea debitoare SC D.M. SRL care a contractat împrumutul. Prin 
actul de donaţie a cărui revocare se cere au fost donate alte bunuri imobile, astfel că 
interesul reclamantei de a continua prezenta acţiune nu mai este actual şi legitim, cu 
atât mai mult cu cât prin procesul – verbal de licitaţie şi adjudecare nr. 4/23.05.2011 
s-a atestat faptul că parte din bunurile mobile şi imobile ale debitorului principal au 
fost adjudecate la licitaţia organizată de lichidatorul judiciar tocmai în favoarea 
reclamantei, pentru o sumă totală de 425.000 lei. 

 Starea de fapt expusă mai sus reiese din contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C., ataşat la filele 231-237, precum şi 
din procesul-verbal de licitaţie şi de adjudecare amintit mai sus, depus în Dos. nr. 
.../112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, prin care SC D.M. SRL, prin lichidator 
SCP. Consult management UV IPURL B. a vândut reclamantei la licitaţie publică 
activele imobilizate ale acestei societăţi constând din trei terenuri situate în B. exact 
pentru preţul de 425.000 lei, adică suma care reprezenta creanţa datorată de debitoare 
reclamantei-adjudecatare. 

Faptul că între timp creanţa s-ar fi majorat şi că garantul personal al băncii 
reclamante, respectiv pârâtul R.H.I. ar mai datora suma de 217.087,03 lei nu prezintă 
relevanţă, deoarece adresa de la fila 250 depusă de reclamanta nu prezintă nici o 
justificare, pentru a se putea verifica certitudinea creanţei, în condiţiile art. 379 al.1 
pct. 3 din Cod procedură civilă şi anume „creanţa certă este aceea a cărei existenţă 
rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la 
debitor şi recunoscute de dânsul”. Faţă de această împrejurare, prima instanţă nu a luat 
în considerare debitul pretins de reclamantă în plus faţă de cel pentru care s-a pornit 
executarea silită în Dos. nr. 205/ex/2009 de BEJ A.V.D., interesul ei de a promova 
prezenta acţiune nefiind actual nici prin prisma continuării executării silite, datorită 
faptului că însăşi reclamanta, prin adresa nr.440/18.07.2011 a solicitat BEJ A.V.D. în 
Dos.execuţional nr.205/2009 „suspendarea executării, precum şi deblocarea conturilor 
asupra cărora a fost înfiinţată măsura popririi împotriva garanţilor A.L.M. şi R.H.I. 
până la data finalizării lichidării societăţii D.M. SRL”. 



Pentru considerentele expuse, prima instanţă a apreciat că interesul promovării 
prezentei acţiuni nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în sensul că nu este 
actual, personal si direct, deoarece nu există nici un folos practic pentru persoana care 
a pus în mişcare acţiunea civilă, aşa cum a fost formulată, reclamanta recuperând 
debitul pentru care a început executarea silită faţă de pârâţii debitori.  

Având în vedere că în speţă excepţia lipsei de interes primează faţă de excepţia 
lipsei calităţii procesuale active, instanţa nu a mai analizat-o pe aceasta din urmă.  
Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat.  

Prin decizia civilă nr. 82/A din 27.06.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a 
admis apelul formulat de reclamanta SC M.B.(R.) SA BUCUREŞTI, împotriva 
sentinţei civile nr. 1199/2012 a Judecătoriei B., care a fost desfiinţată şi s-a trimis 
cauza spre rejudecare Judecătoriei B..  

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin acţiunea 
pauliană, reclamanta SC M.B.R. SA a investit prima instanţă cu o acţiune împotriva  
pârâţilor R.H.I., R.N.A. şi P.V.D., solicitând instanţei să dispună anularea contractului 
de donaţie cumpărare autentificat de BNPA B. prin încheierea de autentificare 
nr.1657/20.05.2009, cu consecinţa întoarcerii imobilelor înstrăinate în patrimoniul 
debitorului R.H.I. 

În motivarea cererii s-a arătat, printre altele, că M.B.(R.) S.A. BUCUREŞTI - 
Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L în faliment, următoarele împrumuturi: 
un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. FA 
5413/08.08.2008; un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de împrumut 
nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în calitate de 
asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se între părţi 
Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008.  

 Ulterior reclamanta a depus la dosar a o cerere precizatoare f.181-182 prin 
care a arătat că solicită atât revocarea contractului de donaţie anterior arătat, cât şi 
revocarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat de BNPA B. prin încheierea 
de autentificare nr. 2274/22.06.2010, chemând în judecată în calitate de pârâţi pe  
A.L.F.  şi A.M., sens în care s-a dispus citarea acestora la termenul de judecată din 07 
septembrie 2011.  

Prima instanţă a soluţionat cauza dedusă judecăţii prin  admiterea excepţiei 
lipsei de interes invocată de pârâtul R.H.I., fiind respinsă acţiunea civilă fără a fi 
analizată acţiunea pe fond. 

Tribunalul a arătat că în mod greşit prima instanţă a admis excepţia lipsei de 
interes şi a respins acţiunea pe acest considerent pentru că în cauză reclamanta 
justifica un interes legitim în promovarea acţiunii. 

În acest sens, tribunalul a arătat că interesul de a acţiona constituie o condiţie 
de exercitare a acţiunii civile şi în consecinţă trebuie ca acesta să fie legitim, 
determinat, personal şi actual, iar justificarea acestuia se determină în funcţie de data 
sesizării instanţei de judecată, iar nu în funcţie de momentele ulterioare investirii 
instanţei de judecată deoarece dacă interesul reclamantului era justificat iniţial la 
începutul procesului nu se mai poate respinge acţiunea pentru neîndeplinirea acestei 
condiţii de exercitare a acţiunii civile, ci trebuie soluţionată cauza fie pe fond 
cercetându-se dacă sunt întrunite cerinţele de temeinicie şi legalitate specifice acţiunii 
respective, asta în situaţia în care nu se admit alte excepţii ce împiedică acest lucru, 
fie, dacă ulterior investirii instanţei se constată că dreptul subiectiv dedus judecăţii a 
fost stins în unul din modurile prevăzute de lege ori convenite de părţi soluţia care se 
impune este respingerea acţiunii ca fiind rămasă fără obiect. 



 În speţă, această condiţie de exercitare a acţiunii civile, respectiv justificarea 
unui interes legitim, determinat, personal şi actual era corespunzător îndeplinită la 
data de 03 iunie 2010, data înregistrării acţiunii pauliene, întrucât reclamanta justifica 
acest interes de a acţiona pe calea acţiunii pauliene împotriva pârâţilor ca urmare a 
calităţii acesteia de creditor chirografar pentru sumele de 300.000 lei şi respectiv de 
99.000 lei, iar pârâtul R.H.I. era un fideiusor ce a renunţat la beneficiul de discuţiune 
şi diviziune şi era donator în actul atacat, ceea ce îndreptăţea reclamanta să atace actul 
juridic pretins fraudulos. 

Aşa fiind, atât timp cât la data sesizării instanţei de judecată interesul urmărit 
de reclamantă era determinat, actual, personal şi actual, înseamnă că nu putea fi 
respinsă acţiunea ca urmare a admiterii excepţiei lipsei de interes cum eronat a 
procedat instanţa de fond. 

În realitate, prima instanţă a procedat la verificarea condiţiilor de fond ale 
acţiunii pauliene în sensul că a verificat dacă reclamanta mai are calitatea de creditor 
ulterior sesizării acţiunii şi a ajuns la concluzia că nu mai are această calitate faţă de 
suma indicată în cererea de executare silită, însă într-un asemenea caz, dacă se 
ajungea la concluzia că reclamanta nu mai avea calitatea de creditor, în mod firesc ar 
fi trebuit respinsă acţiunea ca fiind neîntemeiată, nefiind întrunite o cerinţă specifică 
de fond a acţiunii pauliene, ori ca lipsită de obiect, dacă se ajungea la concluzia că 
pretenţiile reclamantei faţă de pârâţi au fost stinse integral în cursul procesului, dar 
nicidecum nu putea fi respinsă acţiunea pentru lipsa interesului. 

Mai mult, tribunalul a observat că din contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C. prin care reclamanta a dobândit 
imobilele SC D.M. SRL rezultă cu claritate existenţa unei creanţe a apelantei mai 
mare decât cuantumul preţului stabilit, art. 3 din contract menţionează existenta unei 
creanţe de 479.632,08 lei, iar preţul indicat în contract era de 425.000 lei, ceea ce 
conduce la concluzia, cel puţin la o examinare sumară, fără a analiza fondul cauzei, că 
reclamanta îşi menţinea calitatea de creditor faţă de societatea comercială ce a fost 
beneficiara creditelor şi pentru care a garantat ca fideiusor pârâtul intimat R.H.I., 
situaţie în care şi din această perspectivă nu se putea respinge acţiunea ca fiind lipsită 
de interes. 

Având în vedere această situaţie, constatând că prima instanţă a soluţionat 
acţiunea dedusă judecăţii fără a cerceta fondul cauzei ca urmare a admiterii în mod 
greşit a excepţiei lipsei de interes, tribunalul, în temeiul art.297 Cod procedură civilă, 
a admis apelul declarat de reclamantă, a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza 
spre rejudecare primei instanţe. 

În rejudecare, prima instanţă va proceda la soluţionarea cauzei analizând în 
prealabil şi cealaltă excepţie invocată de pârât, iar în situaţia în care va aprecia că este 
nefondată va soluţiona acţiunea civilă precizată pe fond ţinând cont în acest sens de 
prevederile legale aplicabile în materie raportat la probatoriul administrat în cauză, 
putându-se efectua verificări suplimentare cu privire la sumele de bani datorate 
reclamantei de debitori, însă ţinând cont de specificul obiectului cauzei.    

Prin decizia civilă nr. 4.439/R/2012 din 25.10.2012 a Curţii de Apel, s-a admis 
în parte recursul declarat de pârâtul R.H.I.  împotriva deciziei civile nr. 82 din 
27.06.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, care a fost casată şi s-a trimis apelul spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că din considerentele 
sentinţei judecătoriei, rezultă că aceasta a analizat condiţiile acţiunii pauliene, 
respectiv existenţa creanţei, apreciind că cea invocată iniţial prin cererea de chemare 
în judecată, respectiv de 425.000 lei, s-a stins prin plată, iar diferenţa invocată de 



reclamantă pe parcursul procesului ca fiind majorări de întârziere nu reprezintă o 
creanţă certă în sensul art. 379 alin. 1 pct. 3 C. pr. civ.. Apreciind că nu sunt 
îndeplinite aceste condiţii ale acţiunii pauliene, dar, în principal, având în vedere 
împrejurarea că, în opinia sa, creanţa era stinsă, instanţa a apreciat că reclamanta nu 
mai are interes în revocarea actului despre care susţine că a creat sau mărit starea de 
insolvabilitate a garantului personal.  

Interesul trebuie să existe la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti, 
întrucât, chiar dacă  el nu era actual la data înregistrării cererii de chemare în judecată, 
dacă devine actual până la momentul pronunţării hotărârii, acţiunea nu poate fi 
respinsă ca prematură.  

Tribunalul a apreciat că, dacă interesul exista la data înregistrării cererii de 
chemare în judecată, nu se mai poate pune problema pierderii acestuia pe parcursul 
procesului, ci, în măsura în care creanţa a fost stinsă în acest răstimp, acţiunea trebuie 
respinsă ca rămânând lipsită de obiect.   

În realitate, cele două instanţe au dezlegat identic problema de drept, pentru că 
au apreciat ambele că existenţa şi caracterul cert al creanţei constituie condiţii de 
admisibilitate ale acţiunii. 

Faptul că prima instanţă a legat plata creanţei de condiţia interesului, iar ce-a 
de-a doua de lipsa obiectului nu justifică sancţiunea anulării sentinţei şi trimiterii 
acţiunii spre rejudecare, hotărârea judecătorească reprezentând un întreg, 
considerentele trebuind luate în considerare în măsura în care dispozitivul reprezintă 
consecinţa lor, nefiind contradictorii acestuia, iar, din considerentele sentinţei primei 
instanţe, aşa cum a reţinut, de altfel, şi instanţa de apel, rezultă că aceasta a analizat 
condiţiile acţiunii pauliene.  

Tribunalul era obligat să reanalizeze, dacă a considerat că este cazul, aceste 
condiţii şi să pronunţe o soluţie de menţinere sau schimbare a sentinţei, în temeiul art. 
296 C. pr. civ., şi nu de anulare şi trimitere spre rejudecare, conform art. 297 alin. 1 C. 
pr. civ. 

 Pentru că tribunalul nu analizat criticile ce vizau fondul cauzei în apel, în 
temeiul art. 312 alin. 5 C.pr.civ., curtea a casat decizia pronunţată în apel şi a trimis 
apelul spre rejudecare. 

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 82/A din 19 iunie 2013 a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta SC „M.B.(R.) 
SA BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 1199 din 08.02.2012, pronunţată de 
Judecătoria B., iar apelanta a fost obligată să plătească intimatului R.H.I., suma de 
4,15 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în speţă, nu sunt îndeplinite 
cumulativ cerinţele prevăzute de art.974 Cod civil pentru admiterea acţiunii pauliene 
respectiv: prejudicierea creditorului prin încheierea actelor a căror  desfiinţare se 
solicită, constând în aceea că debitorul şi-a creat sau şi-a mărit starea de 
insolvabilitate; frauda debitorului; existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile a 
creditorului; complicitatea la fraudă a terţului dobânditor şi a terţului subdobânditor. 

Prima instanţă a reţinut că reclamanta, în calitate de creditor al pârâtului 
debitor R.H.I., nu are faţă de acesta o creanţă certă şi exigibilă, întrucât creanţa avută 
iniţial s-a stins ca urmare a  valorificării  bunului  obiect al garanţiei imobiliare, 
garanţie  privind aceeaşi creanţă, faţă de care pârâtul  a avut calitatea de fidejusor. 

În consecinţă, nu a mai analizat celelalte cerinţe  respectiv,  producerea unui 
prejudiciu reclamantei prin încheierea actelor a căror revocare  o solicită;  frauda  
debitorului şi complicitatea la fraudă a  dobânditorului  şi  a subdobânditorului. 



Referitor la existenţa unei creanţe certe şi exigibile, anterioară încheierii 
actului considerat de reclamantă ca fiind fraudulos, tribunalul a reţinut că statuarea 
instanţei de fond în sensul că reclamanta  mai  are nicio creanţă faţă de debitor este 
greşită întrucât reclamanta are faţă de debitor o creanţă nerecuperată de 54.632,08 lei, 
aşa cum rezultă din cele ce urmează 

Se notează că pârâtul R.H.I. are calitatea de debitor fidejusor,  al creanţei pe 
care reclamanta o are faţă de debitorul principal, SC „D.M.” SRL B., care a beneficiat 
de creditele acordate de  reclamantă.  

În acelaşi timp, creditele acordate debitorului principal, prin cele două 
acorduri de împrumut din 8 august 2008 au fost garantate şi cu garanţii imobiliare. 

La data de 25 februarie 2009 debitoarea principală SC „D.M.” SRL B. a 
solicitat Tribunalul Bistriţa-Năsăud deschiderea procedurii insolvenţei, cererea fiind 
obiect al dosarului nr…./112/2009 şi a fost admisă prin încheierea  nr. 194/27 martie 
2009. 

Potrivit art.41 din Legea nr.85/2006, nicio dobândă, majorare sau penalitate nu 
poate fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii reorganizării 
judiciare. 

Cum  creanţa reclamantei faţă de  debitoarea SC „D.M.” SRL  este anterioară 
deschiderii procedurii, începând cu data de 27 martie 2009 reclamanta nu mai poate 
percepe dobânzi, majorări sau penalităţi la sumele restante din creditul acordat. 

Ulterior, în dosarul nr…./112/2009, a  fost deschisă procedura simplificată a 
falimentului, prin sentinţa comercială nr.139/26.01.2010.  

Deşi creanţa declarată iniţial de reclamantă  în dosarul  nr…./112/2009 a fost 
de doar 412.180,66 lei, potrivit tabelului definitiv consolidat din data de 20 mai 2011, 
creanţa reclamantei faţă de debitoarea SC „D.M.” SRL B. este de 479.632,08 lei, aşa 
cum rezultă şi din răspunsul comunicat de judecătorul sindic, la adresa formulată de 
instanţă în prezentul apel, aflat la fila 46. 

Din această creanţă, la data de 23 mai 2011, potrivit procesului verbal de 
licitaţie şi adjudecare întocmit de lichidatorul judiciar, imobilele obiect la garanţiei 
imobiliare proprietatea debitoarei principale SC „D.M.” SRL B., înscrise în CF 7079 
B. nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, au fost adjudecate la licitaţia 
organizată de lichidatorul judiciar de reclamantă, pentru o sumă totală de 425.000 lei 
iar, ulterior, s-a încheiat contractul autentic de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 
250/29.06.2011 de BNP O.C. 

Aşa fiind, urmare a executării garanţiei imobiliare, reclamanta şi-a recuperat 
suma de 425.000 lei, prin preluarea de către reclamanta creditoare a imobilelor obiect 
al contractului de ipotecă în contul creanţei  astfel că, din creanţa totală, aşa cum 
aceasta a fost aprobată de judecătorul sindic, potrivit tabelului definitiv consolidat, a 
rămas de recuperat  suma de 54.632,08  lei. 

Pârâtul R.H.I. având calitatea de debitor-garant fidejusor faţă de creanţa pe 
care reclamanta o are faţă de debitoarea principală, el răspunde doar în limita creanţei 
pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală SC ”D.M.” SRL B. .  

Cum reclamanta avea la data pronunţării sentinţei atacate  faţă de debitoarea 
principală o creanţă de 54.632,08 lei, creanţă pe care o are şi în prezent, aceasta  este 
creanţa pentru care răspunde şi debitorul garant, pârâtul R.H.I.. 

În consecinţă, au fost apreciate de tribunal ca sunt neîntemeiate susţinerile 
apelantei în sensul că are faţă de pârâtul debitor  R.H.I.  o creanţă, de 261.450.89 lei, 
din care 200.396,23 lei reprezintă credit nerambursat, 56.007,31 lei dobândă restantă 
şi 5.047,35 lei,  cheltuieli accesorii contractului de credit, aşa cum reiese din adresa 
depusă în prezentul dosar la fila 131 dosar apel (cu menţiunea că, în ce priveşte 



cuantumul creditului nerestituit,  prin adresa de la fila 250 dosar fond, se indică 
aceeaşi sumă iar, în prezent, se indică sume mai mari reprezentând  dobânzi şi a 
cheltuieli adiacente creditului) . 

Reclamanta a declarat exigibile cele două credite la 22 aprilie 2009, debitorul 
pârât R.H.I., fiind notificat la data de 28.04.2009 şi apoi a  demarat executarea silită, 
împotriva pârâtului R.H.I. şi a numitului A.L.M., în calitate de garanţi personali ai 
creditelor acordate prin contractele de credit încheiate cu Sc „D.M.” SRL B.,  la data 
de 7 mai 2009, cererea de executare silită constituind obiectul dosarului execuţional 
nr.205/ex/2009, al executorului judecătoresc A.V.D.,  executarea silită fiind 
încuviinţată de Judecătoria B. în dosarul nr. …,  prin  încheierea  civilă nr.216/CC/15 
mai 2009. 

Pârâtul debitor R.H.I. şi soţia acestuia, pârâta R.N.A., în calitate de  
coproprietari devălmaşi asupra cotei de ¼ părţi din imobilele casă şi teren  de 400 
m.p., înscrise în c.f. nr.5365 B., precum şi a cotei de 1/3 părţi din terenul de 398 m.p., 
înscris în c.f. nr.2751 B. (imobile situate în B., strada C. nr. …) iar pârâtul R.H.I. şi în 
calitate de proprietar, bun propriu, al cotei de ¼ din imobilele casă şi teren de 400 
m.p. anterior descrise, la data de 20 mai 2009, au încheiat cu fiul lor P.V., contractul 
autentic de donaţie, cu rezervarea dreptului de uzufruct viager.  

Ulterior, donatarul, prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
22 iunie 2010, a vândut bunurile imobile primite cu titlu de donaţie, cumpărătoarei-
pârâte A.L.F., iar uzufructuarii au renunţat de dreptul de uzufruct stabilit la data 
încheierii contractului de donaţie. 

Este real că donatarul, P.V. este fiul debitorului garant R.H.I., iar 
cumpărătoarea A.L.F. este bunica maternă a donatarului (mama soţiei pârâtului 
R.H.I., deci soacra acestuia), dar acest aspect prezintă relevanţă numai în măsura în 
care prin încheierea actelor autentice de înstrăinare anterior arătate s-a creat un 
prejudiciu  reclamantei. 

Referitor la condiţia ca, prin încheierea celor două acte autentice de înstrăinare 
contestate, să se fi creat un prejudiciu reclamantei, prejudiciu care ar consta în 
imposibilitatea recuperării creanţei rămasă neexecutată după valorificarea garanţiilor 
imobiliare, de 54.632,08 lei, tribunalul a constatat că această cerinţă nu este 
îndeplinită în speţă. 

Chiar dacă debitorul şi soţia lui au  înstrăinat imobilele obiect al contractului 
de donaţie, prin această înstrăinare debitorul R.H.I. nu  a devenit insolvabil, stare ce ar 
determina imposibilitatea creditoarei apelante să-şi recupereze creanţa, ci dimpotrivă 
acesta deţine un alt imobil (teren),are depozite bancare în lei, deţine  sume în lei şi 
EURO în contul curent, a realizat şi realizează venituri lunare cu caracter permanent 
şi totodată a realizat economii ce i-a permis să achite anticipat  şi  datoriile la bănci, 
pe care le-a avut în calitate de debitor principal. 

Faptul că, până în prezent, reclamanta nu şi-a recuperat întreaga creanţă  se 
datorează conduitei acesteia.  

Astfel, în dosarul execuţional nr.205/2009, executorul judecătoresc a efectuat 
adresă la ITM BN pentru a  i se comunica  situaţia contractelor de muncă  pe care 
debitorii le au încheiate. 

Deşi, la data de 19 iunie 2009, prin adresa nr. 4191  ITM BN comunică 
executorului judecătoresc că debitorul R.H.I. este angajat la SC „D.A.C.” SRL B., în 
funcţia de director, începând cu data de 01.12.2008, executorul judecătoresc nu  a 
înfiinţat poprirea asupra veniturilor salariale ale  debitorului. 

Pe de altă parte, deşi s-au emis adrese de înfiinţare a popririi asupra conturilor 
curente pe care debitorul R.H.I. le are deschise la toate  unităţile bancare din 



municipiul B. şi deşi nu toate  unităţile bancare nu au confirmat înfiinţarea popririi şi  
nici nu au comunicat faptul că debitorul nu are cont curent  deschis,  executorul 
judecătoresc nu a revenit cu adrese la aceste unităţi bancare, în condiţiile în care  
executarea silită nu a fost suspendată. 

Doar două bănci au confirmat  înfiinţarea popririi, respectiv banca R. şi U. şi 
deşi, aşa cum se va arăta mai jos,  debitorul pârât avea deschis cont şi la banca C. 
Sucursala B. şi banca nu a  comunicat  confirmarea de înfiinţare a popririi, nu s-a 
revenit cu adresă la această bancă. 

Ba mai mult, la data de 18.07.2011 apelanta creditoare urmăritoare în dosarul 
execuţional nr.205/2009, a solicitat executorului judecătoresc suspendarea executării 
silite şi până în prezent nu a solicitat continuarea acesteia. 

Din declaraţiile de avere ale pârâtului R.H.I., care sunt acte publice, rezultă că, 
în perioada 1 ianuarie 2009 -31 decembrie 2012, debitorul a realizat continuu venituri 
salariale în calitate de angajat al SC „D.A.C.” SRL B., în cuantum de 18.000 lei, net 
în fiecare an, ceea ce reprezintă 1.500 lei lunar net nefiind înfiinţată nicio poprire 
asupra acestui salariu,  conform adresei depusă la fila 116 dosar apel. 

În acelaşi timp, din aceleaşi declaraţii reiese faptul că, la sfârşitul anului 2008 
pârâtul R.H.I. avea  trei credite în derulare:  

- Un  credit la U., luat la 11.11. 2005, pentru o perioadă de 5 ani (iniţial, fiind 
de 36.000 lei, aşa cum se menţionează în adresa de confirmare a înfiinţării popririi din 
dosarul execuţional, f.182 dosar execuţional), ultima rată  urmând să fie plătită  la 
11.11.2010, credit care,  la sfârşitul anului 2008 , avea un sold de 14.450 lei. 

Această sumă a fost achitată în întregime în anul 2009, fiind achitată anticipat 
şi suma ce trebuia achitată în anul 2010(aproximativ 7.225 lei), cât timp acest credit 
nu  mai apare în declaraţia de avere pentru anul 2009. 

- Un alt credit, contractat tot pe o perioadă de 5 ani, 2005-2010, era în derulare 
la Banca R., având un sold, la sfârşitul anului 2008, de 12.270 lei, care, de asemenea, 
a fost achitat în întregime înainte de scadenţă, în anul 2009. 

- La sfârşitul anului 2008 pârâtul avea un credit şi la banca C., al cărui sold era 
de  58.125 EURO, cu scadenţă finală în anul 2017, credit care, la sfârşitul anului 
2009, avea un sold de doar 25.270 EURO, la sfârşitul anului 2010 avea în sold 23.346 
EURO  iar la sfârşitul anului 2012, creditul era achitat anticipat în întregime, deşi 
scadenţa finală era doar în anul 2017. 

Prin urmare, pe lângă dobânda aferentă ratelor scadente în anul 2009-2012, 
pârâtul R.H.I. a achitat  către banca C., suma 58.125 EURO, deşi  ratele lunare  se 
întindeau până în anul 2017. 

La sfârşitul anului 2012, precum şi în prezent pârâtul deţine, împreună cu 
soţia, un teren agricol în hotarul municipiului B. (cu suprafaţă considerabilă), de 
14.000 m.p., dobândit în anul 2002, un depozit la Banca R.R. de 170.000 lei, suma de 
4.969 EURO, în cont curent la banca R., sume existente  în conturi şi la data 23 aprilie 
2013, respectiv 29 aprilie şi, la data de 2 mai 2013, pârâtul avea  în contul curent de la 
Banca L. suma de 4.292 lei. 

Pârâtul a realizat şi realizează şi în prezent venituri din activitatea de consilier 
judeţean, în anul 2012, indemnizaţia acestuia  fiind de 6.022 lei şi, în anul 2012, a 
realizat cu titlu de venit împreună cu soţia şi suma de 14.789 lei din dobânzi.  

S-a constatat, astfel, că, în perioada 2009 - la zi,  pe lângă faptul că  pârâtul a 
achitat anticipat creditele pe care le avea în derulare, a realizat şi economii şi totodată 
deţine şi un teren în coproprietate cu soţia sa din a cărui valorificare şi-ar recupera cu 
succes  creanţa. 



În aceste condiţii nu se poate reţine că, prin înstrăinarea imobilelor obiect al 
contractului de donaţie, pârâtul debitor şi-a creat o stare de insolvabilitate. 

Dimpotrivă, reclamanta apelanta a avut şi are posibilitatea să-şi recupereze 
suma rămasă de recuperat din creanţa pe care a avut-o faţă de debitoarea principală, 
de 54.632,08 lei. 

De exemplu, dacă reclamanta ar fi înfiinţat poprirea asupra veniturilor salariale 
realizate de pârâtul R.H.I. în perioada 1 iulie 2009-23 martie 2013 (43 luni) ar fi 
recuperat suma de 21.500 lei. De asemenea dacă asupra conturilor curente (în lei sau 
EURO) ar fi fost înfiinţată poprirea, în momentul în care pârâtul a depus sumele ce 
reprezintă plată anticipată din credit şi nu rată scadentă, era posibil ca  băncile să  
blocheze sumele  care nu erau scadente. 

Apelanta a invocat greutăţile pe care le poate întâmpina cu ocazia executării 
silite a activelor financiare şi  a bunurilor  pe care le deţine pârâtul, însă tribunalul 
reţine că în fapt reclamanta nu a depus diligenţe suficiente pentru a-şi recupera 
creanţa, canalizându-se doar asupra revocării  actelor de înstrăinare ce fac obiectul 
prezentului dosar. 

Pe de altă parte şi dacă ar fi fost date motive de revocare a actelor de 
înstrăinare, bunurile ar fi revenit în patrimoniul comun codevălmaş al soţilor R.H.I. şi 
R.N.A., astfel că urmărirea silită  a acestora s-ar fi putut efectua numai după partajul 
acestora, cu toate impedimentele pe care le presupune un astfel de proces. 

Întrucât prin încheierea celor două acte de înstrăinare contestate (donaţia şi 
apoi vânzarea cumpărarea) nu s-a creat un prejudiciu reclamantei apelante,  tribunalul 
a apreciat că nu se impune a mai fi analizate celelalte două cerinţe pentru admiterea 
acţiunii revocatorii. 

Aşa fiind, a fost menţinută soluţia de respingere a acţiunii pauliene formulată 
de reclamantă şi, prin urmare, în baza art.296 C.pr.civ. şi art.315 C.pr.civ., apelul a 
fost respins ca nefiind fondat. 

În baza art.274 C.pr.civ. apelanta a fost obligată să plătească intimatului R.H.I. 
suma de 4,15 lei cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxa judiciară de timbru şi 
timbrul judiciar achitate pentru recursul declarat împotriva deciziei iniţiale date în 
apel. Deşi  intimatul a fost asistat de avocat nu a probat cu acte justificative  că a 
achitat onorariu avocaţial. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta S.C. M.B.(R.) S.A. BUCUREŞTI a 
declarat recurs, în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în 
tot a hotărârii atacate în sensul admiterii apelului reclamantei, cu consecinţa admiterii 
cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 974 C.civ. Astfel, în mod greşit tribunalul a constatat că, faţă de 
debitorul principal şi faţă de fidejusor, reclamanta mai are de recuperat doar suma de 
54.632,08 lei. Instanţa a oprit calculul dobânzilor şi a penalităţilor la data deschiderii 
procedurii insolvenţei faţă de societate, respectiv 27.03.2009, în temeiul art. 41 din 
Legea nr. 85/2006. 

Instanţa de apel a omis faptul că, fidejusorul, prin scrisoarea de garanţie 
personală a înţeles să garanteze, în solidar cu debitorul principal,  restituirea 
împrumuturilor în sumă de 399.000 lei, a dobânzilor şi penalităţilor aferente, 
renunţând la beneficiile de diviziune şi de discuţiune. În aceste condiţii sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 1662 teza finală din Vechiul C.civ., astfel că fidejusorul este obligat, 
în solidar cu debitorul, motiv pentru care în temeiul art. 1.039 şi urm. din Vechiul 
C.civ., creditorul este îndreptăţit să calculeze dobânzi şi penalităţi şi după data 



deschiderii procedurii insolvenţei faţă de unul din debitori şi să pretindă, oricăruia 
dintre aceştia, întregul debit. 

În privinţa patrimoniului fidejusorului, instanţa de apel a interpretat eronat 
situaţia de fapt şi legislaţia aplicabilă regimului juridic a bunurilor dobândite de soţi în 
timpul căsătorie.  Se consideră că insolvabilitatea acestuia trebuie apreciată la creanţa 
261.450,89 lei, iar faţă de acest cuantum, veniturile anuale ale debitorului sunt 
considerabil mai mici. 

Contul de depozit aflat la Banca R.R. pentru suma de 170.000 lei este deschis 
pe numele soţiei debitorului, iar tribunalul ar fi trebuit să observe că, la nivel teoretic, 
jumătate din această sumă ar aparţine debitorului. 

Mai mult, instanţa de apel nu a apreciat în mod corect declaraţiile de avere ale 
debitorului care nu puteau fi opuse reclamantei ca mijloc de probă, neobservându-se 
că soţia debitorului este proprietarul exclusiv asupra terenului în suprafaţă de 1,4 ha. 
teren agricol. Pe lângă faptul că valoarea acestui teren nu a fost stabilită în mod 
obiectiv, ci doar prin raportare la dimensiune, tribunalul a omis să observe că pe raza 
mun. B. debitorul nu figurează cu bunuri impozabile, astfel cum reiese din adresa 
Direcţiei Economice – Venituri din cadrul Primăriei B.. 

Veniturile realizate de intimat de 500 lei lunar, în calitatea de sa de consilier 
judeţean şi de 1.500 lei, în calitate de salariat la societatea pe care o administrează, nu 
pot duce la concluzia că debitorul nu este insolvabil. Insolvabilitatea înseamnă 
incapacitatea debitorului de a-şi acoperi pasivul, iar în speţă, această incapacitate este 
evidentă. 

Analizând cronologic declaraţiile de creanţă se observă că, în cursul ultimilor 
ani, activul debitorului s-a aflat într-o permanentă scădere prin înstrăinarea bunurilor 
mobile, prin donaţia nudei proprietăţi asupra imobilului care face obiectul celor două 
înstrăinări succesive, iar ulterior, prin vânzarea uzufructului viager, astfel încât faptul 
că acesta şi-a achitat anticipat alte obligaţii financiare nu duce la concluzia că nu este 
insolvabil. 

În privinţa fraudei debitorului şi complicitatea la fraudă a terţului dobânditor şi 
a subdobânditorului, lucrurile sunt mai evidente. Prejudiciul a fost creat, iar 
reclamanta creditoare se află în imposibilitatea de a-şi recupera în totalitate creanţa. 
Donatarul din contractul de donaţie este fiul debitorului şi al soţiei acestuia, iar 
subdobânditoarea este mama soţiei debitorului, soacra acestuia. Or, tocmai aceste 
legături de rudenie reprezintă motivul pentru care este evidentă complicitatea la 
fraudă. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâtul intimat R.H.I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, menţinerea hotărârii atacate, precum şi obligarea recurentei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că susţinerea 
recurentei potrivit căreia creanţa datorată este de 261.450,89 lei este eronată, motiv 
pentru care intimatul a promovat o contestaţie la executare împotriva cuantumului 
debitorului pretins, cerere care formează obiectul dosarului nr. …/190/2013 al 
Judecătoriei B.. 

La data de 15.12.2009 s-a depus tabelul preliminar al creanţelor acceptate, în 
care reclamanta s-a înscris cu suma de 412.180,66 lei, iar ulterior, la data de 
20.05.2011, în tabelul definitiv consolidat al creanţelor acceptate, s-a înscris cu o 
creanţă în sumă de 479.632,08 lei. La data de 29.06.2011, prin contractul de vânzare-
cumpărare  autentificat sub nr. 2.500 de B.N.P. O.C., act încheiat în baza procesului-
verbal de licitaţie şi adjudecare nr. 4/23.05.2011, reclamanta a fost declarată 



adjudecatar al bunurilor proprietatea falitei pentru suma de 425.000 lei, sens în care 
creanţa din tabelul consolidat a fost diminuată cu această sumă. 

Orice majorare a creanţei ulterioară promovării acţiunii pauliene este fără 
relevanţă întrucât în temeiul art. 379 alin. 1 pct. 3 C.pr.civ.,  pentru ca o creanţă să fie 
certă, existenţa ei trebuie să rezulte din actul de creanţă sau din alte acte, chiar 
neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 

În considerarea caracterului accesoriu al contractului de fidejusiune, acesta va 
urma soarta obligaţiei principale, astfel că datoria fidejusorului nu poate fi mai 
oneroasă decât datoria debitorului. 

Mai mult, coproprietara imobilului, R.N.A. nu are nicio obligaţie pecuniară 
faţă de reclamantă, iar în privinţa transferului cotei de ½ parte a acesteia, nu poate fi 
revocat. 

Deci, un alt aspect, este cel prevăzut de art. 2 din contractul de garanţie 
personală prin care pârâtul s-a obligat să garanteze irevocabil şi necondiţionat 
restituirea la timp şi întocmai a împrumutului acordat de către bancă împrumutatului, 
în sumă maximă care să nu depăşească 399.000 ron, împreună cu dobânzile, 
comisioane, taxe şi orice alte cheltuieli aferente acordului de împrumut, precum şi 
orice alte sume rezultate din actele adiţionale la aceasta. 

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 25.10.2013, Curtea, în 
temeiul art. 242 lin. 1 pct. 2 C.pr.civ., a dispus suspendarea judecării cauzei având în 
vedere lipsa nejustificată a părţilor de la dezbateri şi împrejurarea că nici una dintre 
părţi nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă. 

La data de 31.01.2014, reclamanta recurentă a înregistrat o cerere de reluare a 
judecăţii (f.32), cerere ce a fost legal timbrată la data de 27.02.2014. 

Pârâţii intimaţi R.N.A., P.V.D., A.L.F. şi A.M., 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 decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Astfel, potrivit art. 3021 alin. 1 C.pr.civ., cererea de recurs va cuprinde, sub 
sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: c) motivele de nelegalitate pe care se 
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, sau, după caz,  menţiunea că motivele vor fi 
depuse printr-un memoriu separat. 

La termenul de judecată din data de 28.021.2014, 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, recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze 
doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 



Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.9 C.pr.civ., în 
realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive 
de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi 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 şi o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză din 
perspectiva reclamantei. 

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 stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, 
etc., singurul 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 îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art.975 C.civ. şi la aplicarea dispoziţiilor art.1662, art.1039 şi 
urm. C.civ. 

 Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, 
ale probaţiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor 
dintre părţi, etc., intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 
10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 

din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 
219/2005, respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 
din OUG nr. 138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele 
care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze 
modalitatea în care primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din 
dosar, care să se refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a 
raporturilor dintre părţi, ori care să tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, 
ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de recurs fiind ţinută să se raporteze strict 
la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la 
orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată 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. 

Motivul de recurs invocat de către reclamanta recurentă privind îndeplinirea în 
speţă a cerinţelor prevăzute de art.975 C.civ., în opinia Curţii, nu este întemeiat pentru 
următoarele argumente. 

Potrivit art.975 C.civ., „ei (creditorii - sub.ns) pot asemenea, în numele lor 
personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor”. 

Prin urmare, acţiunea pauliană sau revocatorie este acea acţiune care se 
întemeiază  pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari prin care aceştia pot 
cere revocarea (desfiinţarea) pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate  de 
debitor în vederea prejudicierii lor. Prejudicierea creditorilor se concretizează în faptul 
că prin încheierea actelor juridice atacate debitorul îşi măreşte sau creează  o stare de 
insolvabilitate. 



Din interpretarea textului legal mai sus evocat rezultă că pentru admisibilitatea 
acţiunii pauliene este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă şi, în principiu, anterioară, actului 
atacat; actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, în sensul că debitorul şi-a 
cauzat sau şi-a mărit o stare de insolvabilitate; frauda debitorului, care constă în aceea 
că a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor; complicitatea la 
fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul juridic. 

Prima cerinţă referitoare la existenţa unei creanţe certă, lichidă şi exigibilă şi, 
în principiu, anterioară, actului atacat este îndeplinită în cauză, însă reclamanta susţine 
că, în realitate, cuantumul acesteia este de 261.450,89 lei şi nu de 54.632,08 lei cât a 
stabilit instanţa de apel. 

În opinia Curţii, în mod legal, tribunalul a înlăturat susţinerile reclamantei 
privitoare la cuantumul creanţei pretins datorată  de pârâtul debitor  R.H.I. de 
261.450.89 lei, din care 200.396,23 lei reprezintă credit nerambursat, 56.007,31 lei 
dobândă restantă şi 5.047,35 lei,  cheltuieli accesorii contractului de credit. 

În sprijinul acestui argument Curtea constată că reclamanta M.B.(R.) S.A. 
BUCUREŞTI - Sucursala B. a acordat societăţii  D.M. S.R.L, următoarele 
împrumuturi: un împrumut în suma de 300.000 lei în baza Acordului de împrumut nr. 
FA 5413/08.08.2008 şi un împrumut în sumă de 99.000 lei în baza Acordului de 
împrumut nr. FA 5410/08.08.2008, iar pârâtul R.H.I. a semnat aceste împrumuturi în 
calitate de asociat al D.M. S.R.L., cât şi în calitate de garant fidejusor, încheindu-se 
între părţi Contractul de Garanţie Personala din data de 08.08.2008. De asemenea, 
restituirea împrumutului a fost garantată şi de către A.L.M., în calitate de garant 
fidejusor în baza Contractului de Garanţie Personală din data de 08.08.2008. 

Prin urmare, în momentul semnării contractului de fidejusiune, pârâtul R.H.I. a 
garantat cu bunurile sale prezente şi viitoare, fără a se menţiona care sunt acestea, 
banca reclamantă având calitatea de creditor chirografar, iar în contractul de credit 
acordat de SC D.M. SRL, reclamanta are calitatea de creditor cu drept de ipotecă 
înscris în CF asupra unor imobile ale societăţii împrumutate, care este de fapt 
debitorul obligat faţă de reclamantă. 

La data de 25.02.2009 debitoarea principală SC „D.M.” SRL B. a solicitat 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud deschiderea procedurii insolvenţei, în dosarul 
nr…./112/2009, cererea fiind admisă prin încheierea nr. 194/27.03.2009. 

Ulterior, în dosarul nr…./112/2009, s-a  deschis procedura simplificată a 
falimentului, prin sentinţa comercială nr.139/26.01.2010 a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud.  

Deşi creanţa declarată iniţial de reclamantă  în dosarul  nr…/112/2009 a fost 
de doar 412.180,66 lei, potrivit tabelului definitiv consolidat din data de 20.05. 2011, 
creanţa pretinsă de reclamantă faţă de debitoarea SC „D.M.” SRL B. este de 
479.632,08 lei.  

Din această creanţă, la data de 23.05.2011, potrivit procesului verbal de 
licitaţie şi adjudecare întocmit de lichidatorul judiciar, imobilele obiect la garanţiei 
imobiliare proprietatea debitoarei principale SC „D.M.” SRL B., înscrise în CF nr. 
7079 B. nr.top.6685/1/2/2/2 şi nr.top. 6685/1/2/2/2/37b, au fost adjudecate de 
reclamantă la licitaţia organizată de lichidatorul judiciar, pentru suma totală de 
425.000 lei iar, ulterior, s-a încheiat contractul autentic de vânzare cumpărare, 
autentificat sub nr. 250/29.06.2011 de BNP O.C. 

Potrivit art.41 din Legea nr.85/2006, nicio dobândă, majorare sau penalitate nu 
poate fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii reorganizării 
judiciare. 



Cum  creanţa reclamantei faţă de  debitoarea SC „D.M.” SRL  este anterioară 
deschiderii procedurii, începând cu data de 27.03.2009 reclamanta nu mai poate 
percepe dobânzi, majorări sau penalităţi la sumele restante din creditul acordat. 

Ca urmare a executării garanţiei imobiliare, reclamanta şi-a recuperat suma de 
425.000 lei, prin preluarea de către reclamanta creditoare a imobilelor obiect al 
contractului de ipotecă în contul creanţei  astfel că, din creanţa totală, aşa cum aceasta 
a fost aprobată de judecătorul sindic, potrivit tabelului definitiv consolidat, a rămas de 
recuperat  suma de 54.632,08  lei. 

Din caracterul accesoriu al contractului de garanţie personală rezultă că 
fidejusiunea nu poate întrece ca întindere datoria debitorului principal şi nici nu poate 
fi făcută în condiţii mai oneroase. 

Prin urmare, pârâtul R.H.I. având calitatea de debitor - garant fidejusor faţă de 
creanţa pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală, el răspunde doar în 
limita creanţei pe care reclamanta o are faţă de debitoarea principală SC ”D.M.” SRL 
B. .  

Ţinând seama de faptul că reclamanta avea faţă de debitoarea principală o 
creanţă de 54.632,08 lei, creanţă pe care o are şi în prezent, aceasta  este creanţa 
pentru care răspunde şi debitorul garant, pârâtul R.H.I.. 

 
În aceste condiţii,  art.41 din Legea nr.85/2006 reprezintă o normă juridică 

specială care se aplică prioritar faţă de norma juridică generală astfel că, după data 
deschiderii  procedurii insolvenţei, reclamanta nu mai poate pretinde de la debitorul 
principal nicio dobândă, majorare sau penalitate care să fie adăugată creanţelor 
născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi, prin urmare, nici de la pârâtul 
fidejusor. 

În privinţa condiţiei ca, prin încheierea celor două acte autentice de înstrăinare 
contestate, reclamantei să i se fi creat un prejudiciu care ar consta în imposibilitatea 
recuperării creanţei rămasă neexecutată după valorificarea garanţiilor imobiliare, în 
cuantum de 54.632,08 lei, Curtea apreciază că în mod legal  tribunalul a constatat că 
această cerinţă nu este îndeplinită în speţă. 

Dovada insolvabilităţii debitorului este în sarcina reclamantei creditoare însă 
aceasta nu a probat cu succes existenţa stării de insolvabilitate a pârâtului R.H.I., iar 
criticile din recurs referitoare la interpretarea greşită a probelor şi a stării de fapt de 
către instanţa de apel în acest sens intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, aşa 
cum anterior s-a arătat, astfel că nu mai pot fi analizate de către instanţa de recurs. 

Chiar dacă pârâtul fidejusor şi soţia lui au  înstrăinat imobilele obiect al 
contractului de donaţie, împrejurare care ar duce la o micşorare a activului 
patrimonial, în mod legal tribunalul a statuat că prin încheierea acestui act juridic, nu 
se poate afirma că reclamanta creditoare a suferit un prejudiciu. 

Prin această înstrăinare debitorul R.H.I. nu  a devenit insolvabil, stare ce ar 
determina imposibilitatea creditoarei apelante de a-şi recupera creanţa ci, dimpotrivă 
acesta din urmă a dovedit că deţine un alt imobil (teren), are depozite bancare în lei, 
deţine  sume în lei şi euro în contul curent, a realizat şi realizează venituri lunare cu 
caracter permanent şi totodată a realizat economii ce i-a permis să achite anticipat  şi  
datoriile la bănci, pe care le-a avut în calitate de debitor principal, iar faptul că, până 
în prezent, reclamanta nu şi-a recuperat întreaga creanţă  se datorează în exclusivitate 
conduitei acesteia.  

Având în vedere că prin încheierea celor două acte de înstrăinare contestate 
(donaţia şi apoi vânzarea cumpărarea) nu s-a dovedit existenţa unui prejudiciu cauzat 
reclamantei,  în mod legal tribunalul a apreciat că nu se impune a mai fi analizate 



celelalte două cerinţe pentru admiterea acţiunii revocatorii, nefiind îndeplinite astfel 
condiţiile cumulative reglementate de art. 975 C.civ. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. M.B.(R.) 
S.A. BUCUREŞTI împotriva deciziei civile nr. 82/A din 19 iunie 2013 a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, pe care o menţine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenta, aflată în culpă procesuală,  să plătească intimatului R.H.I. 
suma de 100 lei, cheltuieli de judecată în recurs,  reprezentând onorariul avocaţial 
dovedit prin chitanţa de plată anexată la f. 22       din dosar.  

 
 

15. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa 
culpei pârâtei. Respingere  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 514 din 18 februarie 2014  

Prin acţiunea civilă formulată de reclamanţii P.O. şi soţia P.S. împotriva 
pârâtei F.V. s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună 
rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în data de 1.10.2007 
din culpa exclusivă a pârâtei, să oblige pârâta, conform prevederilor antecontractului 
de vânzare-cumpărare încheiat în data de 1.10.2007, la plata sumei de 299.336,852 
lei după cum urmează: suma de 262.656,852 lei cu titlu de restituire preţ, suma de 
3.000 lei cheltuieli privind documentaţia de intabulare, suma de 33.680 lei constând 
în contravaloarea unor lucrări de îmbunătăţire aduse terenului în cauză, cu  
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2818/13.02.2013, a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost 
respinsă ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamanţii P.O. şi soţia P.S. 
împotriva pârâtei F.V., având ca obiect rezoluţiune contract. 

Au fost obligaţi reclamanţii la plata către expertul T.M. a sumei de 1.599,6 lei 
cu titlu de contravaloare factură nr.30/11.09.2012. 

Au fost obligaţi reclamanţii la plata către pârâtă a sumei de 3.600 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă 
următoarele: 

În data de 1.10.2007, între pârâtă în calitate de promitent vânzător şi 
reclamanţi în calitate de promitenţi cumpărători a fost încheiat un antecontract de 
vânzare-cumpărare a unei suprafeţe de 792 mp de teren situat în com. Feleacu, 
menţionat în Titlul de proprietate nr. 5370/775/14.07.1994 - tarla 47, parcela 1817/1.  

Preţul de vânzare a fost stabilit de comun acord de părţile semnatare la suma 
de 100.000 lei, care a fost achitat integral la data perfectării contractului. 

Totodată, cu privire la preţ, se reţine de către instanţă că în antecontract s-a 
consemnat că suma de 100.000 lei (ce reprezintă preţul integral al terenului) a fost 
plătită cu titlu de arvună, aşa cum rezultă din alin. 4. ( fila 7 ). 

De asemenea, se mai reţine că potrivit prevederilor aliniatului ultim pag. 1 din 
antecontract, reclamanţii (în calitate de promitenţi cumpărători) s-au obligat să facă 
demersurile în vederea intabulării terenului în CF suportând toate cheltuielile 
aferente.  



Mai trebuie precizat că reclamanţii, în calitate de promitenţi cumpărători, au 
declarat în mod expres la data încheierii convenţiei că „au cumpărat mobilul mai sus 
descris a cărui stare de fapt şi de drept o cunoaştem, am achitat PREŢUL după cum 
s-a făcut menţiunile mai sus, înainte de semnarea actului l-am citit împreună cu 
promitenta vânzătoare şi am constatat că acesta corespunde voinţei şi condiţiilor 
stabilite de noi, cunoaştem că terenul nu este întabulat în cartea funciară, dar vom 
face toate demersurile în vederea întabulării, sens în care ….” 

Conform susţinerilor reclamanţilor, susţinute de înscrisurile depuse la dosar, se 
reţine că ulterior încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, în perioada 
octombrie 2007 – martie 2008 aceştia au procedat la întocmirea documentaţiei 
necesare la intabularea terenului, documentaţie care a fost întocmită pe numele 
pârâtei.  

În data de 25.03.2008 documentaţia a fost depusă la OCPI Cluj, însă prin 
încheierea nr. 36363 din data de 25.04.2008 s-a dispus respingerea documentaţiei pe 
motiv că există suprapunere cu nr. cadastral 29. ( fila 16 ). 

La data de 6.03.2009, reclamanţii au trimis o notificare pârâtei, respectiv 
notificarea nr. 113/6.03.2009, trimisă prin BEJ S.M., au solicitat pârâtei plata sumei 
de 265.856,852 lei.  

La data de 11.06.2009, au mai remis o notificare sub nr. 247/11.06.2009, 
trimisă prin BEJ S.M., prin care au solicitat ca în data de 30.06.2009, orele 12,00, 
pârâta să se prezinte la BNP L.M. situat în  Cluj-Napoca în vederea semnării 
contractului de vânzare-cumpărare privind imobilul situat în com. Feleacu, jud. Cluj 
înscris în titlul de proprietate nr. 5370/775/14.07.1994., iar în cazul în care pârâta nu 
se prezenta la BNP L.M. în data şi ora stabilită, având toate actele necesare încheierii 
contractului în formă autentică, au precizat că vor socoti rezoluţionat antecontractul 
de vânzare-cumpărare încheiat în data de 1.10.2007, din culpa exclusivă a pârâtei 
urmând a se face aplicarea prevederilor alin. 2 din pag. 2 a antecontractului mai sus 
menţionat. 

În ce priveşte preţul de 100.000 lei, se reţine de către instanţă că atâta timp cât 
în antecontract se menţionează expres că „preţul de vânzare al imobilului-teren 
identificat în prezentul act negociat de comun acord între părţile contractante este în 
sumă de 100.000 lei, care se achită integral (şi nu parţial), azi data semnării 
prezentului contract”, suma de 100.000 lei a reprezentat întregul preţ de vânzare 
cumpărare şi nicidecum un avans.  

De altfel acest aspect este susţinut de martorul G.T., cel care în calitate de 
avocat a redactat antecontractul intervenit între părţi. 

În ce priveşte arvuna, se cunoaşte faptul că aceasta este o sumă de bani plătită 
în avans şi reprezintă o parte din preţ, or în cauză suma de 100.000 lei, deşi s-a 
consemnat în contract că este achitată cu titlu de arvună, reprezintă preţul integral.  

 Nu este singura nerealitate consemnată în contract, întrucât în cuprinsul 
acestuia se mai menţionează că suma de 100.000 lei a fost achitată anterior semnării 
antecontractului prin transfer bancar cu clauză de arvună, afirmaţie care nu 
corespunde adevărului, întrucât preţul de vânzare cumpărare a fost achitat direct la 
mâna pârâtei şi în faţa martorului G.T.) aşa cum acesta a declarat în faţa instanţei), ca 
şi întreg preţ al imobilului şi nu cu clauză de arvună, or în situaţia în care 
cumpărătorii, în speţă reclamanţii ar fi achitat o parte din preţul de vânzare cumpărare 
al imobilului, atunci s-ar fi putut discuta despre o eventuală arvună. 

Se mai reţine de către instanţă că anterior perfectării antecontractului, 
reclamanţii au predat pârâtei suma de 5.000 Euro, fapt confirmat de martora Coman 
Corina, sumă care a fost restituită de către pârâtă la data încheierii antecontractului. 



Astfel, la data de 07.07.2007 reclamantul a întocmit un script sub semnătură privată, 
intitulată „Recipisă” prin care se obligă să achite până la data de 07.10.2007 suma de 
1 miliard lei Rol, reprezentând contravaloarea terenului în suprafaţă de 792 mp, 
achitând în acest sens suma de 5.000 Euro, urmând ca această din urmă sumă să-i fie 
restituită reclamantului la data când se achită întregul preţ de vânzare cumpărare de 
100.000 lei.  

Prin urmare, la data de 1.10.2007, pârâta a restituit reclamantului suma de 
5.000 Euro, aşa se justifică menţiunea din josul înscrisului olograf, prin care 
reclamantul arată că „am primit întreaga sumă de 5.000 Euro” şi datează înscrisul cu 
data de 1.10.2007, dată care coincide cu încheierea antecontractului, aflat la fila 7 din 
dosar. 

Privitor la demersurile făcute de reclamanţi în vederea întabulării, se reţine că 
aceştia au întocmit o documentaţie cadastrală prin P.F.A. C.N. în vederea întabulării 
terenului în c.f. care a fost depusă la O.C.P.I Cluj sub nr. 36363/25.03.2008, iar prin 
încheierea nr. 36363/2008, a fost respinsă documentaţia depusă de reclamanţi pe 
motiv că imobilul care a făcut obiectul antecontractului de vânzare cumpărare se 
suprapune cu nr. cadastral 29 pe Feleac, astfel că nu s-a reuşit intabularea.          

Un exemplar al încheierii respingerii de intabulare a fost comunicat expertului 
cadastral C.N., audiat în calitate de martor, acesta declarând că a prezentat încheierea 
de respingere doar reclamantului, crezând că celorlalţi le-a fost comunicată de OCPI.  

Din probele de la dosar, se reţine că pârâta a aflat despre respingerea cererii de 
intabulare a documentaţiei abia la data de 10.03.2009, când i-a fost comunicată 
notificarea nr.113/6.03.2009. 

În ce priveşte suprapunerea, din înscrisuri susţinute şi de declaraţia martorului 
C.N., se reţine că parcela ce a format obiect al antecontractului se suprapunea cu 
terenul cu nr. cad. 29 dar care aparţine numitei N.F.D..               

            Totodată, pârâta s-a hotărât de comun acord cu reclamanţii (fapt 
necontestat de către aceştia) să procedeze ea la intabularea terenului pe cheltuiala sa, 
prin urmare în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei notariale dată de vecina 
N.F.D. care are nr. cad.29, prin încheierea O.C.P.I nr. 63061/25.06.2009 a fost admisă 
cererea de înscriere a dreptului de proprietate în c.f. a terenului care a făcut obiectul 
antecontractului de vânzare cumpărare. 

Mai trebuie subliniat faptul că din antecontractul de vânzare-cumpărare rezultă 
fără putinţă de tăgadă faptul că încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică urma a se face în termen de 15 zile de la finalizarea formelor de întabulare, 
fără a se menţiona un termen limită. 

În acest sens, s-a consemnat că „părţile contractante declară că după 
finalizarea formalităţilor de întabulare în carte funciară a terenului, părţile se obligă 
în termen de 15 zile să se prezinte la notarul public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică sub sancţiunea plăţii de penalităţi de 
întârziere de 1% pe zi din valoarea contractului”. 

Astfel, se reţine că pârâta a efectuat documentaţia cadastrală prin expertul 
cadastral S.L., care a întocmit urgent documentaţia cadastrală pe numele pârâtei însă 
nu s-a putut depune la O.C.P.I până vecina N.F. nu a dat declaraţie notarială de 
repoziţionare şi modificare a suprafeţei terenului. 

La data de 25.06.2009 documentaţia a fost depusă cu taxă de urgenţă la 
O.C.P.I Cluj, fiind înreg. sub nr. 63061/2009, având termen de soluţionare 
03.07.2009, aşa cum rezultă din cererea adresată O.C.P.I Cluj, la data de 3.07.2009, a 
fost efectuată lucrarea, iar la data de 06.07.2009 (prima zi lucrătoare cu program 



pentru persoane fizice), a ridicat de la sediul O.C.P.I. Cluj încheierea de admitere a 
lucrării împreună cu extrasul de c.f. nr. 5285 Feleacu.  

Astfel, în opinia instanţei de la data de 6.07.2009, a început să curgă termenul 
de 15 zile stabilit de comun acord de părţile contractante de a se prezenta la notarul 
public pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică . 

Prin urmare, pârâta a trimis reclamanţilor prin intermediul SCPEJ Adam şi 
Oszoczki  notificarea nr.2124/2009 (fila 50), prin care le-a solicitat să se prezinte la 
data de 08 iulie 2009 la BNP L.M. în vederea încheierii actului în formă autentică 

Conform susţinerilor pârâtei, necontestate de către reclamanţi, la data de 
08.07.2009 s-a prezentat personal la BNP L., prezentând în acest sens toate actele 
necesare încheierii actului în formă autentică (titlu de proprietate, extrasul de c.f., 
actul de identitate şi certificatul de atestare fiscală). La aceiaşi dată, s-au prezentat şi 
reclamanţii care nu au dorit să încheie actul autentic pentru două motive, respectiv nu 
s-a respectat termenul stabilit de comun acord la data de 30.06.2009, respectiv de a se 
încheia actul la data de 07.07.2009 şi că suprafaţa terenului este mai mică cu 36 mp, 
faţă de suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate şi în antecontract.  

În ceea ce privesc motivele invocate reclamanţii pentru neîncheierea actul 
autentic nu pot fi primite deoarece pe de o parte, la data de 30.06.2009 când 
reclamanţii au convocat-o pe pârâtă la BNP L. nu exista încă finalizată lucrarea de 
intabulare pe numele acesteia pe de o parte, iar pe de altă parte la data de 30.06.2009 
pârâta era internată în spital, astfel că a existat un motiv obiectiv pentru care nu s-a 
prezentat.  

Totodată, trebuie subliniat că din nici un script nu rezultă faptul că pârâta s-a 
obligat faţă de reclamanţi să efectueze intabularea într-un anumit termen. 

În ce priveşte cel de al doilea motiv, respectiv faptul că terenul are o suprafaţă 
mai mică cu 36 mp, faţă de cea din titlul de proprietate şi din antecontractul de 
vânzare cumpărare, se reţine că pe de o parte la data perfectării antecontractului nu s-a 
procedat la măsurare, ori în situaţia în care reclamanţii ar fi dat dovadă de diligenţă, ar 
fi cerut măsurarea.  

Pe de altă parte, susţinerea reclamanţilor că nu mai pot să construiască casa 
pentru care au întocmit proiect, nu poate fi reţinută atâta timp cât acest motiv era 
cunoscut reclamantului şi la momentul primei notificări din 10.03.2009, unde acesta 
arată că din măsurătorile efectuate a rezultat o diferenţă în minus de aprox. 40 mp.  

De asemenea, suprafaţa minimă necesară pentru construirea unei case este 
prevăzută de către Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al fiecărei zone, iar în zona 
localităţii Feleacu suprafaţa minimă pentru construcţia unei case este de 250 mp şi 
nicidecum suprafaţa de 792 mp, cum susţin reclamanţii, iar frontul la stradă trebuie să 
fie de minim 12 mp, iar terenul din litigiu având 12,52 m, conform răspunsului la 
adresa nr. 4192/05.11.2009 eliberată de Primăria com. Feleacu.  

Reclamanţii au mai arătat că în perioada 2007-2008, au procedat la executarea 
unor lucrări de forare de mare adâncime, în vederea instalării unui dispozitiv pentru 
captarea agentului termic din pământ pentru încălzirea casei şi a apei, or, prin 
efectuarea acestor lucrări rezultă fără echivoc că aveau posesia şi folosinţa terenului.  

Pe de altă parte, ca motiv de neprimire a susţinerii reclamanţilor că suprafaţa 
redusă de teren nu le permite construirea imobilului, este faptul că aceştia cunoşteau 
că pot construi, întocmind proiectul de casă şi procedând la efectuarea lucrărilor de 
forare, în caz contrar, nu se poate justifica efectuarea acestor lucrări şi suportarea 
costurilor, dacă nu se putea utiliza terenul pentru ceea ce s-a cumpărat.   



În ce priveşte solicitarea reclamanţilor de a se dispune rezoluţiunea 
antecontractului de vânzare-cumpărare, este cunoscut faptul că pentru a opera această 
sancţiune a actului juridic trebuie să fie îndeplinite mai multe condiţii. 

Astfel prin rezoluţiune se înţelege acea sancţiune a actului juridic care 
intervine ca urmare a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic şi constă în 
desfiinţarea retroactivă a acestuia cu repunerea părţilor în situaţia anterioară. 

Deci pentru a se putea aplica această sancţiune, este imperios necesară 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

1- una din părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce îi revin 
2- neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
3- debitul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere în condiţiile prevăzute 

de lege. 
În cauză deşi se susţine că obligaţia neexecutată de către pârâtă constă în pe de 

o parte nepredarea terenului obiect al antecontractului, iar pe de altă parte în 
neprezentarea în data de 30.06.2009 la notar pentru încheierea în formă autentică, se 
reţine că nici una dintre aceste obligaţii nu se poate reţine că nu ar fi fost îndeplinită 
de către pârâtă. 

Aceasta pentru că privitor la predarea bunului, rezultă fără echivoc că terenul 
s-a aflat în posesia reclamanţilor (dovadă fiind faptul că aceştia au efectuat lucrări de 
forare), iar obligaţia de întabulare nu a fost asumată expres de către pârâtă ci 
dimpotrivă de către reclamanţi. Pe de altă parte, termenul la care părţile trebuiau să se 
prezinte la notar pentru a încheia contractul în forma autentică a fost stabilit în 15 zile 
de la finalizarea documentaţiei de întabulare, ori aceasta a fost finalizată în data de 
6.07.2009. 

Totodată, pentru ziua de 30.06.2009, pârâta a făcut dovada faptului că nu s-a 
putut prezenta la notar din cauza faptului că se afla internată în spital, deci 
neexecutarea obligaţiei de prezentare la notar se datorează unui caz fortuit. 

În ce priveşte suprafaţa de teren mai mică cu 36 mp decât cea cuprinsă în 
antecontract şi implicit în titlul de proprietate, se reţine că potrivit art.1329 C.civ. 
vechi, „În toate cazurile de vânzare, făcută altfel decât pe atât măsura, fie vânzarea de 
un corp cert şi limitat, fie de mai multe fonduri distincte şi separate, fie concepută cu 
expresia măsurii înaintea desemnării obiectului sau din contra, nici vânzătorul n-are 
drept la adaos de preţ, pentru excedent, nici cumpărătorul, la scădere pentru lipsa, 
decât în cazul când excedentul sau lipsa preţuieşte o a douăzecia parte din preţul 
total al vânzării.” Or în speţă, suprafaţa de 36 mp lipsă din suprafaţa vândută nu 
depăşeşte a douăzecia parte din preţul vânzării. 

Raportat la cele mai sus reţinute, instanţa a apreciat că nu se poate reţine vreo 
culpă în sarcina pârâtei, motiv pentru care în temeiul art.1169 C.civ. vechi cu 
aplicarea art.1020-1021 C.civ. vechi şi art.1295 şi urm. C.civ. vechi, a respins ca 
neîntemeiată acţiunea civilă. 

În consecinţă, fiind în culpă procesuală, instanţa a reţinut că revine 
reclamanţilor obligaţia de a suporta şi achita către expertul T.M. a sumei de 1.599,6 
lei cu titlu de contravaloare factură nr.30/11.09.2012. 

În baza art.274-276 C.pr.civ., a obligat reclamanţii la plata către pârâtă a sumei 
de 3.600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial. 

Prin decizia civilă nr. 484/A din 08.10.2013 a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamanţii P.O. şi P.S., împotriva Sentinţei civile nr. 
2818 pronunţată la data de 13.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a 
păstrat-o în întregime. 



Au fost obligaţi apelanţii în solidar să plătească  intimatei F.V.  suma de 3600 
lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Apelanţii susţin în cadrul primului motiv de apel că prima instanţă a încălcat 

principiul aflării adevărului, consacrat de art. 129 C.pr.civ. şi faptul că hotărârea 
pronunţată nu se întemeiază pe probaţiunea administrată şi normele legale incidente. 

Susţinerile apelanţilor sunt nefondate deoarece în baza probelor administrate 
instanţa a stabilit corect situaţia de fapt dedusă judecăţii, a procedat la interpretarea şi 
aplicarea corectă a prevederilor legale incidente şi a pronunţat o soluţie legală şi 
temeinică ce a fost menţinută. 

A fost de remarcat şi faptul că apelanţii nu arată în concret motivele pentru 
care apreciază că a fost încălcat principiul enunţat, nemulţumirea acestora vizând în 
realitate soluţia pronunţată. 

Al doilea motiv de apel vizează încălcarea, în opinia apelanţilor, a prevederilor 
art. 969 din vechiul Cod civil, aplicabil în cauză.  

Tribunalul a constatat că, în urma analizei clauzelor inserate în Antecontractul 
de vânzare-cumpărare încheiat la data de 01.10.2007 între părţi, prima instanţă a 
statuat corect în sensul că suma de 100.000 lei a reprezentat întregul preţ de 
cumpărare şi nu avansul. Astfel, părţile au stipulat în antecontract: „Preţul de vânzare 
al imobilului-teren identificat în prezentul act negociat de comun acord între 
subsemnatele părţi contractante este în sumă de 100.000 lei (unasutămiilei), care se 
achită integral azi data semnării prezentului contract, anterior semnării acestui prin 
transfer bancar cu clauză de arvună”. 

Din cuprinsul convenţiei nu rezultă că părţile ar fi negociat un alt preţ, iar 
suma anterior menţionată să reprezinte arvuna. 

În realitate, aşa cum s-a remarcat în considerentele sentinţei care formează 
obiectul controlului judiciar, în cuprinsul paragrafului citat există mai multe 
inadvertenţe: pe de o parte, se arată că preţul a fost achitat integral la data semnării 
contractului, pe de altă parte există menţiunea cu privire la achitarea ulterioară 
semnării contractului prin transfer bancar. În acelaşi timp, în contract este inserată o 
altă clauză în cuprinsul căreia se arată: „Prezentul antecontract constituie chitanţă 
descărcătoare pentru suma de 100.000 lei (unasutămiilei) achitată prin transfer bancar 
anterior semnării prezentului contract”. 

Tribunalul a reţinut de asemenea că antecontractul încheiat de părţi a fost 
redactat de avocat G.T., care a stabilit identitatea părţilor semnatare şi a certificat 
conţinutul antecontractului. Audiat în calitate de martor avocatul G.T. a arătat că a 
redactat antecontractul la solicitarea apelantului P.O. Cu privire la preţ, martorul îşi 
aminteşte că apelantul reclamant i-a spus iniţial că se va plăti prin virament bancar, 
însă acesta s-a achitat în faţa martorului, iar după semnarea contractului au fost 
număraţi şi banii. 

În condiţiile în care nu s-a făcut menţiune în antecontract cu privire la un alt 
preţ al vânzării, în urma interpretării clauzelor analizate în lumina probelor 
administrate în cauză, s-a putut concluziona în sensul că suma de 100.000 lei a 
reprezentat preţul imobilului care a format obiectul antecontractului.  

În doctrină vânzarea cu clauză de arvună este analizată ca o varietate a 
contractului de vânzare-cumpărare, arvuna fiind definită ca suma de bani pe care 
cumpărătorul o dă vânzătorului în momentul încheierii contractului, fie ca semn al 
perfectării contractului, fie pentru a-şi procura mijlocul de a se putea dezice de el. Prin 
definiţie, arvuna este o convenţie accesorie, părţile au facultatea de a o prevedea sau 
în contractul de vânzare-cumpărare. În speţă, apelanţii interpretează dispoziţiile art. 



1297 şi art. 1298 Cod civil ajungând la concluzia că singura sumă stipulată în contract 
are natura arvunei. Or, prin natura sa, arvuna este o convenţie accesorie, aşa cum 
rezultă din cele ce preced.   

În lumina considerentelor expuse, Tribunalul a apreciat că motivul de apel 
examinat este nefondat. 

În cadrul următorului motiv de apel se critică considerentele care au stat la 
baza pronunţării sentinţei, apelanţii afirmând că instanţa nu a stabilit corect diferenţa 
între valoarea unui act autentic şi valoarea unui act sub semnătură privată.  

În realitate, apelanţii omit să menţioneze faptul că prin antecontractul încheiat 
s-au obligat să efectueze demersurile de întabulare cu privire la terenul în litigiu. 
Ulterior, acest demers a fost continuat de către intimata promitentă vânzătoare. 
Instanţa a expus pe larg în considerentele sentinţei motivele pentru care a apreciat că 
termenul de 15 pentru perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare-
cumpărare a început la data de 06.07.2009. Astfel, la data de 25.06.2009 documentaţia 
a fost depusă cu taxă de urgenţă la O.C.P.I Cluj, fiind înregistrată sub nr. 63061/2009, 
având termen de soluţionare 03.07.2009, aşa cum rezultă din cererea adresată O.C.P.I 
Cluj, la data de 3.07.2009, a fost efectuată lucrarea, iar la data de 06.07.2009 (prima zi 
lucrătoare cu program pentru persoane fizice), a ridicat de la sediul O.C.P.I. Cluj 
încheierea de admitere a lucrării împreună cu extrasul de c.f. nr. 5285 Feleacu.  

Ulterior, intimata pârâtă a trimis apelanţilor prin intermediul SCPEJ A. şi O. 
Notificarea nr.2124/2009, prin care le-a solicitat să se prezinte la data de 08 iulie 2009 
la B.N.P. L.M. în vederea încheierii actului în formă autentică. 

În condiţiile în care din probele administrate în cauză nu rezultă că intimata s-
ar fi obligat la întocmirea documentaţiei de întabulare, susţinerile apelanţilor sunt 
nefondate. În realitate, din ansamblul materialului probator al cauzei rezultă că, după 
efectuarea demersurilor necesare în acest la O.C.P.I. apelanţii nu au mai dorit 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

Pentru motivele expuse şi în baza dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ., a fost respins 
ca nefondat apelul declarat de reclamanţii P.O. şi P.S. împotriva Sentinţei civile nr. 
2818, pronunţată la data de 13.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost 
păstrată în întregime. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. au fost obligaţi în solidar apelanţii, a căror 
culpă procesuală este dovedită, să plătească  intimatei F.V.  suma de 3600 lei, 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial conform înscrisului 
doveditor depus la dosarul cauzei. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii P.O. şi P.S. 
solicitând modificarea în tot a deciziei civile nr. 484/2013 şi a sentinţei civile nr. 
2818/2013 iar în urma rejudecării cauzei pe fond să se dispună rezoluţiunea 
antecontractului de vânzare-cumpărare din culpa exclusivă a intimatei, cu obligarea 
acesteia la plata sumei de 299.336,852 lei. S-au solicitat şi cheltuieli de judecată. 

În motivare, după prezentarea stării de fapt din cauză s-a arătat că sentinţa 
civilă nr. 2818/2013 este neîntemeiată, fiind încălcate mai multe principii de drept. 

Primul principiu apreciat a fi încălcat este cel prevăzut de art. 129 C.pr.civ., 
respectiv principiul aflării adevărului şi a pronunţării hotărârii în baza prevederilor 
legale şi a probelor administrate. 

Al doilea principiu încălcat este cel prevăzut de art. 969 Cod civil care prevede 
că orice convenţie legală are putere de lege între părţile contractante. Prin 
antecontractul de vânzare-cumpărare s-a statuat că suma de 100.000 lei se plăteşte cu 
titlu de arvună, aceasta fiind voinţa părţilor la momentul încheierii actului. Conform 
art. 1298 Cod civil, normă juridică imperativă este stabilită obligaţia părţii care a 



primit o sumă de bani cu titlu de arvună să restituie dublul acesteia dacă vânzarea nu 
se perfectează din culpa ei. În speţă, prin antecontractul de vânzare-cumpărare din 
01.10.2007 părţile au stabilit că suma de 100.000 lei a fost plătită cu titlu de arvună, 
suma constituind preţul integral al vânzării. 

Al treilea principiu încălcat de instanţa de fond a fost acela că un act autentic 
are o valoare probantă mai mare faţă de un act sub semnătură privată, astfel cum 
rezultă din prevederile art. 1172 Cod civil. Ori, prin încheierea de certificare nr. 
4144/30.06.2009 a BNP L.M. vânzătorul s-a obligat să încheie în formă autentică 
contractul de vânzare-cumpărare în data de 07.07.2009. În această situaţie părţile au 
renunţat la clauza din antecontractul de vânzare-cumpărare care prevedea 
obligativitatea prezentării la un notar în termen de 15 zile de la întabulare, stabilind 
data limită de încheiere a contractului în formă autentică data de 07.07.2009. 

În ceea ce priveşte decizia civilă nr. 484/2013 s-a arătat că aceasta este 
nelegală în condiţiile în care instanţa de apel reţine în decizia atacată că pentru a opera 
clauza de arvună ar fi trebuit să existe un alt preţ al contractului. Conform doctrinei nu 
se poate concluziona în sensul că suma care poate fi dată cu titlu de arvună este o 
parte din preţ sau întreg preţul, mai mult clauza de arvună operând ca şi o clauză 
penală în cazul în care vânzarea nu s-ar perfecta din culpa uneia dintre părţi. Ori, aşa 
cum este cunoscut părţile pot stabili daunele pentru neexecutarea culpabilă a 
obligaţiilor contractuale fără a ţine cont de valoarea contractului. Aceste daune pot fi 
mai mari, egale sau mai mici decât valoarea contractului. 

S-a mai arătat că instanţa de apel a făcut o confuzie între instituţia arvunei şi 
cea a acontului, numai acontul fiind o sumă de bani care constituie o parte din preţ, 
arvuna putând fi constituită şi din preţul integral al vânzării. 

De asemenea, s-a arătat că instanţa de apel a făcut o confuzie între preţul 
vânzării stabilit de părţi şi modalitatea de plată a preţului. Preţul de vânzare al 
imobilului a fost de 100.000 lei, prin antecontractul de vânzare-cumpărare statuându-
se că acesta va fi plătit prin virament bancar anterior semnării actului, cu toate acestea 
preţul a fost plătit în numerar la data semnării contractului. Din motivarea deciziei se 
desprinde concluzia că atâta timp cât preţul nu s-a plătit prin virament bancar, clauza 
de arvună nu-şi produce efectele deoarece trebuia să fie stabilit un alt preţ de vânzare. 
Faptul că în cuprinsul antecontractului s-a menţionat că plata se face prin virament 
bancar iar faptic s-a făcut în numerar nu are nicio înrâurire asupra clauzei de arvună, 
modalitatea plăţii preţului fiind importantă doar pentru a se putea face dovada plăţii 
sumei. 

Referitor la motivul invocat în apel, legat de compararea valorii probante 
dintre un act autentic şi unul sub semnătură privată se face referire în motivarea 
deciziei, motivarea vizând de fapt numai motivul legat de întocmirea documentaţiei 
cadastrale. Esenţa problemei este însă cu totul alta, instanţa de apel trebuind să 
compare valoarea probantă a încheierii de certificare nr. 4144/30.06.2009 a BNP L.M. 
cu clauza cuprinsă în antecontractul de vânzare-cumpărare. Chiar dacă un act nu are 
legătură cu un contract dar din conţinutul lui rezultă că există un raport cu obiectul 
contractului, actul îşi va produce efectele juridice, dispoziţiile art. 1171 şi art. 1174 
Cod civil vechi fiind foarte clare în acest sens. Instanţa de apel nu ţine însă cont de ele 
invocând în motivarea proprie nişte susţineri lipsite de temei. 

Din cuprinsul cererii de recurs rezultă că în partea în care este prezentată 
starea de fapt recurenţii înţeleg să invoce şi prevederile art. 1112 Cod civil şi cele ale 
art. 1113 Cod civil, arătând că lipsa suprafeţei de 36 m.p. faţă de suprafaţa înscrisă în 
antecontractul de vânzare-cumpărare este o evicţiune de care trebuie să răspundă 
vânzătorul. 



În ceea ce priveşte rezoluţiunea contractului au mai fost invocate dispoziţiile 
art. 1315, art. 1321, art. 1324 şi art. 1332 Cod civil. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 112-114, art. 242, art. 299-316 
C.pr.civ., art. 969, art. 1297, art. 1298, art. 1312-1335 Cod civil vechi. 

În apărare, intimata F.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Ca incidente procedurale au fost invocate excepţiile netimbrării recursului şi a 
lipsei calităţii de reprezentant a mandatarului recurenţilor, excepţii care nu au mai fost 
susţinute în şedinţa publică din 11.02.2014. 

Pe fondul recursului s-a arătat că în conformitate cu prevederile art. 299-312 
C.pr.civ. recurenţii au putut formula recurs doar în privinţa motivelor de nelegalitate a 
hotărârii atacate, motivele privitoare la chestiuni de fapt fiind inadmisibile. 

Din cererea de recurs rezultă că nu a fost indicat în concret motivul de 
nelegalitate, respectiv care punct de la art. 304 C.pr.civ. a fost încălcat de către 
instanţa de apel. 

S-a arătat că în paginile 1-3 ale motivelor de recurs sunt reproduse motivele de 
apel, motiv pentru care intimata înţelege să răspundă doar motivelor care se referă la 
decizia instanţei de apel. 

În ceea ce priveşte suma de 100.000 lei reprezentând preţul convenit de comun 
acord conform promisiunii de vânzare-cumpărare, în mod eronat se susţine de către 
recurenţi că acesta ar fi fost achitat cu titlu de arvună atâta timp cât în antecontract se 
menţionează expres că preţul de vânzare este în sumă de 100.000 lei, achitat integral 
la data semnării contractului. Rezultă deci că suma de 100.000 lei a reprezentat 
întregul preţ de vânzare-cumpărare şi nicidecum un avans. Cu toate că în contract se 
menţionează că suma de 100.000 lei a fost achitată anterior semnării antecontractului 
prin transfer bancar cu clauză de arvună, în realitate preţul a fost achitat direct la mâna 
şi în favoarea intimate ca şi întreg preţ al imobilului şi nu cu clauză de arvună cum 
susţin recurenţii. În situaţia în care a fost achitată întreaga sumă  de 100.000 lei 
aceasta nu poate constitui arvună cu atât mai mult cu cât se face vorbire de mai multe 
ori de preţul imobilului. 

În acest sens, la data de 07.07.2007 recurentul a întocmit un script sub 
semnătură privată prin care se obligă să achite până la data de 07.10.2007 suma de 
1.000.000.000 lei ROL reprezentând contravaloarea terenului în suprafaţă de 792 m.p. 
achitând în acest sens intimatei suma de 5.000 euro care urma să fie restituită la data 
achitării integrale a preţului de vânzare-cumpărare. La data de 01.10.2007 intimata a 
restituit suma de 5.000 euro astfel cum rezultă din înscrisul întocmit la data de 
01.10.2007, dată care coincide cu încheierea antecontractului. 

În mod corect a reţinut prima instanţă şi instanţa de apel, pe baza probelor 
administrate că în antecontract au existat mai multe neconcordanţe, una dintre ele 
fiind cea referitoare la modalitatea de achitare a preţului, menţionată mai sus. 

A fost prezentată apoi situaţia de fapt în ceea ce priveşte demersurile făcute în 
vederea întocmirii documentaţiei cadastrale şi a întabulării terenului care face obiectul 
antecontractului, arătându-se că intimata a depus toate eforturile şi diligenţele posibile 
pentru a întabula terenul în cartea funciară. 

În ceea ce priveşte ultimul motiv de recurs s-a arătat că acesta nu se încadrează 
în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 C.pr.civ., arătându-se doar că instanţa 
de apel ar fi trebuit să compare valoarea probantă a încheierii de certificare nr. 
4144/30.06.2009 întocmită de BNP L.M. cu clauza cuprinsă în contractul de vânzare-
cumpărare, însă acest aspect este unul de apreciere a probelor iar nu unul de 
nelegalitate. Din actele dosarului rezultă însă că intimata nu s-a obligat să încheie 



contractul de vânzare-cumpărare la un alt moment decât cel stabilit prin antecontract, 
instanţele reţinând corect că nu s-a stabilit un alt termen decât cel convenit în 
antecontract, neputând fi primită speculaţia recurenţilor în ceea ce priveşte stabilirea 
unui alt termen. 

În mod eronat se susţine de către recurenţi că părţile au renunţat la clauzele de 
la finele contractului care prevedea obligativitatea prezentării la notar în termen de 15 
zile de la întabulare atâta timp  cât niciodată nu a fost încheiat un act adiţional prin 
care să se stabilească un alt termen. Intimata a ridicat de la OCPI Cluj încheierea de 
admitere a lucrării cadastrale a înscrierii terenului în CF nr. 5285 Feleacu la data de 
06.07.2009, de la această dată începând să curgă termenul de 15 zile stabilit de comun 
acord prin antecontract în vederea prezentării la notar pentru încheierea actului în 
formă autentică. În acest sens, la data de 08.07.2009 intimata a convocat recurenţii 
prin notificare să se prezinte la notar pentru încheierea actului în formă autentică, 
recurenţii nemaidorind însă să încheie actul pe motiv că suprafaţa terenului era mai 
mică cu 36 m.p. Asupra acestui aspect recurenţii aveau la îndemână alt demers 
judiciar, respectiv o acţiune pentru reducerea preţului vânzării, aceştia optând însă 
pentru refuzarea încheierii actului autentic cu toate că intimata deţinea toate actele 
necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

Apreciind că din motivele de recurs nu rezultă existenţa vreunui motiv de 
modificare sau casare a deciziei se impune respingerea recursului şi obligarea 
recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată dovedite a fi efectuate de către intimată. 

La data de 17.02.2014 s-au depus la dosar concluzii scrise formulate de către 
recurenţi, indicându-se şi textele de lege în care se încadrează motivele de recurs, 
respectiv art. 304 pct. 8 şi art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  

Analizând recursul declarat de reclamanţii P.O. şi P.S. împotriva deciziei 
civile nr. 484 din 08.10.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

În vederea justei soluţionări a cauzei Curtea apreciază necesar a face mai întâi 
câteva precizări referitoare la obiectul cererii de chemare în judecată cu soluţionarea 
căreia a fost investită instanţa. Din cuprinsul acesteia rezultă care este capătul 
principal de cerere, respectiv rezoluţiunea antecontractului de vânzare cumpărare din 
culpa exclusivă a pârâtei, petitul accesoriu constând în plata unei sume cu titlu de 
despăgubiri. 

Rezultă deci că în mod logic, ceea ce trebuia criticat în principal, atât în apel 
cât şi în recurs, având în vedere soluţia de respingere a cererii de chemare în judecată 
de către prima a instanţă, era modul de soluţionare al acestui petit principal, constând 
în solicitarea de rezoluţiune a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între 
părţi, soarta petitului accesoriu depinzând de cea a petitului principal. 

Cu toate acestea, atât în apel, cât şi în recurs(acesta din urmă reprezentând în 
mare parte o reproducere a cererii de apel), reclamanţii înţeleg să formuleze în primul 
rând critici în ceea ce priveşte clauza de arvună inserată în antecontract şi efectele 
acesteia între părţi. 

Ţinând cont de faptul că în cuprinsul cererii de recurs sunt formulate totuşi 
critici şi în ceea ce priveşte soluţia pronunţată asupra petitului principal, Curtea le va 
analiza cu prioritate, în măsura în care acestea pot fi încadrate în motivele de 
nelegalitate prevăzute de art.304 C.pr.civ, conform acestui text de lege aplicabil în 
această fază procesuală, în recurs neputând fi formulate critici de netemeinicie privind 
decizia pronunţată în apel. 

La punctul B din cererea de recurs sunt indicate de către reclamanţi motivele 
de nelegalitate ale deciziei atacate, în număr de 3, ultimul dintre acestea, deşi nu în 
mod direct ci implicit, privind soluţionarea cererii de rezoluţiune a antecontractului de 



vânzare-cumpărare. Critica formulată, în sensul că instanţa de apel nu a apreciat legal 
valoarea probantă a unui înscris autentic faţă de unul sub semnătură privată, nu este 
întemeiată. Aceasta deoarece clauza din antecontractul de vânzare-cumpărare în 
sensul că părţile se obligă să se prezinte la notarul public în vederea încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică în termen de 15 zile de la 
finalizarea formalităţilor de întabulare în cartea funciară a terenului nu a suferit nici 
un fel de modificare prin încheierea certificată de BNP Asociaţi L. din data de 
30.06.2009. Oferta promitentei-vânzătoare în sensul prelungirii termenului pentru 
încheierea contractului în formă autentică  până la data de 07.07.2009 a fost refuzată 
de către promitenţii cumpărători, rămânând deci valabilă clauza din antecontractul de 
vânzare cumpărare încheiat la data de 01.10.2007. Nu s-a pus nicicând problema 
comparării celor două înscrisuri din punctul de vedere al forţei probante, cel de-al 
doilea neavând nici un efect în ceea ce priveşte clauzele antecontractului de vânzare-
cumpărare care reprezintă acordul de voinţă al părţilor. În condiţiile în care alte critici 
din perspectiva neexecutării antecontractului de vânzare cumpărare nu au fost 
formulate, nu se poate analiza din altă perspectivă soluţia de respingere a petitului 
având ca obiect rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Având în vedere faptul că nu s-a putut stabili de către Curte, în limitele 
criticilor formulate de către reclamanţi, că petitul principal al cererii de chemare în 
judecată ar fi fost soluţionat cu greşita interpretare sau aplicare a legii, în principiu 
celelalte critici formulate sunt total lipsite de interes practic, nemaipunându-se 
problema daunelor interese datorate ca urmare a rezoluţiuniii antecontractului de 
vânzare-cumpărare. 

Dat fiind faptul că acest antecontract de vânzare cumpărare rămâne în fiinţă, 
urmând a produce efecte între părţi, Curtea apreciază totuşi necesar a se lămuri clauza 
din antecontract care face referire la arvună. 

Astfel, în antecontract s-a precizat lapidar că preţul de vânzare cumpărare este 
în sumă de 100.000 lei, care s-a achitat integral la data semnării antecontactului, 
anterior semnării acestuia, prin transfer bancar cu clauză de arvună. 

Tot în cuprinsul antecontractului părţile stabilesc de comun acord care sunt 
daunele interese în cazul neprezentării la notar în vederea perfectării în formă 
autentică a contractului, în termen de 15 zile de la data finalizării formalităţilor de 
publicitate imobiliară, respectiv penalităţi de 1% din valoarea contractului, pe zi de 
întârziere, fiind inserată şi o altă clauză prin care se stipulează că în caz de 
neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una din părţile contractante, acestea 
vor fi repuse în situaţia anterioară încheierii prezentului antecontract cu aplicarea 
prevederilor legale în vigoare. 

Din analiza coroborată a clauzelor contractuale rezultă că singura situaţie în 
care părţile au stabilit cu certitudine care este cuantumul daunelor interese în caz de 
neexecutare a obligaţiilor contractuale este cea privind neprezentarea la notar în 
termenul de 15 zile de la întabularea terenului care face obiectul antecontractului, în 
vederea încheierii contractului autentic de vânzare cumpărare. În ceea ce priveşte 
celelalte obligaţii contractuale s-a stipulat numai faptul că părţile vor fi repuse în 
situaţia anterioară încheierii antecontractului, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Menţiunea din contract în sensul că suma de 100.000 se achită cu titlu de preţ 
al imobilului la data încheierii antecontractului, „prin transfer bancar cu clauză de 
arvună” nu este explicitată în nici un sens în conţinutul antecontractului, fiind 
formulată lapidar şi neclar.  

Referitor la arvună, în doctrină, raportat la dispoziţiile art.1297, art.1298 
C.civ., s-a stabilit că aceasta este suma de bani pe care cumpărătorul o avansează 



vânzătorului ca semn al încheierii convenţiei, mai având şi înţelesul de clauză 
accesorie a contractului de vânzare cumpărare în temeiul căreia cumpărătorul 
avansează o sumă de bani ce reprezintă de regulă o parte din preţ, pe care o pierde în 
cazul în care vânzarea nu se execută din culpa sa sau având-o primită trebuie să o 
restituie îndoit dacă este în culpă pentru neexecutarea vânzării. Având în vedere că în 
antecontract nu există o stipulaţie expresă clauza de arvună are un caracter 
confirmatoriu, iar nu de dezicere. Tot doctrina a stabilit că în toate cazurile în care 
arvuna se pierde sau se restituie îndoit  clauza funcţionează ca o adevărată clauză 
penală prin care părţile fixează anticipat cuantumul daunelor-interese ce sunt datorate 
în caz de neexecutare, instanţele de judecată neputând stabili alte despăgubiri decât 
cele care rezultă din aplicarea clauzei de arvună. 

În lipsa altor precizări în cuprinsul antecontractului de vânzare cumpărare nu 
se poate aprecia că menţiunea din antecontract referitoare la achitarea preţului de 
vânzare-cumpărare cu titlu de arvună poate fi interpretată ca având şi funcţia de 
clauză penală, reprezentând numai suma de bani avansată ca semn al încheierii 
convenţiei. Aceasta cu atât mai mult cu cât în conţinutului antecontractului sunt 
stabilite daunele interese atât în cazul particular al neprezentării la notar în vederea 
perfectării contractului de vânzare-cumpărare în termen de 15 zile de la întabulare cât 
şi în cazul general al neîndeplinirii celorlalte obligaţii contractuale. Ori ceea ce a stat 
la baza formulării acţiunii şi apoi a apelului şi recursului a fost tocmai neîndeplinirea 
obligaţiei de prezentare la notar în termenul stipulat în antecontract în vederea 
perfectării contractului în formă autentică, în acest caz de neexecutare a obligaţiilor 
contractuale fiind stabilit în mod expres de către părţi cuantumul daunelor interese. 

Nu mai prezintă deci importanţă a se analiza dacă se poate vorbi de arvună şi 
în cazul în care este vorba despre preţul integral din contractul e vânzare cumpărare 
sau numai în cazul în care este vorba despre o plată parţială a preţului, chiar dacă teza 
susţinută de reclamanţi nu este total lipsită de fundament având în vedere dispoziţiile 
lapidare ale art.1297, art.1298 C.civ., aplicabile în cauză. 

Deşi nu este indicat în cuprinsul cererii de recurs ca un motiv de nelegalitate a 
deciziei atacate, fiind inserat în partea în care este prezentată starea de fapt, se 
constată că în aceasta se face referire şi la evicţiune, constând în lipsa unei suprafeţe 
de 36 m.p. teren între cel care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare 
şi cel care a fost întabulat în cartea funciară şi care în consecinţă ar putea face obiectul 
contractului autentic de vânzare-cumpărare. Această problemă a fost legal tranşată de 
către instanţa de fond prin aplicarea dispoziţiilor art.1329 C.civ., raportat la clauzele 
antecontractului de vânzare-cumpărare, nefiind de natură a atrage rezoluţiunea 
antecontractului de vânzare cumpărare.  

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, în temeiul art.304 pct.8,9 
coroborat cu art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul declarat de reclamanţii P.O. 
şi P.S. împotriva deciziei civile nr. 484 din 08.10.2013 a Tribunalului Cluj, pe care o 
va menţine ca legală. 

În temeiul art.274 alin.1 şi 3 C.pr.civ instanţa va obliga recurenţii să plătească 
intimatei F.V. suma de 2000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, parţiale, reprezentând 
onorariu avocaţial. Curtea a apreciat oportună aplicarea prevederilor art.274 alin.3 
C.pr.civ. având în vedere că deşi cauza are o valoare relativ mare, în recurs apărarea 
intimatei a necesitat numai formularea unei întâmpinări şi prezenţa avocatului ales al 
acesteia la un singur termen de judecată, suma de 2000 lei stabilită cu titlu de 
cheltuieli de judecată fiind una rezonabilă în aceste condiţii. Şi practica Curţii 
Europene a Drepturilor Omului este în sensul acordării cheltuielilor de judecată în 
măsura în care acestea sunt reale, necesare şi au un caracter rezonabil(a se vedea în 



acest sens hotărârea pronunţată la data de 26.05.2005 în cauza Costin împotriva 
României, hotărârea pronunţată la data de 21.07.2005 în cauza Străin împotriva 
României), Curtea Constituţională pronunţându-se în acelaşi sens în momentul 
verificării constituţionalităţii alin.3 al art.274 C.pr.civ.(decizia nr.401/2005). 

 
 

16. Succesiune. Partaj. Respectarea criteriilor prevăzute de art. 
6739 C.proc.civ.  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 212 din 23 ianuarie 2014  

Prin acţiunea civilă înaintată Judecătoriei Baia-Mare şi înregistrată sub nr. 
…2/2007, reclamantul B.V.G. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii B.M., R.V., C.L., 
L.S., M.A., P.S., G.I. şi M.M. a se dispune următoarele: 

I. a se constata că masa succesorală rămasă după defunctul B.I., decedat la data 
de 08.02.1992 se compune din următoarele: 
- cota de ½ parte din terenurile cuprinse în Titlul de Proprietate 

60378/37/12.03.1996, în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p.; 
- cota de ½ parte din complexul imobiliar situat în localitatea F., 

str. ... înscris în CF 1259 F., compus din: casă de locuit, 
bucătărie de vară, şură, hambar, lemnărie, beci; 

II. a se constata că au calitatea de moştenitori ai defunctului, reclamantul B.V., 
fiu, cu o cotă parte de ½ şi pârâta B.M., fiică, cu o cotă parte de ½. 

III. a se constata că masa succesorală rămasă după defuncta B.G. se compune 
din: 
- cota de ½ parte din terenurile de mai sus; 
- cota de ½ parte din complexul imobiliar arătat; 

IV. a se constata că are calitatea de unic moştenitor al acesteia reclamantul B.V., 
în baza testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996. 

V. a se dispune partajarea imobilelor arătate, prin atribuirea în natură a 
terenurilor către cei doi moştenitori; 

VI. cu cheltuieli de judecată. 
 Pârâta B.M. a formulat cerere reconvenţională. 
 Prin sentinţa civilă nr. 2580 din data de 10 martie 2010, pronunţată de 

Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. …/2007, a fost admisă în parte acţiunea 
formulată de reclamantul  B.V.G., în contradictoriu cu pârâţii  B.M., R.V., C.L., L.S., 
M.A., P.S., G.I., M.M..  

A fost admisă în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta-
reclamantă B.M., în contradictoriu cu reclamantul-pârât B.V.G. şi cu ceilalţi pârâţi. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul B.G., decedat la 
data de 04.07.1971, se compune din următoarele bunuri imobile:   I. cota de ½ parte 
din imobilele terenuri în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p. cuprinse în Titlul de 
Proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, emis de Comisia Judeţeană Maramureş de 
aplicare a Legilor Fondului Funciar, ce se identifică după cum urmează: 1. suprafaţa 
de 8600 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prundu din Sus”, din categoria de 
folosinţă arabil, cu vecinii: N: C.T., E – C.G., S – drum, V – B.I., în valoare de 1.720 
euro; 2. suprafaţa de 4000 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prundu din 
Jos”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – G.M., E – Hotar Sârbi, S – 
G.L., V – drum, în valoare de 800 euro; 3. suprafaţa de 3000 m.p., situată în 
extravilan, în locul numit „Prund din Jos”, din categoria de folosinţă arabil, cu 



vecinii: N – drum, E – râul Someş, S – G.L., V – drum, în valoare de 600 euro; 4. 
suprafaţa  de 2900 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prund Dăneşti”, din 
categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – drum, E – T.N., S – Biserica, V – P.M., 
în valoare de 580 euro; 5. suprafaţa de 4300 m.p., din categoria de folosinţă arabil, 
situată în locul numit „Părauă”, în extravilan, cu vecinii: N – B.L., E – drum, S – 
B.G., V – Vale, înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 755/1 în valoare de 860 euro; 6. 
suprafaţa de 4200 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Goroniş”, din categoria 
de folosinţă arabil, cu vecinii: N – P.M., E – A.I., S – C.T., V – Tineasa, în valoare de 
840 euro; 7. suprafaţa de 4400 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Imaşu 
Morii”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – drum, E – drum, S – drum, V 
– B.G., identificat în C.F. 1259 F., nr. top. 1443/1 şi 1444/1, în valoare de 880 euro; 
8. suprafaţa de 4300 m.p., din categoria de folosinţă arabil, situată în extravilan, în 
locul numit „Tinoasa”, cu vecinii: N – M.I., E – drum, S – P.G., V – drum, înscris în 
C.F. 1259 F., nr. top. 864/3/1, în valoare de 860 euro; 9. suprafaţa de 2000 m.p., 
situată în extravilan, din categoria de folosinţă arabil, situată în locul numit 
„Orbaneasa”, cu vecinii: N – M.G., E – Vale, S – O.G., V – drum, înscris în C.F. 
1259 F., nr. top. 1163/1, în valoare de 400 euro; 10. suprafaţa de 4300 m.p., situată 
în extravilan, din categoria de folosinţă arabil, situată în locul numit „Câmp”, cu 
vecinii: N – V.G, E – Hotar Sârbi, S – M.G., V – drum, în valoare de 860 euro; 11. 
suprafaţa de 2890 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă livezi, în locul 
numit „Văgaş”, cu vecinii: N – G.L., E – Hotar Sârbi, S – Halastrău, V – I.G., în 
valoare de 578 euro; 12. suprafaţa de 2885 m.p., situată în extravilan, în locul numit 
„Văgaş”, din categoria de folosinţă livezi, cu vecinii: N – G.L., E – Hotar Sârbi, S – 
B.F., V – I.G., în valoare de 577 euro; 13. suprafaţa de 2 ha şi 3200 m.p., situată în 
extravilan în locul numit „Vrăticele”, din categoria de folosinţă păşune, cu vecinii: N 
– B.G., E – Dealul Rojoie, S – G.L., V – Valea Vrăticele, în valoare de 1.160 euro; 14. 
suprafaţa de 1 ha şi 1600 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Câmp”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – V.G., E – Hotar Sârbi, S – M.G., V – 
drum, în valoare de 812 euro; 15. suprafaţa de 5800 m.p., situată în extravilan, în 
locul numit „Pe Vale”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – drum, E – 
G.S., S – Vale, V – T.N., înscris în valoare de 406 euro; 16. suprafaţa de 4000 m.p., 
situată în extravilan, în locul numit „Carpin”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu 
vecinii: N – drum, E – M.I., S – drum, V – G.F., înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 943/1, 
în valoare de 280 euro; 17. suprafaţa de 8600 m.p., situată în extravilan, în locul 
numit „Dealul Roşului”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – drum, E – 
B.S., S – Trestia, V – N.G., în valoare de 602 euro; 18. suprafaţa de 1500 m.p. situată 
în extravilan, în locul numit „Câmp”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N 
– V.G., E – Hotar Sârbi, S – M.G., V – drum, în valoare de 105 euro; 19. suprafaţa de 
2470 m.p., situată în intravilan, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – uliţă, 
E – M.I., S – B.V., V – Şosea, în locul numit „Acasă”, în valoare de 494 euro, înscrisă 
în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 368, 369/1; 20. 
suprafaţa de 7406 m.p., situată în intravilan, din categoria de folosinţă fâneţe, în 
locul numit „Acasă”, cu vecinii: N – uliţă, E – M.I., S – B.V., V – Şosea, în valoare de 
518,42 euro, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 
368/1, 369/1; 21. suprafaţa de 1581 m.p., situată în intravilan, din categoria de 
folosinţă curţi, construcţii, în locul numit „Acasă”, cu vecinii: N – uliţă, E – M.I., S – 
B.V., V – Şosea, în valoare de 6324 euro, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 
363, 364, 365, 366/1, 367/1,  367/1, 368/1, 369/1; 22. suprafaţa de 1 ha şi 2890 m.p., 
situată în extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, situată în 
locul numit „Văgaş”, cu vecinii: N – G.L., E – Hotar Sârbi, S – Hălăstău, V – I.G., în 



valoare de 644,5 euro; 23. suprafaţa de 2885 m.p., situată în extravilan, din categoria 
de folosinţă alte terenuri neagricole, situată în locul numit „Văgaş”, cu vecinii: N – 
G.L., E – Hotar Sârbi, S – B.F., V – I.G., în valoare de 144,25 euro; 24. suprafaţa de 
5760 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, 
situată în locul numit „La Izvor Văgaş”, cu vecinii: N – C.T., E – Hotar Sârbi, S – 
Fărcăniţa, V – Fărcăniţa, în valoare de 288 euro; 25. suprafaţa de 5700 m.p., situată 
în extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în locul numit 
„Prundu din Jos”, cu vecinii: N – G.M., E – Hotar Sârbi, S – S.L., V- drum,  în 
valoare de 285 euro; 26. suprafaţa de 3600 m.p., situată în extravilan, din categoria 
de folosinţă alte terenuri neagricole, în locul numit „Prund din Jos”, cu vecinii: N – 
drum, E – Râul Someş, S – G.L., V – drum, în valoare de 180 euro; 27. suprafaţa de 
1600 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în 
locul numit „Goroniş”, cu vecinii: N – P.M., E – A.I., S – C.T., V – Tinoasa, înscris în 
C.F. 1259 F., nr. top. 1109/3/1, în valoare de 80 euro; 28. suprafaţa de 1800 m.p., 
situată în extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în locul 
numit „Carpini”, cu vecinii: N – drum, E – M.I., S – drum, V – G.F., înscris în C.F. 
1259 F., nr. top. 943/1, în valoare de 90 euro; 29. suprafaţa de 800 m.p., situată în 
extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în locul numit 
„Orbăneasa”, cu vecinii: N – M.G., E – Vale, S – O.G., V – drum, înscris în C.F. 
1259 F., nr. top. 1163/1, în valoare de 40 euro; 30. suprafaţa de 2100 m.p., situată în 
extravilan, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în locul numit „La 
Hedi”, cu vecinii: N – Livadă, E – drum, S – drum, V – G.G., în valoare de 105 euro.  

    II. cota de ½ parte din casa de locuit situată în localitatea F., str. ..., nr. x, 
Jud. Maramureş, şi anexe gospodăreşti (şură cu grajd şi coteţe, hambarul şi beciul) 
în valoare de 65.551 lei. 

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului B.G., următorii: 
B.G.., în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă parte din succesiune de ¼; B.I., 
în calitate de descendent de gradul I (fiu), cu o cotă parte din succesiune de ¾. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul B.I., decedat la 
data de 08.02.1992, se compune din următoarele bunuri imobile: I cota de 3/8 parte 
din imobilele terenuri cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, în 
suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p. şi identificate mai sus; II cota de 3/8 parte din 
casa de locuit şi anexele gospodăreşti situate în localitatea F., str. ..., nr. x, Jud. 
Maramureş   identificate mai sus; III cota de 1/2 parte din imobilele construcţii 
constând în bucătărie de vară, garaj, atelier, situate în localitatea F., str. ..., nr. y, în 
valoare de 3.271 lei. 

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului B.I., următorii: 
B.M., în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă parte din succesiune de ¼; 
B.V.G. şi B.M., în calitate de descendenţi de gradul I (fii), cu o cotă parte din 
succesiune de 3/8 fiecare (3/4 împreună). 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta B.M., decedată la 
data de 14.01.1994, se compune din cota de 5/8 parte din imobilul construcţie 
constând în bucătărie de vară, garaj, atelier, situate în localitatea F., str. ..., nr. y, 
Jud. Maramureş, precum şi cota de 3/32 parte din imobilele terenuri de mai sus şi 
casa de locuit şi anexele gospodăreşti de la nr. x. 

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctei B.M. următorii: 
reclamantul B.V.G., cu o cotă parte din succesiune de ½, în calitate de descendent de 
gradul I (fiu); pârâta B.M., cu o cotă parte din succesiune de ½, în calitate de 
descendent de gradul I (fiică). 



S-a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta B.G..,  decedată la 
data de 15.11.1999, se compune din următoarele bunuri imobile: I. cota de 5/8 parte 
din imobilele terenuri  în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p., cuprinse în Titlul de 
Proprietate nr. 60378/37/ 12.03.1996, identificate mai sus; II. cota de 5/8 parte din 
imobilele construcţii casă de locuit şi anexe gospodăreşti, situate în loc. F., str. ..., nr. 
x,  identificate mai sus. 

S-a constatat că reclamantul B.V.G. are calitatea de unic moştenitor al 
defunctei B.G.. în baza testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. ... 
– Baia Mare. 

S-a constatat că valoarea totală a masei partajabile este de  22.113,17 euro 
valoare imobile terenuri identificate mai sus şi supuse împărţelii; 3.271 lei - valoarea 
imobilelor construcţii situate în localitatea F., str. ..., nr. y, Jud. Maramureş;  65.551  
lei, valoarea construcţiilor situate în loc. F., nr. x, Jud. Maramureş. 

S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor. 
S-au atribuit reclamantului B.V.G., în natură, următoarele imobile: 

construcţiile situate în loc. F., str. ..., nr. y, Jud. Maramureş, constând în bucătărie de 
vară (casă de locuit) şi anexele gospodăreşti (garaj, atelier, şura cu grajdurile şi 
coteţele, hambarul şi beciul), în valoare de 3.271 lei;  suprafaţa de 5.728,5 m.p., din 
totalul celei de 1 ha şi 1457 m.p., situată în locul numit „Acasă”, în intravilan, 
înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 368/1, în 
valoare de 3.668,21 euro;  suprafaţa de 5800 m.p. compusă din parcela în suprafaţă 
de 4200 m.p. şi parcela în suprafaţă de 1600 m.p., situată în locul numit „Goroniş”, 
înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 1109/3/1, în valoare de 920 euro;  suprafaţa de 4300 
m.p. situată în locul numit „Tinoasa”, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 846/3/1, în 
valoare de 860 euro;  suprafaţa de 8600 m.p., teren arabil, situat în locul numit 
„Prundu de Sus”, în valoare de 1.720 euro;  suprafaţa de 5700 m.p., situată în locul 
numit „Prundu din Jos”, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în 
valoare de 285 euro;  suprafaţa de 4000 m.p., situată în locul numit „Prundu din 
Jos”, din categoria de folosinţă arabil, în valoare de 800 euro; suprafaţa de 2900 
m.p., situată în locul numit „Prund Dăneşti”, din categoria de folosinţă arabil, în 
valoare de 580 euro;  suprafaţa de 2890 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din 
categoria de folosinţă livadă, în valoare de 578 euro; suprafaţa de 1 ha şi 2890 m.p., 
situată în locul numit „Văgaş”, din categoria de folosinţă neagricol, în valoare de 
644,5 euro; suprafaţa de 2 ha şi 3200 m.p., situată în extravilan în locul numit 
„Vrăticele”, din categoria de folosinţă păşune, în valoare de 1.160 euro; suprafaţa de 
1 ha şi 1600 m.p., situată în locul numit „Câmp”, din categoria de folosinţă fâneţe, în 
valoare de 812 euro;  suprafaţa de 5800 m.p., situată în locul numit „Pe Vale”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, în valoare de 406 euro; suprafaţa de 4300 m.p., situată 
în locul numit „Dealul Roşului”,din categoria de folosinţă fâneţe, în valoare de 301 
euro, din totalul suprafeţei de 8600 m.p., situată în acelaşi loc. 

S-a constatat că valoarea totală a lotului atribuit reclamantului B.V.-G. este 
de 12.734,71 euro pentru imobilele terenuri şi  3.271 lei pentru imobilele construcţii 
situate în loc. F., nr. y, Jud. Maramureş. 

S-au atribuit pârâtei B.M., în natură, următoarele imobile:  construcţiile (casa 
veche) şi anexele gospodăreşti situate în loc. F., str. ..., nr. x, Jud. Maramureş, în 
valoare de 65.551 lei;  suprafaţa de 5.728,5 m.p., din totalul celei de 1 ha şi 1457 
m.p., situată în locul numit „Acasă”, în intravilan, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 
361, 362, 363, 364, 365, 366/1,367/1, 368/1, în valoare de 3.668,21 euro;  suprafaţa 
de 4400 m.p., situată în locul numit „Imaşu Morii”, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 
1443/1 şi 1444, în valoare de 880 euro;  suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul 



numit „Părauă”, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 755/1, în valoare de 860 euro; 
suprafaţa de 2800 m.p., compusă din parcela în suprafaţa de 2000 m.p. şi parcela în 
suprafaţă de 800 m.p., situată în locul numit „Orbaneasa”,  în valoare de 440 euro, 
înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 1163/1;  suprafaţa de 5800 m.p., compusă din 
parcela în suprafaţă de 4000 m.p. şi parcela în suprafaţă de 1800 m.p., situată  în 
locul numit „Carpini”, în valoare de 370 euro, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 
943/1;  suprafaţa de 3000 m.p. situată în locul numit „Prundu din Jos”, din categoria 
de folosinţă arabil, în valoare de 600 euro; suprafaţă de 3.600 m.p., situată în locul 
numit „Prundu din Jos”, din categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în 
valoare de 180 euro;  suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Câmp”, din 
categoria de folosinţă arabil, în valoare de 860 euro;  suprafaţa de 2885 m.p., situată 
în locul numit „Văgaş”, din categoria de folosinţă livadă, în valoare de 577 euro; 
suprafaţa de 2885 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în valoare de 144,25 euro;  suprafaţa de 1500 m.p., situată 
în locul numit „Câmp”, din categoria de folosinţă fâneţe, în valoare de 105 euro;  
suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Dealul Roşului”, din categoria de 
folosinţă fâneţe, în valoare de 301 euro, din totalul suprafeţei de 8600 m.p., situată în 
acelaşi loc; suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „La Izvor în Văgaş”, din 
categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 288 euro;  suprafaţa de 
2100 m.p., situată în locul numit „La Hedi”, din categoria de folosinţă alte terenuri 
neagricole, în valoare de 105 euro. 

S-a constatat că valoarea totală a lotului atribuit pârâtei B.M.  este de 
9.378,46 euro pentru imobilele terenuri şi 65.551 lei  pentru imobilele construcţii 
situate în loc. F., nr. x, Jud. Maramureş. 

S-a constatat calitatea de coproprietari a reclamantului B.V.G. şi a pârâtei 
B.M., în cote finale, după cum urmează:  pentru reclamantul B.V.G., cota de 13/16 
părţi din imobilele terenuri de mai sus şi casa de locuit şi anexele gospodăreşti 
situate în localitatea F., nr. x, Jud. Maramureş;  pentru pârâta B.M., cota de 3/16 
părţi din imobilele terenuri de mai sus şi casa de locuit şi anexele gospodăreşti 
situate în loc. F., nr. x, Jud. Maramureş. 

S-a constatat calitatea de coproprietari a reclamantului B.V.G. şi a pârâtei 
B.M., în cote de câte ½ parte fiecare, asupra imobilelor construcţii situate în loc. F., 
nr. y, Jud. Maramureş. 

A fost obligată  pârâta B.M. să-i plătească reclamantului B.V.G., suma de 
5.232,29 euro, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele terenuri supuse împărţelii. 

A fost obligată  pârâta B.M. să-i plătească reclamantului B.V.G., suma de 
53.260,18 lei, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele construcţii situate în loc. F., nr. 
x, Jud. Maramureş. 

A fost obligat reclamantul B.V.G. să-i plătească pârâtei B.M., suma de 1.635,5 
lei, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele construcţii situate în loc. F., nr. y, Jud. 
Maramureş. 

S-a dispus înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate  astfel 
dobândit de reclamantul B.V.G. şi pârâta B.M., asupra imobilelor identificate mai 
sus. 

S-a constatat că reclamantul B.V.G. a efectuat investiţii la imobilul construcţie 
situat la nr. y, în valoare de 82.595 lei, precum şi la imobilul construcţie situat la nr. 
x, în valoare de 1.089 lei. 

 S-a constatat existenţa în patrimoniul reclamantului B.V.-Grigore a unui 
drept de creanţă în valoare de 1.089 lei, reprezentând contravaloarea investiţiilor 



efectuate de acesta la imobilul construcţie situat în localitatea F., nr. x, Jud. 
Maramureş. 

A fost obligată pârâta B.M. să-i plătească reclamantului suma de 1.089 lei, 
reprezentând contravaloarea dreptului de creanţă constatat în patrimoniul acestuia, 
ca urmare a efectuării investiţiilor la imobilul construcţie situat în localitatea F., nr. 
x, Jud. Maramureş. 

S-a respins cererea pârâtei B.M. privind constatarea dreptului de proprietate 
asupra construcţiilor situate în loc. F., nr. x, Jud. Maramureş, în favoarea defuncţilor 
B.I. şi B.M.. 

S-a respins cererea pârâtei B.M. privind constatarea dreptului de proprietate 
asupra casei de locuit existentă în prezent în loc. F., nr. y, Jud. Maramureş, în 
favoarea defuncţilor B.I. şi Maria. 

S-a respins cererea formulată de pârâta B.M. privind rectificarea C.F. 1259 
F., în sensul radierii dreptului de proprietate al defunctei B.G.. asupra construcţiilor 
şi înscrierii dreptului de proprietate al defunctei B.M.. 

În temeiul art. 246 Cod procedură civilă, s-a luat act de renunţarea pârâtei – 
reclamante  B.M. la judecarea cererii având ca obiect anularea testamentului 
autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. – … – Baia Mare. 

A fost obligată pârâta B.M. să-i plătească reclamantului suma de 1500 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că B.G. a fost 
căsătorit cu B.G.., iar din convieţuirea acestora s-au născut 3 copii: B. A. căs. C., B.I. 
şi B.M. căs. G. B.G. a decedat la data de 04.07.1971, iar B.G.. a decedat la data de 
15.02.1999. B.A. căs. C., fiica lui B.G. şi G., a decedat în anul 2000, iar pârâţii R.V., 
C.L. şi Lopată Vasile sunt succesorii în drepturi ai acesteia. B.M. căs. G., cealaltă 
fiică, a decedat în anul 2002, iar pârâţii P.S., M.A., G.I. şi M.M. sunt moştenitorii 
acesteia. 

În ceea ce-l priveşte pe B.I., fiul lui G. şi G., instanţa a reţinut că din căsătoria 
acestuia cu B.M., s-au născut reclamantul B.V.G. şi pârâta B.M.. B.I. a decedat la data 
de 08.02.1992, iar soţia acestuia, B.M. la data de 14.01.1994. 

La data de 12.03.1996 a fost eliberat Titlul de Proprietate nr. 60378/37, în baza 
Legii 18/1991, a fondului funciar, potrivit căruia în favoarea lui B.G.. şi a fiului 
acesteia B.I., s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 15 
ha şi 1067 m.p., teren situat pe teritoriului comunei F., în calitate de moştenitori ai 
defunctului B.G..   

La adresa situată în localitatea F., str. ..., se află următoarele imobile 
construcţii: casa de locuit de la nr. y, casa de locuit de la nr. x, anexe gospodăreşti. 

Conform registrului agricol depus la fila 72 din dosar, pentru perioada 1951-
1955, privind gospodăria lui B.G., acesta împreună cu soţia sa B.G.. în anul 1924 au 
construit o casă de locuit, iar în perioada 1932-1936 au fost edificate, tot de aceştia, 
anexele gospodăreşti constând în: grajd, coteţe, magazie şi pătul. 

S-a reţinut totodată că imobilele terenuri ce au fost cuprinse în Titlul de 
Proprietate nr. 60378/37/1996 au constituit proprietatea devălmaşă a celor doi soţi 
B.G. şi G., aşa cum rezultă din copia registrului agricol pentru perioada 1956-1958 
depus la fila 73 din dosar. 

După încheierea căsătoriei lor, B.I. şi B.M., fiul, respectiv nora defuncţilor 
B.G. şi B.G.., au locuit împreună cu aceştia. La aceeaşi adresă, B.I. şi B.M., au 
edificat ulterior, separat, o construcţie cu destinaţia de bucătărie de vară, un garaj. 
Construcţia edificată de defuncţii B.G. şi B.G.. a dobândit după numerotarea caselor, 
nr. x, iar cea construită de defuncţii B.I. şi M., nr. y.  



Aceste aspecte sunt susţinute şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, 
respectiv B.I. V. care a declarat că primele construcţii au fost făcute de B.G. şi G., 
ulterior construind în aceeaşi gospodărie şi B.I. şi Maria, şi B.F., care a relatat că acea 
construcţie veche a fost edificată de B.G. şi G.. 

În aceleaşi sens a răspuns interogatoriului luat şi pârâta L.S. (fila 189), care a 
arătat că imobilul construcţie mai vechi a fost ridicat de defuncţii B.G.. şi Grigore, iar 
cel nou de B.M. şi Ioan, părinţii reclamantului şi ai pârâtei B.M.. 

După ce reclamantul s-a stabilit în localitatea F., acesta a efectuat mai multe 
îmbunătăţiri la cele două construcţii, transformând imobilul edificat de părinţii săi cu 
destinaţia iniţială de bucătărie de vară în casă de locuit. Acest aspect este confirmat de 
interogatoriul pârâtei L.S., dar şi de declaraţiile martorilor B.E. şi B.I.V. 

În anul 1993 a fost încheiat actul sub semnătură privată denumit „Înţelegere”, 
prin care s-a dispus partajarea în natură atât a construcţiilor situate la adresa din 
localitatea F., str. ..., nr. y-58, cât şi a terenurilor care mai apoi au fost cuprinse în 
Titlul de Proprietate nr. 60378/37/1996. 

Astfel, au fost formate două loturi: unul al reclamantului B.V.G., iar celălalt al 
pârâtei B.M., iar la încheierea acestei convenţii a participat şi B.M., mama părţilor. 

Prin testamentul autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. ..., defuncta 
B.G. a testat întreaga sa avere în favoarea reclamantului B.V.G. 

Terenurile cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 60378/37/1996 eliberat în 
favoarea moştenitorilor lui B.G., respectiv B.G.. şi B.I., aşa cum s-a arătat mai sus, au 
constituit proprietatea  comună a lui B.G. şi G., aspect ce s-a stabilit cu putere de 
lucru judecat şi prin Sentinţa Civilă nr. 4861/2008 pronunţată de Judecătoria Baia 
Mare în dosarul nr. …/182/2007. 

În acest dosar, terenurile evidenţiate în titlul de proprietate arătat au fost 
identificate şi măsurate de expertul K.T.. Valorile terenurilor supuse împărţelii au fost 
indicate de reclamant prin înscrisul de la fila 14 şi nu au fost contestate de niciuna 
dintre părţi, prin urmare nici de către pârâta B.M.. Asemenea valori au fost avute în 
vedere şi de către instanţă la efectuarea partajului propriu-zis şi la stabilirea sultelor 
cuvenite. 

Instanţa a dispus atribuirea bunurilor supuse împărţelii ţinând seama de 
convenţia părţilor încheiată în acest sens, dar şi de modul de folosinţă a acestora. 

În ceea ce priveşte valorile construcţiilor supuse împărţelii, instanţa a reţinut  
că, potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de d-l expert A.I. 
(fila 254), casa de locuit de la nr. y (fosta bucătărie de vară) cu anexele gospodăreşti a 
fost evaluată la suma de 85.812 lei, iar pentru casa de locuit de la nr. x a fost indicată 
o valoare de 66.640 lei. 

Prin aceeaşi lucrare de expertiză, s-a constatat că valoarea investiţiilor 
efectuate de reclamant la imobilul de la nr. y (casă de locuit şi anexe gospodăreşti) 
este de 82.595 lei, iar a celor aduse imobilului de la nr. x este de 1.089 lei. 

Ca atare, în componenţa masei partajabile s-a reţinut că intră valoarea celor 
două imobile construcţii, rămasă după scăderea valorii investiţiilor efectuate de 
reclamant. Astfel, casa de locuit de la nr. y are o valoare de împărţit de 3.271 lei, iar 
cea de la nr. x are o valoare partajabilă de 65.551 lei. Valoarea totală a terenurilor 
supuse împărţelii este de 22.113,17 euro, necontestată de pârâta B.M. Raportat la 
totalitatea succesiunilor dezbătute în pricina de faţă, s-a constatat că reclamantul are o 
cotă de 13/16, iar pârâtei B.M. îi revine o cotă finală de 3/16. Proporţional cu această 
cotă cuvenită fiecăreia dintre părţi a fost stabilită şi valoarea sultelor, pentru 
echilibrarea loturilor. 



La împărţirea imobilelor terenuri instanţa a ţinut seama de convenţia de partaj 
încheiată în anul 1993 între părţi, ceea ce a determinat şi partajarea imobilului situat în 
locul numit „Acasă”, în cote egale de câte ½ pentru fiecare dintre părţi( reclamantul şi 
pârâta B.M.). 

Imobilele construcţii au fost atribuite părţilor conform folosinţei acestora şi 
solicitărilor formulate în acest sens. 

Valoarea investiţiilor efectuate de reclamant la imobilul situat la nr. y nu i-a 
fost acordată acestuia deoarece imobilul respectiv i s-a atribuit în natură şi astfel acele 
îmbunătăţiri îi profită în mod direct, cu precizarea că la stabilirea valorii de împărţit a 
imobilului au fost scăzute aceste învestiţii. 

Prin decizia civilă nr. 239/A din 14 decembrie 2010, pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, s-au respins ca nefondate apelurile declarate, compensându-se 
cheltuielile de judecată efectuate de părţi. Tribunalul a apreciat că la împărţirea 
imobilelor – terenuri, prima instanţă a ţinut seama în mod corect de convenţia de 
partaj încheiată în anul 1993 între părţi, ceea ce a determinat şi partajarea terenului 
situat la locul numit „Acasă”, în cote egale de câte ½ pentru fiecare dintre părţi.  

Prin Decizia Civilă Nr. 2477/R/2011 din 1 iulie 2011 Curtea de Apel Cluj a 
admis în parte recursurile declarate de reclamanţii B.M., S.O.C. şi B.V. C. şi, 
respectiv, de pârâta B.M., în contra Deciziei civile numărul 239/A/14.12.2010, 
pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar civil numărul …/182/2007, pe care a 
casat-o în parte şi a trimis cauza pentru rejudecarea în parte a apelurilor declarate de 
pârâta B.M. şi de reclamantul B.V.G., decedat pe parcursul soluţionării cauzei în apel, 
continuat de moştenitorii legali, B.M., S.O.C. şi B.V. C., în contra Sentinţei civile nr. 
2580/10.03.2010 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosar civil numărul .../2007, 
în ceea ce priveşte compunerea maselor succesorale după defuncţii B.G., decedat în 
data de 04.07.1971; B.G.., decedată în data de 15.11.1999; B.I., decedat în data de 
14.01.1992; B.M.,  decedată în data de 14.01.1994; stabilirea cotelor ce le revin 
moştenitorilor din fiecare masă succesorală; partajarea maselor succesorale între 
moştenitori. 

S-a păstrat în parte decizia recurată, în ceea ce priveşte respingerea în parte a 
apelurilor pârâtei B.M. şi al reclamantului B.V.G. în contra Sentinţei civile nr. 
2580/10.03.2010 a Judecătoriei Baia Mare în ceea ce priveşte dispoziţiile din sentinţa 
apelată referitoare la: constatarea calităţii reclamantului B.V.G. de unic moştenitor al 
defunctei B.G.., în baza testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. ... 
– Baia - Mare; constatarea edificării construcţiilor din localitatea F., str. ... nr. x de 
către defuncţii B.G. şi B.G..; constatarea edificării construcţiilor din localitatea F., str. 
... nr. y de către defunctul reclamant B.V.G.; respingerea cererii pârâtei B.M., privind 
constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor din localitatea F., str. ... nr. x, 
jud. Maramureş, în favoarea defuncţilor B.G. şi B.G..; respingerea cererii pârâtei 
B.M., privind constatarea dreptului de proprietate asupra casei de locuit din localitatea 
F., str. ... nr. y, jud. Maramureş, în favoarea defuncţilor B.I. şi B.M.; respingerea 
cererii pârâtei B.M. privind rectificarea CF nr. 1259 F., în sensul radierii dreptului de 
proprietate al defunctei B.G.. asupra construcţiilor şi a înscrierii dreptului de 
proprietate al defunctei B.M.; constatarea că reclamantul B.V.G. a efectuat investiţii 
la imobilul din localitatea F., str. ... nr. y, în valoare de 82.595 lei şi la imobilul din 
localitatea F., str. ... nr. x, jud. Maramureş, în valoare de 1.089 lei; constatarea 
existenţei în patrimoniul reclamantului B.V.G. a unui drept de creanţă în sumă de 
1.089 lei, reprezentând contravaloarea investiţiilor efectuate la imobilele din 
localitatea F., str. ... nr. x, jud. Maramureş; obligarea pârâtei B.M. să-i plătească 
reclamantului B.V.G. suma de 1.089 lei cu acest titlu; constatarea renunţării pârâtei 



B.M. la judecarea cererii având ca obiect anularea testamentului autentificat sub nr. 
157/25.01.1996 de B.N.P. ... – Baia - Mare. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele: 
Principalul motiv din ambele recursuri vizează greşita modalitate de partajare 

a imobilelor succesorale între comoştenitori, fiecare dintre recurenţi arătând de ce, 
după propria apreciere, modalitatea de partajare ar fi greşită. 

Verificându-se modalitatea în care prima instanţă a procedat la partajarea 
imobilelor succesorale, modalitatea de partaj fiind apoi menţinută de către instanţa de 
apel, Curtea a constatat că singurul criteriu, fundamental şi esenţial, avut în vedere la 
sistarea stării de indiviziune succesorală, l-a constituit înţelegerea dintre părţi 
încheiată la data de 19.03.1993 şi materializată în înscrisul sub semnătură privată 
depus la filele 41-44 dosar fond. 

În privinţa acestui înscris, Curtea, din oficiu, în temeiul art. 306 alin. 2 
C.proc.civ., rap. la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a invocat un motiv de recurs de ordine 
publică, în şedinţa publică din 17.06.2011, şi anume, nulitatea acestei înţelegeri de 
împărţeală între comoştenitori, pe motiv că aceasta reprezintă în realitate o convenţie 
asupra unei succesiuni nedeschise, prohibită de art. 965 C.civ. 

Din cuprinsul acestei înţelegeri rezultă faptul că la încheierea acesteia au 
participat: B.M. – mamă; B.M. – fiică; B.V.G. – fiu; B.G.. – mama; B.V. – nepot (f. 
41-44 dosar fond). 

Această înţelegere, aşa cum s-a arătat anterior, a fost încheiată la data de 
19.03.1993, dată la care atât B.G.., cât şi B.M., soţia lui B.I., erau încă în viaţă. 

Din actele de stare civilă depuse la dosarul de fond, coroborate cu certificatele 
de moştenitor (f. 7-9, f. 69, f. 105, f. 113, f. 114 dosar fond), rezultă faptul că B.G.. a 
decedat la data de 15.11.1999, în timp ce numita B.M. (nora lui B.G..), căsătorită cu 
B.I., fiul lui G., a decedat la data de 14.01.1994. 

Potrivit art. 965 alin. 2 C.civ., nu se poate face renunţare la o succesiune ce nu 
este deschisă, nici nu se pot face învoiri asupra unei astfel de succesiuni, chiar de s-ar 
da consimţământul celui a cărui succesiune este în chestiune. 

Acest text legal prohibeşte, în mod imperativ, orice fel de pact asupra unei 
succesiuni nedeschise, chiar dacă la încheierea unui astfel de pact şi-ar da 
consimţământul chiar cel cu privire la a cărui succesiune s-ar încheia respectivul pact. 

Cu alte cuvinte, textul art. 965 alin. 2 C.civ. nu permite, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, încheierea niciunei convenţii care are ca obiect bunuri ori drepturi 
ce ar urma să intre în masa succesorală a unei succesiuni nedeschise încă. 

Or, înţelegerea încheiată la data de 19.03.1993 avea ca obiect inclusiv bunurile 
care ar fi urmat să intre în masa succesorală după defuncta B.M., căsătorită cu B.I., 
acesta din urmă fiind fiul lui B.G.. şi B.G., cât mai ales bunurile succesorale care ar fi 
urmat să intre în masa succesorală după defuncta B.G... 

Este bine ştiut faptul că succesiunea se deschide prin moartea celui despre a 
cărui moştenire este vorba. 

În speţă, succesiunea după B.G.. s-a deschis abia la data decesului acesteia, 
15.11.1999, în timp ce succesiunea după B.M., nora lui G., s-a deschis abia la data de 
14.01.1994, astfel încât, la data încheierii înţelegerii din 19.03.1993 cele două 
succesiuni încă nu erau deschise, erau doar viitoare, motiv pentru care această 
înţelegere intră sub incidenţa art. 965 alin. 2 C.civ. 

Drept urmare, această înţelegere, fiind nulă absolut prin prisma art. 965 alin. 2 
C.civ., nu poate fi avută în vedere ca şi criteriu exclusiv la alegerea modalităţii de 
partaj între comoştenitori. Nulitatea absolută a acestei înţelegeri de partaj vizează 
modalitatea efectivă de împărţeală statuată prin clauzele acestei înţelegeri, însă, nimic 



nu se opune ca la o eventuală viitoare partajare să fie avute în vedere criteriile 
menţionate de moştenitori la încheierea acestei înţelegeri. 

Din actele de stare civilă depuse la dosarul cauzei rezultă faptul că antecesorii 
comuni ai părţilor au fost B.G., decedat la data de 04.07.1971, căsătorit cu B.G.., 
decedată la data de 15.11.1999. 

Aceştia au avut un fiu, pe B.I., decedat la data de 08.02.1992, căsătorit cu 
Maria, decedată la data de 14.01.1994, precum şi două fiice, pe C.A., decedată în 
2000, şi ai cărei succesori sunt pârâţii intimaţi R.V., C.L. şi L.S., şi pe G.M., decedată 
în 2002, şi ai cărei succesori sunt pârâţii intimaţi P.S., M.M., M.A. şi G.I.. 

Întrucât prin întâmpinările depuse la dosarul instanţei de fond (f. 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 dosar fond), succesorii lui C.A. şi G.M. au arătat că nu înţeleg să emită 
niciun fel de pretenţii cu privire la succesiunile a căror constatare s-a solicitat prin 
cererea principală şi prin cererea reconvenţională, în soluţionarea ulterioară a cauzei 
nu vor mai fi avute în vedere cotele părţi ce le-ar reveni acestora din masa succesorală 
după B.G., acestea urmând să profite celorlalţi moştenitori în virtutea dreptului de 
acrescământ. 

Din căsătoria lui B.I., fiul lui B.G. şi B.G.., cu B.M., au rezultat doi copii, 
pârâta B.M. şi reclamantul B.V.G.. 

Prin testamentul autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. ..., numita B.G.. 
a testat întreaga sa avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul său la data 
decesului nepotului său de fiu, B.V.G., reclamantul din prezenta cauză, iar acest 
testament a rămas valabil, având în vedere că, deşi iniţial pârâta B.M., printr-o 
precizare a cererii reconvenţionale depuse la dosarul instanţei de fond la data de 
04.04.2007 (f. 33 dosar fond), a solicitat anularea acestui testament, pe motiv că a fost 
făcut de către o persoană fără discernământ, ulterior, aceasta a renunţat la judecarea 
petitului având ca obiect anularea acestui testament, instanţa de fond luând act de 
această renunţare în temeiul art. 246 C.proc.civ., iar pârâta B.M. neatacând ulterior, 
prin intermediul căii legale de atac ce putea fi exercitată împotriva hotărârii fondului, 
dispoziţia primei instanţe prin care s-a constatat renunţarea sa la judecarea petitului 
având ca obiect anularea testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996. 

Pe de altă parte, niciunul dintre moştenitorii cu eventuală vocaţie succesorală 
la succesiunea lui B.G.. (evident sunt avuţi în vedere moştenitorii rezervatari) nu a 
solicitat reducţiunea acestui testament la cotitatea disponibilă. 

Drept urmare, Curtea a constatat că acest testament este valabil, sub toate cele 
statuate în cuprinsul său, astfel încât, în virtutea acestui testament, unicul moştenitor 
al lui B.G.., decedată la 15.11.1999, este nepotul de fiu predecedat, respectiv 
reclamantul B.V.G.. 

În ceea ce priveşte compunerea maselor succesorale după B.G., decedat la 
04.07.1971, după B.G.., decedată la 15.11.1999, B.I., decedat la data de 14.01.1992 şi 
B.M., soţia lui B.I., decedată la data de 14.01.1994, respectiv, cotele părţi ce le revin 
moştenitorilor din fiecare masă succesorală, Curtea a constatat că acestea au fost 
eronat stabilite de către prima instanţă, eroare menţinută de instanţa de apel prin 
soluţia de respingere a apelurilor, practic, în aceste limite, nefiind corect stabilită 
starea de fapt a cauzei. 

Astfel, prima instanţă a stabilit, în mod nelegal, că în masa succesorală rămasă 
după defunctul B.G., decedat la data de 04.07.1971, ar intra şi cota de ½ - a parte din 
terenurile din suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 mp., cuprinse în titlul de proprietate nr. 
60378/37/12.03.1996. 

Acest titlu de proprietate a fost eliberat în temeiul dispoziţiilor Legii speciale 
de restituire nr. 18/1991, lege de ale cărei dispoziţii defunctul B.G. nu avea cum să 



uzeze, pentru simplul motiv că la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991, B.G. era 
de mult decedat, acesta decedând la data de 04.07.1971. 

Or, potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991, în redactarea iniţială în vigoare, de 
prevederile acestei legi beneficiau membrii cooperatori care au adus pământ în C.A.P. 
sau cărora li s-a preluat teren în orice mod de către aceasta, precum şi în condiţiile 
legii civile, moştenitorii acestora, stabilirea dreptului de proprietate în temeiul Legii 
nr. 18/1991 făcându-se la cererea celui îndreptăţit, prin eliberarea unui titlu de 
proprietate. 

Art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege prevedea că, calitatea de moştenitor se 
stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive 
ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii. 

Art. 13 alin. 2 prevedea că moştenitorii care nu îşi pot dovedi această calitate, 
întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în 
termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut 
autorului lor, ei fiind consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac 
Comisiei. 

În sfârşit, alin. 3 al art. 13 din aceeaşi lege prevedea că titlul de proprietate se 
emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, 
urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printr-o Decizie în interesul legii nr. 
XI/05.02.2007, a stabilit că în aplicarea dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 alin. 2 din Legea 
nr. 18/1991, beneficiază de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii numai 
moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 700 C.civ., 
iar nu şi cei care au renunţat la succesiune. 

În speţă, au formulat cerere în temeiul Legii nr. 18/1991, în redactarea ei 
iniţială, doar doi dintre moştenitorii defunctului B.G., decedat la 04.07.1971, 
respectiv, soţia sa, B.G.., şi fiul său, B.I.. 

Astfel, B.G.. a formulat cererea înregistrată sub nr. 485/22.03.1991 (f. 100 
dosar fond), prin care a solicitat în baza Legii nr. 18/1991, „pământurile mele sau ale 
antecesorilor mei” intrate în posesia C.A.P. şi arătând în cuprinsul cererii „menţionez 
că sunt moştenitorul legal al proprietarului de teren, decedat, B.G. din localitatea F.”. 

La rândul său, B.I. a formulat cererea nr. 485/22.03.1991 (f. 112 dosar fond), 
pentru terenurile „ce i-au aparţinut lui B.G., ca moştenitor legal al acestuia”. 

Cu alte cuvinte, au formulat în termen legal cerere în baza Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, pentru terenurile ce i-au aparţinut defunctului B.G., decedat în 
data de 04.07.1971, şi doar în calitate de moştenitori ai acestuia, soţia supravieţuitoare 
B.G.. şi fiul B.I.. 

Titlul de proprietate a fost emis, aşadar, pe numele celor doi moştenitori care 
au uzat de prevederile Legii nr. 18/1991, şi care au formulat în termen legal cerere în 
temeiul acestei legi, B.G.. şi B.I., dar acest titlul de proprietate nr. 
60378/37/12.03.1996 (f. 11 dosar fond) nu a fost emis pentru B.G.. şi B.I. în nume 
propriu, ci ca moştenitori ai lui B.G., decedat în anul 1971. 

Acest titlul de proprietate a fost contestat de către pârâta B.M. pe cale 
judecătorească, fiind menţinut ca legal emis şi valabil prin sentinţa civilă nr. 
4861/11.09.2008, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. …/182/2007, 
rămasă definitivă şi irevocabilă. 

Pe cale de consecinţă, Curtea a constatat că în mod nelegal, cu aplicarea 
greşită a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 şi a dreptului civil în materie de succesiuni, 
prima instanţă, ca de altfel şi instanţa de apel, au constatat că în masa succesorală 



după B.G., decedat în 04.07.1971, ar intra cota de ½ - a parte din terenurile din acest 
titlu de proprietate. 

Drept urmare, întrucât, titlul de proprietate a fost eliberat pentru B.G.. şi B.I. 
ca moştenitori ai lui B.G., decedat în 1971, la partajarea terenurilor din acest titlul de 
proprietate, B.G.. şi B.I. trebuiau să procedeze, aşa cum prevede expres art. 13 alin. 3 
din Legea nr. 18/1991, în redactarea iniţială, potrivit dreptului comun, respectiv, 
potrivit legii civile în materie de succesiuni. 

Cu alte cuvinte, lui B.G.. îi revenea din terenurile înscrise în acest titlu de 
proprietate o cotă de 1/4, în timp ce lui B.I. îi revenea o cotă de ¾. 

Cota de ¼ a lui B.G.. revine în întregime lui B.V.G., reclamantul iniţial din 
prezenta cauză, în baza testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996, testament în 
virtutea căruia B.V.G. este unicul moştenitor al defunctei B.G... 

În ceea ce priveşte cota de ¾ ce revine pârâtului B.I. din terenurile înscrise în 
titlul de proprietate, la decesul acestuia, survenit la 08.02.1992, această cotă urmează 
să fie deferită moştenitorilor legali ai acestuia, respectiv, soţiei supravieţuitoare B.M. 
(decedată la 14.01.1994), cota de ¼ din ¾, adică 3/16 părţi, iar restul cotei de ¾ din 
¾, adică 9/16 revine împreună reclamantului B.V.G. şi pârâtei B.M., în calitate de 
descendenţi de gradul I. 

Recapitulând, din masa succesorală compusă din terenurile din titlurile de 
proprietate, rămasă după B.I. (fiul lui G. şi G., decedat la 08.02.1992), soţia 
supravieţuitoare, B.M., decedată la 14.01.1994, va avea o cotă de 3/16 părţi, pârâta 
B.M., fiica lui B.I. şi B.M., o cotă de 9/32 părţi, iar reclamantul B.V.G., fiul lui Ioan şi 
Maria şi fratele pârâtei B.M., va avea o cotă de 9/32 părţi, cota totală de moştenire ce 
revine lui B.V.G. din terenurile din titlul de proprietate, prin luarea în considerare şi a 
cotei moştenite de la B.G.. urmând să fie de 17/32 părţi (9/32, moştenită de la B.I. şi 
¼ din toate terenurile reprezentând cota moştenită de la B.G..).  

Desigur, faţă de decesul reclamantului B.V.G., masa succesorală rămasă după 
acesta urmează să fie deferită moştenitorilor săi legali, respectiv soţiei 
supravieţuitoare, B.M. (1/4 din cota totală de 17/32 părţi din terenurile din titlul de 
proprietate, adică, 17/128), şi descendenţilor de rândul I, S.O.C. şi B.V.C. (împreună, 
¾ din cota totală de 17/32, adică, 51/128 împreună, respectiv, 51/256 fiecare) (acte de 
stare civilă – f. 49-51,72-74 dosar apel). 

La rândul său, cota lui B.M., soţia supravieţuitoare a lui B.I., de 3/16 părţi din 
terenurile din titlul de proprietate, urmează să fie împărţită în părţi egale, de câte ½ 
din 3/16 (adică 3/32 pentru fiecare), în favoarea celor doi descendenţi ai acesteia, 
reclamantul B.V.G. şi pârâta B.M.. 

În final, din toate terenurile incluse în titlul de proprietate, pârâta B.M. va avea 
o cotă de 9/32 (moştenită după I.) + 3/32 (moştenită după M.), adică 12/32 parte (prin 
aducerea la numitor comun o cotă de 96/256 parte), în timp ce reclamantul B.V.G. va 
avea o cotă de 9/32 (moştenită după I.), ¼ (moştenită după B.G..) şi 3/32 (moştenită 
după mama sa, M.), cota totală a acestuia fiind de 20/32 parte. 

Desigur, cota lui B.V.G. trece la succesorii săi, soţia supravieţuitoare urmând 
să aibă în final, din terenurile înscrise în titlul de proprietate o cotă de 20/128 parte 
(prin aducerea la numitor comun, o cotă de 40/256 parte), reclamanţii B.V. C. şi 
S.O.C., fiecare o cotă de câte 60/256 parte. 

Starea de coproprietate succesorală asupra terenurilor din titlul de proprietate 
va exista în final în favoarea pârâtei B.M. în cotă de 96/256; reclamanta B.M., în cotă 
de 40/256; reclamanţii B.V. C., în cotă de 60/256 parte şi reclamanta S.O.C., în cotă 
de 60/256 parte. 



Întrucât nici prima instanţă şi nici instanţa de apel nu au stabilit corect 
compunerea maselor succesorale după defuncţii mai sus menţionaţi şi, implicit, nici 
cotele corecte şi legale ce le revin moştenitorilor din fiecare masă succesorală, se 
poate aprecia în sensul că, în aceste limite, nu a fost corect stabilită starea de fapt a 
cauzei. 

Nefiind corect stabilită starea de fapt a cauzei cu privire la compunerea 
maselor succesorale ce urmau să fie partajate, cu privire la cotele legale ce le revin 
moştenitorilor din fiecare masă succesorală supusă viitorului partaj, este evident că nu 
a fost legal stabilit nici partajul între comoştenitori. 

Art. 6739 C.proc.civ. reglementează criteriile esenţiale de care instanţa trebuie 
să ţină seama atunci când procedează la facerea unui partaj, prevăzând că „la formarea 
şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea 
cotei părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, 
domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a cere 
împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor, sau altele 
asemenea”. 

Dacă ar fi fost corect stabilită starea de fapt, în sensul celor mai sus arătate, 
instanţei de recurs îi reveneau misiunea de a verifica dacă, raportat la respectiva stare 
de fapt au fost sau nu corect aplicate în cauză prevederile art. 6739 C.proc.civ.  

Însă, în speţă, Curtea nu a putut verifica dacă dispoziţiile art. 6739 C.proc.civ. 
au fost sau nu corect aplicate, întrucât, pe de o parte, nu a fost corect stabilită starea de 
fapt a cauzei cu privire la compunerea maselor succesorale ce urmau să fie partajate, 
cu privire la cotele legale ce le revin moştenitorilor din fiecare masă succesorală 
supusă viitorului partaj, iar pe de altă parte, primele două criterii, esenţiale şi 
determinante la facerea partajului, menţionate în textul art. 6739 C.proc.civ., nu pot fi 
aplicate în cauză. 

Astfel, criteriul acordului părţilor nu este aplicabil întrucât înţelegerea din 
19.03.1993 este lovită de nulitate absolută prin prisma art. 965 alin. 2 C.civ., iar 
mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecărui copartajant nu poate fi luată în considerare, 
de maniera în care a fost stabilită de primele două instanţe, întrucât, aceasta a fost 
greşit stabilită, conform considerentelor exhaustiv expuse anterior. 

Drept urmare, la acest moment, nu se poate analiza legalitatea partajului de 
către instanţa de recurs, impunându-se deci, în temeiul art. 312 alin. 3 C.proc.civ., 
casarea în parte a deciziei recurate, în ceea ce priveşte compunerea maselor 
succesorale după defuncţii B.G., decedat în data de 04.07.1971; B.G.., decedată în 
data de 15.11.1999; B.I., decedat în data de 14.01.1992; B.M.,  decedată în data de 
14.01.1994; stabilirea cotelor ce le revin moştenitorilor din fiecare masă succesorală; 
partajarea maselor succesorale între moştenitori şi, în aceste limite, trimiterea cauzei 
pentru rejudecarea apelurilor la acelaşi tribunal. 

Cu ocazia rejudecării, se va proceda la stabilirea corectei compuneri a maselor 
succesorale, a cotelor ce le revin moştenitorilor, ţinându-se seama de toate cele 
statuate în paginile prezentei decizii; se va dispune efectuarea unei expertize 
topografice de specialitate având ca obiect partajarea terenurilor din titlurile de 
proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, în primul rând, ţinându-se seama de cotele ideale 
de proprietate ce le revin moştenitorilor, iar în al doilea rând, de folosinţa faptică, 
actuală, constantă şi continuă a acestor terenuri de către moştenitori, prin stabilirea 
eventualelor sulte, după o prealabilă evaluare a acestor terenuri la preţul de circulaţie 
actual. 

Toate celelalte motive de recurs, s-au impus a fi respinse ca nefondate, urmând 
să fie menţinută în parte decizia recurată. 



În mod legal a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea 
reclamantului B.V.G., privind valorificarea dreptului de creanţă reprezentând 
contravaloarea investiţiilor, câtă vreme, acesta s-a găsit în posesia imobilelor în mod 
continuu şi constant, astfel încât, cursul prescripţiei a fost suspendat potrivit art. 13 
din Decretul nr. 167/1958. 

Motivele de recurs prin care se tinde la schimbarea soluţiei primelor două 
instanţe sub aspectul constatării cine anume a edificat imobilele construcţie în litigiu, 
în ce condiţii, cine a efectuat investiţii, şi deci, cine sunt proprietarii reali ai 
construcţiilor, vizează practic reaprecierea probelor, şi întrucât, se încadrează în 
prevederile pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.proc.civ., în prezent abrogate, acestea sunt 
inadmisibile. 

Motivele de recurs prin care se tinde la reaprecierea probelor, analizarea 
mijloacelor de probă administrate în cauză, schimbarea în întregime a stării de fapt cu 
privire la edificarea construcţiilor şi efectuarea investiţiilor la imobilele din localitatea 
F., str. ... de la nr. x, 56 etc., vizând netemeinicia deciziei recurate, intră sub incidenţa 
excepţiei inadmisibilităţii, întrucât se circumscriu prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 
C.proc.civ., în prezent abrogate. 

Ca urmare a menţinerii dispoziţiilor referitoare la constatarea edificării 
construcţiei de la nr. x de către defuncţii B.G. şi B.G.., s-a impus şi respingerea 
petitului având ca obiect rectificarea CF nr. 1259 F., în sensul radierii dreptului de 
proprietate al lui B.G.. asupra construcţiilor şi al înscrierii acestui drept în favoarea lui 
B.M.. 

Eventualele cheltuieli de judecată ocazionate părţilor vor fi avute în vedere de 
către instanţa de rejudecare. 

În rejudecare, dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş 
sub nr. .../2007*. 

Prin decizia nr. 116/A din 23.05.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosar nr. .../2007* s-a admis în parte apelul declarat de apelantul B.V.G. şi continuat 
de moştenitorii legali ai acestuia: B.M., S.O.C. şi B.V. C., precum şi apelul declarat 
de apelanta B.M., împotriva sentinţei civile nr. 2580 din 10 martie 2010, pronunţată 
de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. .../2007, pe care a schimbat-o în parte, 
astfel:  

S-a admis în parte cererea formulată şi precizată de reclamantul B.V.G. 
(continuată de moştenitorii legali ai acestuia: B.M., S.O.C. şi B.V. C.), împotriva 
pârâţilor B.M., R.V., C.L., L.S., M.A., P.S., G.I. şi M.M.. 

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă 
B.M.. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul B.G., decedat la 
data de 04.07.1971, se compune din: 

I. terenurile cu suprafaţa totală de 15 ha şi 1067 mp., cuprinse în Titlul de 
proprietate nr. 60378/37/12.03.1996 emis de Comisia Judeţeană Maramureş de 
aplicare a Legilor Fondului Funciar:  

1. suprafaţa de 8600 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prundu din 
Sus”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N: C.T., E – C.G., S – drum, V – 
B.I., în valoare de 4300 lei. 

 2. suprafaţa de 4000 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prundu din 
Jos”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – G.M., E – Hotar Sârbi, S – 
G.L., V – drum, în valoare de 2000 lei. 



3. suprafaţa de 3000 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prund din 
Jos”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – drum, E – râul Someş, S – 
G.L., V – drum, în valoare de 1500 lei. 

4. suprafaţa de 2900 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Prund 
Dăneşti”, din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – drum, E – T.N., S – 
Biserica, V – P.M., în valoare de 1450 lei. 

5. suprafaţa de 4300 m.p., din categoria de folosinţă arabil, situată în locul 
numit „Părauă”, în extravilan, cu vecinii: N – B.L., E – drum, S – B.G., V – Vale, 
înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 755/1, în valoare de 2150 lei. 

6. suprafaţa de 4200 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Goroniş”, din 
categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – P.M., E – A.I., S – C.T., V – Tineasa, în 
valoare de 2100 lei. 

7. suprafaţa de 4400 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Imaşu Morii”, 
din categoria de folosinţă arabil, cu vecinii: N – drum, E – drum, S – drum, V – B.G., 
identificat în C.F. 1259 F., nr. top. 1443/1 şi 1444/1, în valoare de 2200 lei. 

8. suprafaţa de 4300 m.p., din categoria de folosinţă arabil, situată în 
extravilan, în locul numit „Tinoasa”, cu vecinii: N – M.I., E – drum, S – P.G., V – 
drum, înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 864/3/1, în valoare de 2150 lei. 

9. suprafaţa de 2000 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
arabil, situată în locul numit „Orbaneasa”, cu vecinii: N – M.G., E – Vale, S – O.G., 
V – drum, înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 1163/1, în valoare de 1000 lei. 

10. suprafaţa de 4300 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
arabil, situată în locul numit „Câmp”, cu vecinii: N – V.G, E – Hotar Sârbi, S – 
M.G., V – drum, în valoare de 2150 lei. 

11. suprafaţa de 2890 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
livezi, în locul numit „Văgaş”, cu vecinii: N – G.L., E – Hotar Sârbi, S – Halastrău, V 
– I.G., în valoare de 1012 lei. 

12. suprafaţa de 2885 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Văgaş”, din 
categoria de folosinţă livezi, cu vecinii: N – G.L., E – Hotar Sârbi, S – B.F., V – I.G., 
în valoare de 1010 lei. 

13. suprafaţa de 2 ha şi 3200 m.p., situată în extravilan în locul numit 
„Vrăticele”, din categoria de folosinţă păşune, cu vecinii: N – B.G., E – Dealul 
Rojoie, S – G.L., V – Valea Vrăticele, în valoare de 5800 lei. 

14. suprafaţa de 1 ha şi 1600 m.p., situată în extravilan, în locul numit 
„Câmp”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – V.G., E – Hotar Sârbi, S – 
M.G., V – drum, în valoare de 2900 lei. 

15. suprafaţa de 5800 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Pe Vale”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – drum, E – G.S., S – Vale, V – T.N., în 
valoare de 1450 lei. 

16. suprafaţa de 4000 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Carpin”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – drum, E – M.I., S – drum, V – G.F., 
înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 943/1, în valoare de 1000 lei. 

17. suprafaţa de 8600 m.p., situată în extravilan, în locul numit „Dealul 
Roşului”, din categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – drum, E – B.S., S – Trestia, 
V – N.G., în valoare de 2150 lei. 

18. suprafaţa de 1500 m.p. situată în extravilan, în locul numit „Câmp”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, cu vecinii: N – V.G., E – Hotar Sârbi, S – M.G., V – 
drum, în valoare de 375 lei. 



19. suprafaţa de 2470 m.p., situată în intravilan, din categoria de folosinţă 
arabil, cu vecinii: N – uliţă, E – M.I., S – B.V., V – Şosea, în locul numit „Acasă”, 
înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 368, 369/1, 

20. suprafaţa de 7406 m.p., situată în intravilan, din categoria de folosinţă 
fâneţe, în locul numit „Acasă”, cu vecinii: N – uliţă, E – M.I., S – B.V., V – Şosea,  
înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 

21. suprafaţa de 1581 m.p., situată în intravilan, din categoria de folosinţă 
curţi, construcţii, în locul numit „Acasă”, cu vecinii: N – uliţă, E – M.I., S – B.V., V – 
Şosea,  înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1,  
367/1, 368/1, 369/1. 

Valoarea terenului în suprafaţă totală de 11457 mp situat în locul numit 
“Acasă” este, conform convenţiei părţilor, de 48450 lei. 

22. suprafaţa de 1 ha şi 2890 m.p., situată în extravilan, din categoria de 
folosinţă alte terenuri neagricole, situată în locul numit „Văgaş”, cu vecinii: N – 
G.L., E – Hotar Sârbi, S – Hălăstău, V – I.G., în valoare de 1547 lei. 

23. suprafaţa de 2885 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, situată în locul numit „Văgaş”, cu vecinii: N – G.L., E – 
Hotar Sârbi, S – B.F., V – I.G., în valoare de 346 lei. 

24. suprafaţa de 5760 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, situată în locul numit „La Izvor Văgaş”, cu vecinii: N – C.T., 
E – Hotar Sârbi, S – Fărcăniţa, V – Fărcăniţa, în valoare de 691 lei. 

25. suprafaţa de 5700 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în locul numit „Prundu din Jos”, cu vecinii: N – G.M., E – 
Hotar Sârbi, S – S.L., V- drum, în valoare de 684 lei.  

26. suprafaţa de 3600 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în locul numit „Prund din Jos”, cu vecinii: N – drum, E – 
Râul Someş, S – G.L., V – drum, în valoare de 432 lei. 

27. suprafaţa de 1600 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în locul numit „Goroniş”, cu vecinii: N – P.M., E – A.I., S – 
C.T., V – Tinoasa, înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 1109/3/1, în valoare de 192 lei. 

28. suprafaţa de 1800 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în locul numit „Carpini”, cu vecinii: N – drum, E – M.I., S – 
drum, V – G.F., înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 943/1, în valoare de 216 lei. 

29. suprafaţa de 800 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă alte 
terenuri neagricole, în locul numit „Orbăneasa”, cu vecinii: N – M.G., E – Vale, S – 
O.G., V – drum, înscris în C.F. 1259 F., nr. top. 1163/1, în valoare de 96 lei. 

30. suprafaţa de 2100 m.p., situată în extravilan, din categoria de folosinţă 
alte terenuri neagricole, în locul numit „La Hedi”, cu vecinii: N – Livadă, E – drum, 
S – drum, V – G.G., în valoare de 252 lei. 

Valoarea totală a terenurilor este de 89603 lei. 
    II. cota de ½ parte din casa de locuit situată în localitatea F., str. ..., nr. x, 

Jud. Maramureş şi anexe gospodăreşti (şură cu grajd şi coteţe, hambarul şi beciul), 
în valoare totală de 65551 lei.  

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului B.G.: B.G.., în 
calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă parte de ¼ din succesiune şi B.I., în 
calitate de fiu, cu o cotă parte de ¾  din succesiune;  

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul B.I., decedat la 
data de 08.02.1992, se compune din următoarele bunuri imobile:  

I. cota de ¾  parte din imobilele terenuri cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 
60378/37/12.03.1996, în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p. şi identificate mai sus;  



II. cota de 3/8  parte din casa de locuit şi anexele gospodăreşti situate în 
localitatea F., str. ..., nr. x, jud. Maramureş  identificate mai sus;  

III. cota de 1/2 parte din imobilele construcţii constând în bucătărie de vară, 
garaj, atelier, situate în localitatea F., str. ..., nr. y,  în valoare totală de 3.271 lei. 

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului B.I.: B.M., în 
calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă parte din succesiune de ¼; B.V.G. şi 
B.M., în calitate de descendenţi de gradul I (fii), fiecare cu câte o cotă parte de 3/8 
din succesiune. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta B.M., decedată la 
data de 14.01.1994, se compune din: 

I. cota de 3/16 părţi ( ¼ X ¾)  din imobilele terenuri cuprinse în Titlul 
de Proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, în suprafaţă totală de 15 ha 
şi 1067 m.p.;  

II. cota de 3/32 părţi (1/4 X 3/8) din casa de locuit şi anexele 
gospodăreşti situate în localitatea F., str. ..., nr. x,  judeţul 
Maramureş;  

       III.     cota de 5/8 părţi din imobilele construcţii constând în bucătărie de 
vară, garaj, atelier, situate în localitatea F., str. ..., nr. y, (cota de 1/8 moştenită de la 
soţ şi 4/8 cota proprie);  

S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctei B.M.: reclamantul 
B.V.G. şi pârâta B.M., în calitate de descendenţi de gradul I (fii) fiecare cu câte o 
cotă parte de ½ din masa succesorală;  

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta B.G..,  decedată la 
data de 15.11.1999, se compune din: 

 I. cota de ¼  părţi  din imobilele terenuri  în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 
m.p., cuprinse în Titlul de Proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, identificate mai sus;  

II. cota de 5/8 parte din imobilele construcţii casă de locuit şi anexe 
gospodăreşti, situate în loc. F., str. ..., nr. x,   

S-a constatat că reclamantul B.V.G. are calitatea de unic moştenitor al 
defunctei B.G.. în baza testamentului autentificat sub nr. 157/25.01.1996 de B.N.P. ... 
– Baia Mare. 

S-a constatat că masa bunurilor supuse împărţelii este compusă din:  
I. terenurile în suprafaţă totală de 15 ha şi 1067 m.p., cuprinse în Titlul de 

Proprietate nr. 60378/37/12.03.1996, în valoare de 89603 lei, din care terenul Acasă 
valorează 48450 lei, iar celelalte terenuri valorează în total 41153 lei,  asupra cărora 
au calitatea de coproprietari: reclamantul B.V.G. cu o cotă de proprietate de 20/32 
părţi (9/32 părţi moştenire de la B.I., 3/32 părţi moştenire de la B.M. şi 8/32 părţi 
moştenire de la B.G..) şi pârâta reclamantă reconvenţional B.M. cu o cotă de 
proprietate de 12/32 părţi  (9/32 părţi moştenire de la B.I. şi 3/32 părţi moştenire de 
la B.M.);  

II. casa de locuit şi anexe gospodăreşti (şură cu grajd şi coteţe, hambarul şi 
beci) situate în localitatea F., str. ..., nr. x, jud. Maramureş, asupra cărora au 
calitatea de coproprietari: reclamantul B.V.G. cu o cotă de proprietate de 52/64 părţi 
(9/64 părţi moştenire de la B.I., 3/64 părţi moştenire de la B.M. şi 40/64 părţi 
moştenire de la B.G..) şi pârâta reclamantă reconvenţional B.M. cu o cotă de 
proprietate de 12/64 părţi (9/64 părţi moştenire de la B.I. şi 3/64 părţi moştenire de la 
B.M.), în valoare de 65551 lei.  

III. imobilele construcţii constând în bucătărie de vară, garaj, atelier, situate 
în localitatea F., str. ..., nr. y asupra cărora au calitatea de coproprietari: 
reclamantul B.V.G. cu o cotă de proprietate de 8/16 părţi (3/16 părţi moştenire de la 



B.I., 5/16 părţi moştenire de la B.M.) şi pârâta reclamantă reconvenţional B.M. cu o 
cotă de proprietate de 8/16 părţi (3/16 părţi moştenire de la B.I., 5/16 părţi moştenire 
de la B.M.), în valoare de 3271 lei.  

S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor.  
I s-a atribuit reclamantului B.V.G., ai cărui succesori sunt B.M., S.O.C. şi 

B.V. C.,  următoarele imobile: 
- construcţiile situate în localitatea F., strada Independenţei, nr. y, judeţul 

Maramureş, constând în bucătărie de vară (casă de locuit) şi anexele gospodăreşti 
(garaj, atelier, şura cu grajdurile şi coteţele, hambarul), în valoare de 3.271 lei 

- suprafaţa de 7161 m.p., din totalul celei de 1 ha şi 1457 m.p., situată în locul 
numit „Acasă”, în intravilan, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 
365, 366/1, 367/1, 368/1, în valoare de 30219,42 lei, haşurată cu roşu în planul de 
situaţie al imobilului în litigiu, Anexa nr. 6 la raportul de expertiză efectuat în cauză 
de expert tehnic judiciar S.O.. 

- suprafaţa de 5800 m.p. compusă din parcela în suprafaţă de 4200 m.p. şi 
parcela în suprafaţă de 1600 m.p., situată în locul numit „Goroniş”, înscrisă în C.F. 
1259 F., nr. top. 1109/3/1, în valoare de 2292 lei. 

- suprafaţa de 4300 m.p. situată în locul numit „Tinoasa”, înscrisă în C.F. 
1259 F., nr. top. 846/3/1, în valoare de 2150 lei. 

- suprafaţa de 8600 m.p., teren arabil, situat în locul numit „Prundu de Sus”, 
în valoare de 4300 lei. 

- suprafaţa de 5700 m.p., situată în locul numit „Prundu din Jos”, din 
categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 684 lei. 

- suprafaţa de 4000 m.p., situată în locul numit „Prundu din Jos”, din 
categoria de folosinţă arabil, în valoare de 2000 lei. 

- suprafaţa de 2900 m.p., situată în locul numit „Prund Dăneşti”, din 
categoria de folosinţă arabil, în valoare de 1450 lei. 

- suprafaţa de 2890 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din categoria de 
folosinţă livadă, în valoare de 1012 lei. 

- suprafaţa de 1 ha şi 2890 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din categoria 
de folosinţă neagricol, în valoare de 1547 lei. 

- suprafaţa de 2 ha şi 3200 m.p., situată în extravilan în locul numit 
„Vrăticele”, din categoria de folosinţă păşune, în valoare de 5800 lei. 

- suprafaţa de 1 ha şi 1600 m.p., situată în locul numit „Câmp”, din categoria 
de folosinţă fâneţe, în valoare de 2900 lei. 

- suprafaţa de 5800 m.p., situată în locul numit „Pe Vale”, din categoria de 
folosinţă fâneţe, în valoare de 1450 lei. 

- suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Dealul Roşului”,din 
categoria de folosinţă fâneţe, în valoare de 1075 lei din totalul suprafeţei de 8600 
m.p., situată în acelaşi loc. 

 Total valoare lot atribuit reclamantului B.V.-G.: 
- 56879,4 lei pentru imobilele terenuri; 
- 3.271 lei, pentru imobilele construcţii situate în loc. F., nr. y, Jud. Maramureş. 

I s-a atribuit pârâtei B.M., în natură, următoarele imobile: 
- construcţiile (casa veche), anexele gospodăreşti şi beci situate în loc. F., str. 

..., nr. x, Jud. Maramureş, în valoare de 65.551 lei; 
- suprafaţa de 4296 mp, din totalul celei de 1 ha şi 1457 m.p., situată în locul 

numit „Acasă”, în intravilan, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 361, 362, 363, 364, 
365, 366/1,367/1, 368/1, în valoare de 18129,1 lei, haşurată cu albastru în planul de 



situaţie al imobilului în litigiu, Anexa nr. 6 la raportul de expertiză efectuat în cauză 
de expert tehnic judiciar S.O.. 

- suprafaţa de 4400 m.p., situată în locul numit „Imaşu Morii”, înscrisă în 
C.F. 1259 F., nr. top. 1443/1 şi 1444, în valoare de 2200 lei. 

- suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Părauă”, înscrisă în C.F. 
1259 F., nr. top. 755/1, în valoare de 2150 lei. 

- suprafaţa de 2800 m.p., compusă din parcela în suprafaţa de 2000 m.p. şi 
parcela în suprafaţă de 800 m.p., situată în locul numit „Orbaneasa”,  în valoare de 
1096 lei, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 1163/1; 

- suprafaţa de 5800 m.p., compusă din parcela în suprafaţă de 4000 m.p. şi 
parcela în suprafaţă de 1800 m.p., situată  în locul numit „Carpini”, în valoare de 
1216 lei, înscrisă în C.F. 1259 F., nr. top. 943/1; 

- suprafaţa de 3000 m.p. situată în locul numit „Prundu din Jos”, din 
categoria de folosinţă arabil, în valoare de 1500 lei; 

- suprafaţă de 3.600 m.p., situată în locul numit „Prundu din Jos”, din 
categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 432 lei; 

- suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Câmp”, din categoria de 
folosinţă arabil, în valoare de 2150 lei 

- suprafaţa de 2885 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din categoria de 
folosinţă livadă, în valoare de 1010 lei 

- suprafaţa de 2885 m.p., situată în locul numit „Văgaş”, din categoria de 
folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 346 lei 

- suprafaţa de 1500 m.p., situată în locul numit „Câmp”, din categoria de 
folosinţă fâneţe, în valoare de 375 lei 

- suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „Dealul Roşului”, din 
categoria de folosinţă fâneţe, în valoare de 1075 lei, din totalul suprafeţei de 8600 
m.p., situată în acelaşi loc. 

- suprafaţa de 4300 m.p., situată în locul numit „La Izvor în Văgaş”, din 
categoria de folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 691 lei 

- suprafaţa de 2100 m.p., situată în locul numit „La Hedi”, din categoria de 
folosinţă alte terenuri neagricole, în valoare de 252 lei. 

 Total valoare lot atribuit pârâtei B.M.: 
- 32622 lei pentru imobilele terenuri 
- 65.551 lei, pentru imobilele construcţii situate în loc. F., nr. x, Jud. 

Maramureş. 
A fost obligată pârâta B.M. să plătească succesorilor reclamantului B.V.G., 

suma de 53.260,18 lei, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele construcţii situate în 
localitatea F. nr. x, judeţul Maramureş, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă 
a hotărârii. 

Au fost obligaţi succesorii reclamantului B.V.G. să achite pârâtei B.M., suma 
de 877,53 lei, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele terenuri supuse împărţelii, în 
termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. 

Au fost obligaţi succesorii reclamantului B.V.G. să plătească pârâtei B.M., 
suma de 1.635,5 lei, cu titlu de sultă, cu privire la imobilele construcţii situate în 
localitatea F. nr. y, judeţul Maramureş, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă 
a hotărârii. 

A fost obligată pârâta reclamantă B.M. să achite moştenitorilor reclamantului 
pârât suma de 1222 lei, cheltuieli de judecată la prima instanţă. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt contrare 
prezentelor. 



S-au compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi în apelul iniţial, în 
recurs şi în rejudecarea apelului, până la concurenţa sumei de 2306,6 lei şi a fost 
obligată apelanta B.M. să achite succesorilor apelantului B.V.G. suma de 112,5 lei, 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel, în rejudecare, a reţinut 
următoarele: 

Prin Încheierea de admitere în principiu din 09.02.2012 s-au stabilit, în 
condiţiile art.673 ind.6 C.pr.civ., bunurile supuse împărţelii (masele succesorale şi 
masa de împărţit), calitatea de coproprietar şi cota-parte ce se cuvine fiecărui 
coindivizar. Prin raportul de expertiză efectuat în apel, expertul S.O. a evaluat 
suprafeţele de teren a căror partajare s-a cerut, valorile indicate în tabelul de la fila 
165 fiind agreate de părţi şi reţinute ca atare de instanţa de judecată, mai puţin cea 
pentru terenul intravilan „Acasă” în suprafaţă de 11.457 m.p. în cazul căruia părţile au 
considerat că suma de 194.769 lei propusă de expert este excesivă, convenind asupra 
unei valori de 48.450 lei, pe care instanţa o va avea în vedere, în aplicarea 
dispoziţiilor art.673³ C.pr.civ. (strict sub aspectul prerogativei părţilor de agreare a 
unei anumite valori pentru bunul partajat). 

Cu precizările anterior făcute, s-a constatat că valoarea totală a terenurilor 
supuse partajului este de 89.603 lei, valoarea casei de locuit situate în F. nr. X cu 
anexele gospodăreşti este de 65.551 lei, iar construcţiile bucătărie de vară, garaj, 
atelier situate în F. str. ... nr. y au o valoare de 3271 lei. Aceste valori au fost stabilite 
de prima instanţă pornind de la valoarea de impozitare pentru cele două imobile în 
litigiu, determinată prin raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul A.I. 
(85.812 lei respectiv 66.640 lei), din care a fost dedusă contravaloarea investiţiilor 
efectuate de reclamant la imobilul cu nr. y (82.595 lei) respectiv la imobilul cu nr. X 
(1081 lei). 

Prin decizia civilă nr.2477/R/2011 din 1.07.2011 Curtea de Apel Cluj a păstrat 
decizia recurată şi în ceea ce priveşte „constatarea că reclamantul B.V.G. a efectuat 
investiţii la imobilul din localitatea F. str. ... nr. y, în valoare de 82.595 lei şi la 
imobilul din localitatea F. str. ... nr. X jud.Maramureş, în valoare de 1089 lei”, precum 
şi cu privire la constatarea existenţei în patrimoniul acestuia a unui drept de creanţă în 
sumă de 1089 lei reprezentând  contravaloarea investiţiilor efectuate la imobilele din 
F. nr. X jud.Maramureş şi obligarea pârâtei B.M. la plata acestei sume. Pe cale de 
consecinţă, valorile imobilelor construcţii sunt cele anterior arătate. 

Reţinând cotele stabilite cu caracter interlocutoriu prin încheierea de admitere 
în principiu, Tribunalul a constatat că din masa de împărţit (terenuri în valoare de 
89.603 lei - 48.450 lei terenul „Acasă”, 41.153 lei celelalte terenuri), reclamantul 
iniţial B.V.G. are o cotă de 20/32 părţi, iar pârâta-reclamantă B.M., o cotă de 12/32 
părţi. De asemenea, în ce priveşte casa de locuit de la nr. X din F., cu anexe şură cu 
grajd şi coteţe, hambar şi beci, cota reclamantului este de 52/64, iar a pârâtei de 12/64. 
Construcţia bucătărie de vară (casă nouă nr. y), garaj, atelier aparţine în cote egale 
părţilor. 

În considerarea existenţei acestei stări de indiviziune, făcând aplicarea 
prevederilor artr.728 din Codul civil de la 1864, Tribunalul, admiţând în parte ambele 
apeluri conform disp. art.296 teza a 2-a C.pr.civ., a schimbat în parte sentinţa apelată 
şi a dispus ieşirea din indiviziune în modalitatea precizată în cele ce urmează: 

În privinţa modalităţii de partajare a terenurilor, Tribunalul a reţinut că prin 
prevederile 673 indice C.pr.civ. sunt instituite anumite criterii legale, neexclusive şi 
nelimitative, de orientare a instanţei pentru formarea şi atribuirea loturilor: acordul 
părţilor, mărimea cotei-părţi, masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul 



şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, 
au făcut construcţii, îmbunătăţiri, cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 
Criterii de partaj cuprind şi disp.art.741 Cod civil. 

Dacă în cazul construcţiilor se poate reţine acordul părţilor cu privire la 
modalitatea de împărţire, acelaşi acord putând fi reţinut şi în ce priveşte terenurile ce 
compun masa succesorală, altele decât cel amplasat la locul numit „Acasă”, 
modalitatea de partajare a acestui din urmă teren a constituit obiect de dispută între 
părţi. 

Ulterior efectuării raportului de expertiză şi a completărilor acestuia de către 
expert tehnic judiciar S.O., succesorii reclamantului B.V.G. au solicitat ca împărţirea 
acestui teren să se realizeze conform variantei nr.8 din completarea raportului de 
expertiză din 11.04.2013, în sensul atribuirii în lotul reclamantului a unei suprafeţe de 
10957 m.p. din acest teren şi în lotul pârâtei B.M. a diferenţei de 500 m.p., invocând 
faptul că din anul 1999, după decesul lui B.G.., ei au folosit terenul, l-au amenajat, l-
au fertilizat, au plătit impozitul, intimata doreşte să-l vândă unor străini, aşa cum a 
făcut şi cu celelalte terenuri după înţelegerea din 1993, autorul apelanţilor are o cotă 
mai mare şi pârâta nu are posibilităţi materiale de a plăti o sultă prea mare. 

La rândul său, apelanta B.M. a solicitat ca partajarea acestui teren să se 
realizeze potrivit Anexei nr.4 din completarea raportului de expertiză, în două loturi 
egale, conform înţelegerii din 1993 şi voinţei exprimate chiar de reclamant la instanţa 
de fond. Apelanta a arătat că, crearea unei singure parcele de teren în continuarea 
casei de la nr. X ridică inconveniente în sensul că accesul la teren ar trebui să se 
realizeze din partea de sus, de pe o ulicioară, ori în varianta 4  accesul s-ar face direct 
din stradă, pe o poartă de acces. S-a mai precizat că există diferenţă de suprafaţă; în 
varianta 5 terenul ar fi de doar 500 m.p., în varianta 6 accesul apelantei ar trebui să se 
realizeze prin şura apelanţilor, chiar dacă i s-ar atribui beciul, aceasta ar influenţa 
sulta, ceea ce nu este corect, beciul fiind în realitate fără valoare, accesul la teren fiind 
prin partea de sus, când s-ar putea face direct din stradă, aceleaşi fiind argumentele şi 
pentru anexele 7 şi 8. 

Raportat la aceste susţineri, apelanţii B.M., B.V. C. şi S.O. au arătat că între 
şură şi beci există suficientă distanţă pentru a se trece, beciul nu are valoare, nu a fost 
evaluat şi nu influenţează sulta, poate fi dezafectat sau mutat. Bucătăria de vară şi 
lemnăria au fost demolate legal, cu autorizaţie, în plus au fost cuprinse în lotul 
apelanţilor şi avute în vedere la stabilirea sultei. De asemenea, apelanţii au susţinut că 
prin varianta 4 pretinsă de B.M. li se îngustează frontul la stradă, terenul se 
fragmentează şi se atribuie atât în faţa, cât şi în spatele casei lor. 

Din analiza considerentelor Deciziei civile nr.2477/R/2011 pronunţată de 
Curtea de Apel Cluj rezultă că în aprecierea Curţii înţelegerea dintre părţi încheiată în 
data de 19.03.1993, materializată în înscrisul sub semnătură privată depus la dosar 
reprezintă o convenţie asupra unei succesiuni nedeschise, nulă absolut în ce priveşte 
modalitatea efectivă de împărţeală statuată prin clauzele acesteia. 

Aceasta este o dezlegare în drept, care în aplicarea prevederilor art. 315 alin.1 
teza I C.pr.civ., este obligatorie pentru instanţa de rejudecare, astfel încât partajarea 
efectivă a masei de bunuri asupra căreia poartă drepturile concurente ale părţilor în 
cauză nu se poate dispune în temeiul sau mai exact în executarea acestei învoieli. 

În ce priveşte terenul de la locul situat „Acasă”, conform acestei înţelegeri din 
19 martie 1993 (fila 41 dosar), B.M. urma a folosi jumătate din ogradă şi jumătate din 
grădină. Prin întâmpinarea la cererea reconvenţională (fila 54 din dosarul primei 
instanţe) B.V.G. a arătat că nu se opune partajării masei succesorale prin atribuire în 



natură a bunurilor imobile, construcţii şi teren, conform acestei înţelegeri. În acest 
sens a depus şi o precizare de acţiune, în data de 27.04.2007. 

Cu privire la aceeaşi înţelegere, prin precizarea la cererea reconvenţională şi 
întâmpinare la precizarea de acţiune depusă în 31 mai 2007, pârâta-reclamantă B.M. a 
arătat că începând cu anii 1995-1996 reclamantul Boloş a îndepărtat-o pe sora sa şi 
foloseşte singur ograda din spatele casei. 

Prin raportul de expertiză efectuat în dosarul nr.…/182/2007, având ca obiect 
anulare Titlu de proprietate nr-60378/37/1996, capăt de cerere disjuns din acest dosar 
şi irevocabil soluţionat în sensul respingerii prin sentinţa civilă nr.4861/11.09.2008 a 
Judecătoriei Baia Mare, s-a relevat că din imobilul intravilan „Acasă” cu suprafaţa de 
11.457 m.p., la data expertizei reclamanta B.M. folosea în comun cu B.G.V. curtea 
caselor şi accesul prin faţa şurii la WC-ul din curte, de asemenea reclamanta folosea 
singură o grădină de 277 m.p., restul terenului fiind folosit de B.G. Vasile (anexa 1, 
fila 259 din respectivul dosar). Se observă din această anexă faptul că terenul folosit 
în exclusivitate de B.M. era situat în partea stângă, în continuarea ogrăzii casei cu nr. 
X, iar nu în partea dreaptă, dincolo de casa cu nr. y. De altfel, şi din răspunsul la 
întrebarea nr.4 din interogatoriul luat reclamantului B.V.G. de prima instanţă rezultă 
că acesta i-ar fi plătit din anul 1998 surorii sale o sumă de bani pentru folosinţa părţii 
acesteia din ogradă, deci cel puţin de la acest moment pârâta-reclamantă nu a mai  
folosit jumătate din terenul de la locul „Acasă”. Acest aspect, al nefolosirii a jumătate 
din ograda din spatele casei de către pârâta-reclamantă este relevat prin răspunsul 
pârâtei L.S. la întrebarea nr.2 din interogatoriu (fila 189). 

După cum a arătat Curtea de Apel Cluj prin decizia de casare, criteriul 
acordului părţilor nu este aplicabil întrucât înţelegerea din 19.03.1993 este lovită de 
nulitate absolută. Nici un acord „judiciar” nu poate fi reţinut, raportat la împrejurarea 
că reclamantul (apelanţii) au înţeles să critice modalitatea în care prima instanţă a 
împărţit, în cote egale, terenul de la locul „Acasă”. 

Tribunalul a apreciat, analizând criteriile de partajare şi situaţia de fapt, că se 
impune ca împărţirea acestui teren să se realizeze potrivit propunerii cuprinse în 
Anexa nr.6 la completarea raportului de expertiză efectuat de expert tehnic judiciar 
S.O. (fila 189 din dosar). 

Solicitarea apelantei B.M. pentru varianta nr.4 nu poate fi primită deoarece 
excede cotei sale de 12/32 părţi din acest teren, înţelegerea pe care o invocă este nulă 
absolut, terenurile nu s-au folosit în această modalitate, terenul se fragmentează ilogic 
în două loturi (cel aferent casei de la nr. X, atribuită acesteia, şi un alt lot în dreapta, 
intercalate de lotul apelanţilor), frontul la stradă al terenului apelanţilor se îngustează 
nejustificat obiectiv. 

Nici varianta anexă nr.8 propusă de succesorii reclamantului B.V.G. nu este 
echitabilă, suprafaţa de teren pe care o pretind aceştia în natură fiind mult mai mare 
decât cota lor legală, iar cei 500 m.p. propuşi pentru apelanta B.M., chiar mai puţin 
decât aceasta a folosit din teren înainte de partaj (acea „grădină” identificată în anul 
2007 de expertul K.T. fiind amplasată mai la nord-vest faţă de terenul propus spre 
atribuire). Nu poate fi reţinut ca şi criteriu de atribuire, anticipativ, faptul că intimata 
nu ar avea mijloace pentru a achita o sultă prea mare, acesta fiind un aspect de 
executare. 

 Varianta anexă nr.6 la raport respectă în mare parte cotele părţilor, acestea 
primind teren în natură conform respectivelor cote. Terenul este amplasat în 
continuarea gospodăriei apelantei B.M., incluzând şi grădina anterior arătată, deci 
ceea ce a folosit aceasta anterior. Pentru facilitarea accesului (care oricum şi anterior 
se realiza în aceleaşi condiţii), beciul a fost atribuit în lotul acestei apelante, reţinându-



se acordul succesorilor lui B.V.G., precum şi faptul că beciul nu a fost evaluat de 
expertul A.I., neinfluenţând astfel valoarea sultei. Nu în ultimul rând, trebuie 
observată şi componenta caracterului echitabil al partajului, prioritatea acordării de 
bunuri în natură, faptul că în situaţia  particulară din speţă, cotele părţilor diferă, 
raportat la mase de bunuri şi bunuri individuale (construcţiile), din a căror inegalitate 
valorică provine de altfel sulta. Din acest teren, valoric apelanţii vor primi 7161 m.p. 
x 4,22  lei/m.p. =30.219,42 lei, iar B.M. 4296 m.p. x 4,22 lei/ m.p. =181129,12 lei. 

Pornind de la cererile părţilor şi de la consecinţa păstrării de către Curtea de 
Apel Cluj a dispoziţiilor relative la dreptul de creanţă, reclamantului iniţial B.V.G. i-
au fost atribuite construcţiile situate în F. str. ... nr. y jud.Maramureş (bucătărie de 
vară-casă de locuit, anexe gospodăreşti: garaj, atelier, şura cu grajdurile şi coteţele, 
hambarul) în valoare de 3271 lei. Investiţiile efectuate la aceste supraedificate îi 
profită. În ce priveşte bucătăria de vară şi lemnăria, s-a arătat de către apelanţi că au 
fost demolate între timp, fiind în pericol de prăbuşire, dar împrejurarea respectivă este 
irelevantă în contextul în care construcţiile au fost atribuite acestora şi evaluate, fiind 
obligaţi la sultă pentru contraechivalentul valoric al cotei pârâtei. 

Raportat la aceste aspecte, instanţa a procedat la partajarea bunurilor conform 
dispozitivului. 

În ce priveşte casa de la nr. X, în valoare de 65.551 lei, reţinând că valoarea 
cotei de 12/64 a lui B.M. este de 12.290,81 lei, aceasta a fost obligată să plătească 
succesorilor lui B.V.G. suma de 53.260,18 lei cu titlu de sultă. 

Pentru casa de la nr. y, în valoare de 3.271 lei, părţile au cote egale, iar urmare 
a atribuirii, succesorii reclamantului au fost obligaţi să achite lui B.M. suma de 1635,5 
lei cu titlu de sultă. 

Pentru terenuri, raportat la cota antecesorului lor, apelanţii erau îndreptăţiţi la 
atribuire de bunuri în valoare de 56.001,87 lei, aceştia primind  bunuri în valoare de 
56.879,4 lei, astfel încât au fost obligaţi să achite lui B.M. sultă de 877,53 lei. 

Hotărârea a fost schimbată şi în ce priveşte cheltuielile de judecată stabilite de 
prima instanţă. B.G. a efectuat în acel ciclu procesual cheltuieli în cuantum de 2469,3 
lei (taxă de timbru f.15, 700 lei onorariu avocat f.5, expertiza construcţii 600 lei f.240 
şi 1150 lei f.324-326), iar B.M. cheltuieli de 2519 lei (taxa de timbru şi 2500 lei 
onorariu avocat f.373). Raportat la soluţia pronunţată, astfel cum a fost schimbată, se 
poate aprecia că reclamantului i-au fost admise pretenţiile în proporţie de ¾, în 
aceeaşi proporţie căzând în pretenţii pârâta, respectiv câştigând pentru ¼ din propriile 
pretenţii. În echivalent, rezultă 1852 lei pentru reclamant şi 630 lei pentru pârâtă, 
sume care se compensează, iar pentru diferenţa de 1222 lei B.M. a fost obligată la 
plată în favoarea succesorilor reclamantului. 

În ce priveşte cheltuielile din celelalte cicluri procesuale, s-a reţinut că în 
primul apel succesorii reclamantului au efectuat cheltuieli de 1200 lei (taxa de timbru 
200 lei, inclusiv cea achitată la f.55 din dosarul Curţii de Apel Cluj şi 1.000 lei 
onorariu avocat f.5,6). B.M. a efectuat cheltuieli de 2010,3 lei (2000 lei onorariu 
avocat f.78,79 şi  taxa de timbru). 

În recurs, succesorii lui B.V.G. au efectuat cheltuieli de  2362 lei (2000 lei 
onorariu avocat f.17,36 şi taxele de timbru) iar B.M. de 603 lei (taxa de timbru 
inclusiv o rată eşalonare f.39,73,95). 

În fine, în rejudecarea apelului succesorii lui B.V.G. au efectuat cheltuieli de 
1.500 lei onorariu avocat (chitanţa de la fila 26 fiind similară cu cea depusă la fila 36 
din dosarul Curţii de Apel Cluj şi avută în vedere cu acea ocazie), justificate cu 
chitanţele de la filele 26, 211 dosar. B.M. a efectuat cheltuieli de 2.000 lei pentru 
expertiză, chitanţele ataşate concluziilor vizând alte cicluri procesuale.  



Aşadar, în total, succesorii lui B.V.G. au efectuat cheltuieli de 5062 lei, iar 
B.M. de 4613,3 lei. Întrucât ambele apeluri au fost admise în parte, fiecare parte a fost 
obligată la a suporta jumătate din cheltuielile efectuate de partea adversă. Prin 
compensare, rezultă o diferenţă de 225 lei în favoarea apelanţilor, din care jumătate a 
fost pusă în sarcina apelantei B.M., 112,5 lei, în aplicarea prevederilor art.276 Cod 
procedură civilă. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii B.M., S.O.C., B.V. 
C. şi pârâta B.M.. 

1.Prin recursul declarat de reclamanţii B.M., S.O.C., B.V. C., în limitele în 
care a mai fost susţinut s-a solicitat modificarea în parte a deciziei civile nr. 
116/23.05.2013 a Tribunalului Maramureş în sensul dispunerii ieşirii din indiviziune 
a părţilor prin atribuire în lotul reclamanţilor a suprafeţei de 10957 m.p. din locul 
numit „Acasă” în suprafaţă  de 11.457 m.p. înscrisă în CF nr. 1259 F., nr. topo. 361, 
362, 363, 364, 365, 366/1, 367/1, 368/1 şi atribuirea în lotul pârâtei B.M. a suprafeţei 
de 500 m.p. potrivit anexei nr. 8 la completarea raportului de expertiză întocmit de 
către ing. S.O. pentru termenul din 11.04.2013 şi modificarea corespunzătoare a 
sultei datorate de către pârâta B.M.; modificarea deciziei în ceea ce priveşte 
compensarea cheltuielilor de judecată. S-au solicitat cheltuieli de judecată în recurs. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel nu a respectat prevederile art. 6739 
C.pr.civ. în alcătuirea şi atribuirea loturilor. 

Astfel, solicitarea reclamanţilor de atribuire a suprafeţei de 10.957 m.p. din 
locul numit „Acasă” a fost justificată raportat la cota de moştenire a reclamanţilor, 
amenajarea, fertilizarea şi plata impozitului pentru teren de către reclamanţi, 
calificarea reclamantei B.M. ca inginer agronom, domiciliul reclamantei şi 
posibilitatea de plată a sultei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată s-a arătat că instanţa de rejudecare a 
analizat parţial acest aspect, conform deciziei de casare nr. 2477/2011 a Curţii de Apel 
Cluj dar a dispus în mod nelegal compensarea cheltuielilor de judecată, cu obligarea 
pârâtei B.M. la plata unei sume în favoarea reclamanţilor. 

Este adevărat că în principiu cheltuielile de judecată trebuie suportate de către 
toţi copărtaşii dar dacă un copărtaş a formulat cerere nefondată, cheltuielile 
ocazionate în acest sens vor fi suportate de către aceea parte, invocându-se în acest 
sens decizia civilă nr. 1410/1976 a Tribunalului Suprem. 

Indicându-se cererile formulate de către pârâta reclamantă care au fost 
respinse s-a arătat că cheltuielile ocazionate de acestea trebuiau suportate de către 
pârâta reclamantă, cel puţin la nivelul sumelor acordate de prima instanţă, de 1.500 
lei. 

Şi căile de atac promovate de către pârâta reclamantă împotriva sentinţei vizau 
printre altele cererile respinse, în aceste condiţii cheltuielile de judecată neputând fi 
compensate, neexistând nici un temei legal în acest sens. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1-3 
C.pr.civ. 

2.Prin recursul declarat de pârâta B.M. s-a solicitat în principal casarea 
deciziei civile nr. 116/2013 a Tribunalului Maramureş şi trimiterea cauzei spre 
rejudecarea apelului în vederea suplimentării probaţiunii, iar în subsidiar 
modificarea deciziei în sensul admiterii apelului pârâtei, desfiinţarea sentinţei civile 
nr. 2580/2010 a Judecătoriei Baia-Mare şi admiterea în parte a cererii de partaj şi a 
cererii reconvenţionale. 

În subsidiar s-a solicitat ca ieşirea din indiviziune să se facă prin formarea de 
loturi care să aibă în vedere cedarea de către recurenta B.M. a cotei sale părţi de ½ 



din casa de locuit şi înlăturarea obligaţiei de plată a sultei, fiind obligaţi moştenitorii 
defunctului B.V.G. la achitarea unei sulte în favoarea pârâtei recurente calculată în 
mod corect, înlăturându-se orice obligaţie a pârâtei cu titlu  de cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că decizia instanţei de apel este nelegală şi netemeinică. 
Referitor la teza formulată cu titlu principal s-a învederat că se impune 

trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea efectuării unui raport de expertiză prin 
care să fie evaluate construcţiile supuse partajului, nefiind avută în  vedere valoarea 
de circulaţie la data efectuării împărţelii decât pentru terenuri. 

Această probă se impune a fi administrată deoarece obiecţiunile pârâtei B.M. 
în ceea ce priveşte valoarea construcţiilor nu au fost avute în vedere. 

Instanţa de judecată nu a argumentat soluţia de respingere a acestei cereri în 
probaţiune deşi valorile de impozitare ale imobilelor, asupra cărora părţile au căzut de 
acord au fost modificate în mod unilateral de către expertul desemnat a evalua doar 
îmbunătăţirile aduse imobilelor construcţii. În ceea ce priveşte această nouă valoare 
pârâta a formulat obiecţiuni, aceste valori nefiind deci însuşite de către pârâtă. 

Evaluarea bunurilor supuse partajului trebuie făcută în funcţie de starea şi 
valoarea lor de la data împărţelii, Curtea de Apel Cluj dispunând prin îndrumarul de 
casare evaluarea bunurilor la preţul actual de circulaţie. 

Referitor la teza formulată cu titlu subsidiar s-a arătat că decizia pronunţată de 
instanţa de apel este nelegală şi netemeinică raportat la cotele părţi stabilite a reveni 
celor doi fraţi după dezbaterea succesiunilor, instanţa de fond pronunţând o soluţie 
neconformă cu probele administrate în cauză. 

Investiţiile efectuate de către B.V.G. la imobilul de la nr. y nu puteau fi 
imputate asupra masei succesorale dezbătute după antecesorii comuni ai părţilor, fiind 
executate voluntar şi exclusiv pentru confortul său şi al familiei sale după mutarea în 
anul 1991 în localitatea F., respectiv după decesul părinţilor. În atare situaţie este de 
discutat şi rămâne neclarificată nu doar valoarea acestei construcţii ci şi a celei de la 
nr. x, trecând mai mult de 6 ani de la data sesizării instanţelor de judecată cu acest 
litigiu. 

Stabilirea sultelor la nivelul celor din hotărârea atacată este nelegală în 
condiţiile în care se impune modificarea componenţei şi a cotelor părţi din masele 
succesorale supuse partajului în prezenta cauză. 

Ieşirea din indiviziune se impunea a fi dispusă ţinându-se cont de criteriile 
menţionate de moştenitori la încheierea înţelegerii din anul 1993 şi fără stabilirea de 
sulte una faţă de cealaltă. 

În ceea ce priveşte variantele de partaj propuse pârâta şi-a însuşit varianta 
propusă prin anexa nr. 4 a completării la lucrarea de expertiză deoarece conform 
acesteia terenul situat la locul „Acasă” s-ar împărţi în două loturi aproximativ egale 
evitându-se inconvenientele accesului la parcelă pentru pârâta B.M., fiecare parte 
având acces distinct, fără a se fărâmiţa lotul sau a se crea loturi care nu respectă 
condiţiile legale. 

S-a mai precizat că celelalte variante de  partaj  nu au fost însuşite deoarece 
prin acestea pârâtei i-ar reveni o suprafaţă de teren mai mică decât cea convenită cu 
fratele său din anul 1993, conform variantei din anexa nr. 5 terenul fiind de doar 500  
m.p., iar conform variantei nr. 6 accesul pârâtei realizându-se prin şura reclamanţilor, 
existând şi alte inconveniente valabile şi în ceea ce priveşte variantele propuse prin 
anexele nr. 7 şi 8 din completarea la lucrare. 

În probaţiune s-a depus la dosar o notă de cheltuieli. 
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1, 2 şi 5 

C.pr.civ. 



S-a formulat întâmpinare de către reclamanţii intimaţi B.M., S.O.C. şi B.V. C. 
la recursul declarat de către pârâta B.M. prin care s-a solicitat respingerea acestuia 
şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte solicitarea de casare a deciziei 
atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, aceasta este inadmisibilă având în vedere 
prevederile art. 312 alin. 61 C.pr.civ. care interzice o a doua casare cu trimitere. 

În ceea ce priveşte motivul pentru care s-a solicitat casarea cu trimitere s-a 
arătat că prin decizia nr. 2477/2011 a Curţii de Apel Cluj instanţa de recurs s-a 
pronunţat asupra aspectelor care trebuie reanalizate de către instanţa de apel şi asupra 
probaţiunii care se impune a fi administrată. 

Referitor la solicitarea de modificare a deciziei civile nr. 116/2013 a 
Tribunalului Maramureş s-a învederat că se reiterează motivele invocate şi în primul 
recurs, motive care au fost analizate în decizia de casare nr. 2477/2011 a Curţii de 
Apel Cluj. 

Motivele de recurs vizează netemeinicia deciziei şi tind la reaprecierea 
probelor ceea ce este inadmisibil după abrogarea pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., 
astfel cum s-a menţionat şi în decizia de casare. 

Oferta făcută în subsidiar de către pârâtă nu poate fi acceptată de către 
reclamanţi care nu sunt de acord nici cu varianta de partaj solicitată de către aceasta. 

Analizând recursul declarat de reclamanţii B.M., S.O.C., B.V. C. şi cel 
declarat de pârâta B.M. împotriva deciziei civile nr. 116 din 23.05.2013 a 
Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. .../2007*, Curtea reţine 
următoarele: 

1. Recursul declarat de reclamanţi 
Critica principală din recursul declarat de reclamanţi priveşte modul de 

interpretare şi aplicare de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 6739 C.pr.civ, 
invocându-se faptul că nu au fost respectate la formarea şi atribuirea loturilor 
prevederile acestui text de lege. Din totalul bunurilor imobile supuse partajului, 
singurul referitor la care se apreciază de către reclamanţi că nu a fost partajat cu 
respectarea criteriilor prevăzute de art.6739 C.pr.civ. este terenul în suprafaţă de 
11.457 m.p. din locul numit „Acasă”. 

Din considerentele deciziei civile nr.116/2013 a Tribunalului Maramureş 
rezultă că părţile au ajuns la un acord în ceea ce priveşte modalitatea de partajare a 
imobilelor aflate în indiviziune, singurul imobil referitor la care există divergenţe 
fiind terenul situat la locul denumit „Acasă”. 

În ceea ce priveşte această suprafaţă de teren, instanţa de apel a reţinut în 
vederea alegerii variantei de partaj atât poziţia procesuală a reclamanţilor şi 
argumentele acestora cât şi poziţia procesuală a pârâtei şi argumentele acesteia(a se 
vedea în acest fila 25 din decizia atacată) precum şi decizia de casare nr.2477/2011 a 
Curţii de Apel Cluj, respectiv dezlegările în drept din cuprinsul acesteia obligatorii 
pentru instanţa de rejudecare. 

 Instanţa de apel a concluzionat în sensul că din analiza situaţiei de fapt şi a 
criteriilor de partajare stabilite de lege rezultă că se impune partajarea acestui teren 
potrivit propunerii cuprinse în anexa nr.6 a raportului de expertiză efectuat de către 
expertul tehnic judiciar S.O., analizându-se şi variantele agreate de către reclamanţi şi 
pârâţi, respectiv cele cuprinse în anexa nr.8 la raport, respectiv anexa nr.4 la raport. 
Argumentele invocate de instanţă pentru alegerea variantei nr.6 din expertiză în 
vederea partajării terenului de la locul denumit „Acasă” au fost indicate expres în 
considerentele deciziei(fila 27 din aceasta), arătându-se că această variantă respectă în 
mare parte cotele părţilor, respectându-se modul de folosinţă anterior, accesul facil la 



loturi, respectându-se astfel caracterul echitabil al partajului, prioritatea acordării de 
bunuri în natură, avându-se în vedere şi situaţia particulară din speţă în care cotele 
părţilor diferă raportat la mase de bunuri şi bunuri individuale. 

Raportat la cele reţinute mai sus Curtea apreciază că instanţa de apel a 
respectat la partajarea terenului de la locul denumit „Acasă” criteriile de partajare 
prevăzute de art.6739 C.pr.civ., nepunându-se problema interpretării şi aplicării greşite 
a acestui text de lege. Ceea ce se invocă de fapt de către reclamanţi este modul de 
apreciere a stării de fapt de către instanţa de apel, stare de fapt raportat la care s-a 
făcut aplicarea criteriilor de partajare conform art.6739 C.pr.civ., text de lege care 
stipulează că „la formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama, după caz, şi de 
acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăreia, natura bunurilor, 
domiciliul şi ocupaţia părţilor…”, toate aceste criterii grefându-se pe principiul care 
guvernează împărţeala judiciară, acela al împărţelii în natură a bunurilor. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la modul de acordare a cheltuielilor de 
judecată de către instanţa de apel, se apreciază că nici prin aceasta nu se poate 
considera că s-ar pune în discuţie legalitatea deciziei pronunţate de tribunal. 

Astfel, ceea ce se invocă în recurs de către reclamanţi este faptul  că instanţa 
de apel a compensat cheltuielile de judecată ale părţilor deşi pârâtei reclamante i-au 
fost respinse o parte din cererile formulate pe cale reconvenţională, în căile de atac 
promovate de către aceasta fiind criticată şi soluţia pronunţată asupra cererii 
reconvenţionale, cheltuielile aferente capetelor de cerere respinse neputând fi puse în 
sarcina reclamanţilor. 

Cheltuielile de judecată în primă instanţă au fost compensate ca urmare a 
aprecierii instanţei de apel în sensul că reclamanţilor le-au fost admise pretenţiile în 
proporţie de 3/4 iar pârâtei în proporţie de ¼. 

Referitor la cheltuielile de judecată din căile de atac se poate observa că în 
considerentele deciziei atacate s-a arătat detaliat modul de calcul al cheltuielilor de 
judecată, precizându-se că se impune compensarea acestora în condiţiile în care 
ambele apeluri au fost admise în parte, fiind incidente prevederile art.276 C.pr.civ. 

Apare deci ca fiind corect aplicat art.276 C.pr.civ.de către instanţa de apel, 
faptul că reclamanţii sunt nemulţumiţi de cuantumul sumelor stabilite cu titlu de 
cheltuieli de judecată, ca urmare a aprecierii proporţiilor în care au fost admise 
pretenţiile părţilor, neputând fi considerat ca fiind un motiv de nelegalitate a deciziei 
atacate. 

2.Recursul declarat de către pârâtă 
A)Solicitarea principală din cererea de recurs formulată de către pârâtă este 

aceea de casare a deciziei civile nr.16/2013 a Tribunalului Maramureş şi trimitere a 
cauzei spre rejudecare în vederea stabilirii valorii de circulaţie a construcţiei supuse 
partajului la data efectuării împărţelii. 

Referitor la această solicitare se constată în primul rând că decizia atacată a 
fost pronunţată în limitele stabilite prin decizia de casare nr.2477/2011 a Curţii de 
Apel Cluj. Ori, prin aceasta s-a dispus numai evaluarea terenurilor la preţul de 
circulaţie actual, nepunându-se problema unei reevaluări a preţului de circulaţie al 
construcţiilor. De altfel, prin decizia de casare au fost menţinute în mod expres 
valorile stabilite în primul ciclu procesual reprezentând contravaloarea investiţiilor 
făcute de defunctul B.V.G. la construcţiile în litigiu, fiind deci ilogic ca în aceste 
condiţii instanţa de apel să aibă posibilitatea în rejudecare să reevalueze preţul de 
circulaţie al construcţiilor. 

Elocventă în acest sens este încheierea şedinţei publice din 21.02.2012(fila 79 
dosar apel) din care rezultă că s-a pus în rejudecare în discuţie necesitatea reevaluării 



valorii construcţiilor, ambele părţi fiind de acord că acest aspect a rămas tranşat 
irevocabil în primul ciclu procesual, chiar reprezentanta pârâtei arătând că motivul de 
recurs privind acest aspect a fost respins. 

În aceste condiţii sunt lipsite de relevanţă susţinerile pârâtei în sensul că ar fi 
formulat obiecţiuni la valoarea stabilită pentru construcţii ulterior acordului din 2009, 
ca urmare a schimbării acestei valori prin raportul de expertiză, obiecţiuni care nu au 
fost avute în vedere. Fiind pronunţată în 2011 decizia de casare cu trimitere spre 
rejudecare de către Curtea de Apel Cluj, nu mai este admisibil a se invoca în al doilea 
ciclu procesual aspecte care au rămas tranşate irevocabil prin pronunţarea deciziei de 
casare, decizie care are un caracter obligatoriu în rejudecare raportat la prevederile 
art.315  C.pr.civ. 

Dispoziţiile art.312 alin.61 C.pr.civ. care interzic o a doua casare cu trimitere 
în aceeaşi cauză, invocate prin întâmpinarea formulată de reclamanţii intimaţi, nu sunt 
aplicabile în cauză, acesta fiind introdus numai prin Legea nr.202/2010 care a intrat în 
vigoare ulterior înregistrării cererii de chemare în judecată în dosarul dedus judecăţii. 
S-ar pune însă problema încălcării dreptului părţilor la un proces echitabil în cazul 
admiterii solicitării formulate de către pârâtă în acest sens, drept care implică şi un 
termen rezonabil de soluţionare a cauzei. Ori, cererea de chemare în judecată care face 
obiectul cauzei a fost înregistrată la data de 02.03.2007, durata litigiului fiind deja una 
suficient de mare şi fără a se mai pune în discuţie o eventuală nouă casare cu trimitere 
spre rejudecare. Aşa cum s-a precizat însă mai sus, această solicitare nu este oricum 
una întemeiată 

Mai mult, scopul urmărit de către pârâtă prin această solicitare, partajarea 
bunurilor la valoarea de circulaţie a acestora de la momentul efectuării împărţelii este 
foarte greu de atins având în vedere că prin exercitarea căilor de atac împotriva 
hotărârii pronunţate în primă instanţă în cauzele având acest obiect se pune problema 
trecerii unei perioade variabile de timp între momentul evaluării şi momentul 
împărţelii, fiind practic imposibil a fi avută în vedere la partaj exact valoarea de 
circulaţie a bunurilor la momentul împărţelii, în condiţiile în care există fluctuaţii de 
piaţă în acest sens. 

B) Solicitarea formulată în subsidiar prin recursul declarat de către pârâtă este 
aceea de modificare a deciziei atacate. 

Se invocă în primul rând stabilirea în mod greşit a cotelor părţi ce le-ar reveni 
părţilor după dezbaterea succesiunilor, referitor la această chestiune arătându-se că 
soluţia este neconformă probelor administrate în cauză. Se pune deci în mod clar o 
problemă de netemeinicie a deciziei atacate, netemeinicie care aşa cum s-a arătat în 
decizia de casare pronunţată în primul ciclu procesual, nu mai poate fi analizată în 
recurs având în vedere prevederile art.304 C.pr.civ. Critica nu este însă dezvoltată 
suplimentar, nerezultând de ce în accepţiunea pârâtei nu ar fi fost stabilite corect 
cotele părţi din succesiune, şi această problemă fiind de altfel tranşată irevocabil prin 
decizia de casare cu trimitere spre rejudecare şi apoi prin încheierea de admitere în 
principiu din 09.02.2012, neatacată cu recurs, deci de asemenea irevocabilă. 

Şi problema investiţiilor efectuate de către defunctul B.V.G. la bunurile din 
moştenire a fost de asemenea clarificată irevocabil prin decizia de casare, neputând fi 
repusă în discuţie în acest cadru procesual, bunurile supuse partajului fiind stabilite 
prin încheierea de admitere în principiu pronunţată de către instanţa de apel la 
09.02.2012, rămasă irevocabilă prin neatacarea cu recurs. 

Problema valorii de circulaţie a construcţiilor a fost lămurită anterior, 
neimpunându-se a se reveni asupra acesteia.  



În ceea ce priveşte modalitatea de partajare a bunurilor se invocă şi de către 
pârâtă nerespectarea dispoziţiilor art.6739 C.pr.civ., dar aceasta din perspectiva 
faptului că nu a fost respectată înţelegerea dintre moştenitori. Acordul de care se 
prevalează pârâta în recurs este cel încheiat în anul 1993, acest înscris fiind analizat de 
către instanţa de recurs în primul ciclu procesual, statuându-se referitor la acesta că nu 
are valoare juridică, fiind nul absolut. În aceste condiţii pârâta nu se mai poate prevala 
de acest înscris pentru a justifica solicitarea de partajare a bunurilor în varianta 
indicată în acesta, fără plata vreunei sulte. 

Critica referitoare la varianta de partaj aleasă de către instanţa de apel pentru 
terenul situat în locul denumit „Acasă” nu este motivată raportat la prevederile 
art.6739 C.pr.civ., reiterându-se numai argumentele pentru care pârâta preferă o altă 
variantă de partaj, invocate şi în apel. Nu se pune deci problema invocării interpretării 
sau aplicării greşite a legii de către instanţa de apel pentru a fi incident pct.9 al art.304 
C.pr.civ. ci eventual a netemeiniciei deciziei atacate, ne/temeinicie care, aşa cum s-a 
învederat anterior, nu mai poate face obiectul verificării în recurs raportat la 
prevederile art.304 C.pr.civ. în forma în vigoare aplicabilă în cauză. 

Pentru aceste considerente Curtea va respinge în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ. recursul declarat de reclamanţii B.M., S.O.C., B.V. C. şi cel declarat de 
pârâta B.M. împotriva deciziei civile nr. 116 din 23.05.2013 a Tribunalului 
Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../2007*, pe care o va menţine ca legală. 

 

17. Succesiuni succesive. Compunerea masei succesorale. 
Partaj  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 624 din 6 martie 2014  

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Zalău, astfel cum a fost modificată şi 
precizată, reclamantul S.I. a chemat în judecată pârâtul S.T., solicitând instanţei ca 
prin hotărârea ce o va pronunţa să stabilească masa succesorală după defunctul S.I., 
decedat la 05.02.1982, ca fiind compusă din cota de 1/2 din imobilul compus din 
teren intravilan în suprafaţă de 250 mp şi una casă de locuit cu anexe gospodăreşti 
situat în loc. Horoatu Cehului nr. ..., actual nr. ..., or. Cehu Silvaniei, înscris în c.f. 
110 Horoatu Cehului nr. top. 10-11, să constate masa succesorală după defuncta 
soţie supravieţuitoare a primului decedat, S.A., decedată la 12.04.1990, compusă din 
cota de 5/8 din acelaşi imobil, să constate că au calitate de moştenitori reclamantul şi 
pârâtul, în cote egale şi să dispună ieşirea din indiviziune prin atribuirea fiecărei 
părţi a cotelor care li se cuvin asupra imobilului. 

A mai solicitat reclamantul anularea titlurilor de proprietate nr. 
43334/23125/1993 şi nr. 43334/23127/1993 eliberate în favoarea pârâtului şi 
suplimentarea masei succesorale rămase după defuncta S.A. cu terenul grădină de 
lângă casă, vie în suprafaţă de 518 mp, curţi-construcţii în suprafaţă de 780 mp, 
fâneţe în suprafaţă de 9239 mp şi arabil în suprafaţă de 2681 mp. 

Prin  Sentinţa civilă nr. 1346 din 10 mai 2013 Judecătoria  Zalău a  admis în 
parte acţiunea precizată şi  modificată introdusă de  reclamantul S.I., împotriva 
pârâtului S.T..   

A constatat că imobilul compus din teren intravilan în suprafaţă de 250 mp şi 
una casă de locuit cu anexe gospodăreşti situat în loc. Horoatu Cehului nr. ..., actual 
nr. ..., or. Cehu Silvaniei, înscris în c.f. 110 Horoatu Cehului nr. top. 10-11 se află în 
indiviziunea celor 2 părţi, fiecare având o cotă de 1/2 parte, dobândită în mod 



succesiv prin devoluţiune succesorală legală de la părinţii lor, S.I., decedat la 
05.02.1982 şi S.A., decedată la 12.04.1990. 

A constatat că valoarea reală a imobilului aflat în indiviziune este 107.930 lei. 
Constată că, din această valoare, pârâtul deţine împotriva reclamantului o creanţă în 
valoare de 39.841 lei reprezentând 1/2 din sporul total de valoare adus imobilului în 
cuantum de 79.682 lei, constând în construcţiile noi adăugate gospodăriei şi 
îmbunătăţirile aduse celor vechi. 

A dispus ieşirea din indiviziune prin atribuirea imobilului în proprietatea 
exclusivă a pârâtului şi obligarea acestuia la plata sumei de 14.124 lei în favoarea 
reclamantului, cu titlu de sultă. 

A admis excepţia ridicată de pârât şi a respins ca având autoritate de lucru 
judecat capătul de cerere având ca obiect anularea titlurilor de proprietate eliberate 
în favoarea pârâtului. 

A respins ca nefondat capătul de cerere având ca obiect suplimentarea masei 
succesorale cu imobile înscrise în titlurile de proprietate eliberate pârâtului. 

A obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 4.276 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată proporţionale, rămase după compensare. 

În  motivarea hotărârii prima instanţă a  reţinut că, potrivit certificatului de 
moştenitor nr. 899 / 01 noiembrie 1990 emis de Notariatul de Stat Judeţean Sălaj, face 
parte din masa succesorală a defunctei S.A., decedată la data de 12.04.1990, cota de 
5/8 parte din imobilul compus din teren intravilan în suprafaţă de 250 mp şi una casă 
de locuit cu anexe gospodăreşti situat în loc. Horoatu Cehului nr. ..., actual nr. ..., or. 
Cehu Silvaniei, înscris în c.f. 110 Horoatu Cehului nr. top. 10-11. 

Au calitatea de moştenitori ai defunctei, potrivit aceluiaşi certificat de 
moştenitor, cei doi fii, reclamantul şi pârâtul, în cote egale de 1/2 părţi. 

Succesiunea constă în cota de 5/8 parte din imobil deoarece, anterior, a 
decedat soţul defunctei şi tatăl celor doi,  reclamantul şi pârâtul, care a deţinut 1/2 
parte din imobilul tabular, fapt necontestat de niciuna dintre părţi. Soţul predecedat al 
defunctei, S.I., a murit la data de 05.02.1982, şi succesiunea lui s-a deferit soţiei 
supravieţuitoare, pe o cotă de 1/4 parte, cealaltă cotă de 3/4 parte revenind în cote 
părţi egale celor doi fii, reclamantul şi pârâtul, fapt de asemenea necontestat de către 
niciuna dintre părţi. 

Prin urmare, simplificând, reclamantul şi pârâtul au moştenit pe cote egale de 
1/2 părţi masa succesorală rămasă după părinţii lor, compusă exclusiv din imobilul 
teren intravilan în suprafaţă de 250 mp cu una casă de locuit cu anexe gospodăreşti 
situat în loc. Horoatu Cehului nr. ..., actual nr. ..., or. Cehu Silvaniei, înscris în c.f. 110 
Horoatu Cehului nr. top. 10-11.  

Imobilul a fost identificat prin 2 expertize tehnice dispuse în cauză. Valoarea 
de circulaţie a imobilului a fost stabilită la 107.930 lei, conform celei de-a doua 
expertize, diferenţele nefiind semnificative. 

Fapt este însă că pârâtul, pe timpul cât reclamantul s-a aflat în afara graniţelor 
ţării, adică începând cu anul 1982, şi exercitând posesia exclusivă asupra imobilului 
după decesul ultimului părinte, a realizat edificate noi şi a adus îmbunătăţiri 
semnificative celor vechi, valoarea acestora fiind de 79.682 lei, din nou diferenţele 
dintre cele două expertize nefiind majore sub aspectul valorilor calculate. Astfel, 
pârâtul a realizat o construcţie bar şi terasă, precum şi 2 garaje-atelier şi alte anexe 
agricole, iar starea imobilelor vechi – casă şi anexe gospodăreşti – a modificat-o şi a 
înnoit-o într-un mod substanţial, aşa cum rezultă edificator din ambele expertize 
efectuate în cauză. 



Instanţa a extras valoarea construcţiilor noi (67.180 lei) şi a adăugat valoarea 
îmbunătăţirilor aduse celor vechi (12.502 lei), rezultând valoarea totală de 79.682 lei a 
sporului de valoare adus imobilului. 

Prin urmare, valoarea masei succesorale va fi diminuată cu această valoare 
care reprezintă sporul creat de pârâtul coindivizar prin forţe proprii, pe care acesta l-a 
invocat prin întâmpinare şi care îi conferă un drept de creanţă egal cu jumătate din 
valoarea sporului, dar pe care nu l-a solicitat prin cerere reconvenţională şi nu îi poate 
fi acordat, căci instanţa s-ar pronunţa extra petita. 

Imobilul va fi atribuit pârâtului, care a adus atâtea îmbunătăţiri şi a folosit 
imobilul nestingherit de fratele său reclamant, până după anul 2008, când acesta a 
făcut demersuri judiciare pentru anularea titlurilor de proprietate dobândite exclusiv 
de pârât asupra altor imobile care s-au aflat în proprietatea părinţilor defuncţi. 

Prin decizia civilă nr. 165 din 19.11.2013 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a 
admis apelul  declarat de pârâtul Ş.T., împotriva  Sentinţei  civile nr. 1346 din  10 mai  
2013 a  Judecătoriei  Zalău. 

S-a schimbat  hotărârea  atacată în ceea  ce  priveşte valoarea  masei  
succesorale, cota  ce  compune masa succesorală şi  sulta. 

Judecând  cauza  sub  aceste  aspecte s-a constatat  că  valoarea  masei 
partajabile este de 28.248 lei, cota  ce  compune  masa succesorală a  defunctei,  Şut  
Ana este  de 5/8 respectiv  valoric 17.655 lei, iar  sulta  este de 8.827,5 lei, în  loc  de  
14.124 lei. 

S-au păstrat  restul   dispoziţiilor sentinţei. 
A fost obligat reclamantul  Ş.I. la 1.210 lei, cheltuieli  de  judecată  în  apel 

către pârât. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Potrivit  certificatului de  moştenitor nr. 899  din 01 noiembrie 1990 emis de  

Notariatul  de  Stat Sălaj, face  parte din masa succesorală  a  defunctei Ş.A. decedată 
la  data de 12.04.1990, cota de 5/8 parte  din  imobilul compus  din  teren intravilan în  
suprafaţă  de  250 mp şi una casă de  locuit cu  anexe gospodăreşti situat în  localitatea 
Horouatul  Cehului, nr. 59, actual nr. 61, oraş  Cehu  Silvaniei înscris în C.F. nr. 110 
Horouatul  Cehului nr. top. 10 – 11 ( f. 10 – dosar  fond). 

Deci succesiunea defunctei constă în  cota de 5/8 parte din imobilul în  litigiu,  
deoarece  anterior a  decedat soţul  defunctei şi tatăl  pârâţilor,  care  a  deţinut ½ parte  
din  imobilul tabular, fapt  necontestat  de  părţi. 

Prin urmare  reclamantul şi pârâtul sunt  moştenitorii defunctei Ş.A., respectiv 
succesiunea  acesteia se compune  din  cota de 5/8 părţi  din casa de  locuit cu anexe 
gospodăreşti şi 250 mp teren aferent  situate în  localitatea Horouatul  Cehului, nr. 61 
stabilită prin Certificatul de moştenitor nr. 899 din 16 noiembrie 1990,  act opozabil 
ambelor  părţi. 

În cazul în speţă valoarea de circulaţie a imobilului stabilită prin cea de a  doua 
expertiză este de 107.930 lei la  care pârâtul a  realizat edificate  noi şi  a  adus 
îmbunătăţiri semnificative celor vechi, valoarea acestora fiind de 79.682 lei, din care 
valoarea construcţiilor noi este de 67.180 lei, iar  valoarea îmbunătăţirilor aduse celor 
vechi este de 12.502 lei. Prin urmare valoarea masei succesorale va fi diminuată cu 
sporul de  valoare adus de  pârât, adică  suma  de 79.682 lei. Deci valoarea  masei 
partajabile va fi de 28.248 lei, adică  diferenţa dintre valoarea de circulaţie a  
imobilului şi  valoarea sporului adus de pârât. 

Astfel 5/8 părţi din 28.248 lei reprezintă 17.655 lei din care cota de ½ parte 
revine la  fiecare moştenitor câte 8.827,5 lei. Deci  reclamantului i se  cuvine  sulta  de 
8.827,5 lei şi  nu 14.124 lei, cum a  dispus prima instanţă. 



În privinţa  cheltuielilor  de  judecată la  care  a  fost obligat pârâtul către 
reclamant a fost reţinut că  prin întâmpinarea depusă la  termenul  de  judecată din 22 
aprilie 2010 S.T. a arătat că  nu  mai este necesar a  se  stabili masa succesorală după  
defuncta  Ş.A., fapt  ce  rezultă  din  Certificatul  de  Moştenitor nr. 899 din 16 
noiembrie 1990, motiv pentru  care consideră  că ambele capete  de  cerere în  
constatare sunt lipsite de  interes juridic, iar  la  celelalte  două capete de  cerere s-a  
opus  cu  excepţia ieşirii  din indiviziune asupra  masei succesorale stabilită prin  
certificatul  de  moştenitor nr. 899/1990, necontestat de  părţi. 

Tocmai  de aceea cheltuielile  de  judecată suportate  de  ambele părţi au  fost 
compensate, iar în  urma compensării pârâtul a  fost obligat la  plata  sumei  de 4.276 
lei către reclamant. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul S.I. solicitând 
modificarea deciziei civile nr. 165/2013 a Tribunalului Sălaj. 

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a exclus de către instanţa de apel 
partea de moştenire rămasă de la tatăl său deşi prin cererea de chemare în judecată s-a 
solicitat atribuirea cotei de ½ din casa de locuit şi terenul aferent precum şi din 
suprafeţele dobândite după decesul părinţilor. Nici reclamantul şi nici pârâtul nu 
posedă certificatul de moştenitor care să includă partea tatei inclusă ca moştenire. 

S-a mai arătat că atât prin sentinţă, cât şi prin decizie s-a reţinut greşit că 
suprafaţa de teren aferentă casei de locuit cu anexă este de 250 m.p., nerezultând ce s-
a întâmplat cu diferenţa până la 500 m.p. rămasă de la tată. 

Pârâtul a dobândit în mod legal tot restul suprafeţelor de teren ale tatălui de 
cca. 8  ha. dar se impune să se aducă modificările masei succesorale prin includerea şi 
a părţii de moştenire obţinută de la tată şi reconsiderarea partajării între reclamant şi 
pârât. 

S-a mai învederat că în mod greşit s-a reţinut prin decizia tribunalului cu 
privire la suma de 12.502 lei care a fost considerată ca reprezentând contravaloarea 
îmbunătăţirilor făcute de către pârât la imobilele din masa succesorală, omiţându-se 
faptul că în imobile a locuit atât pârâtul cât şi reclamantul, pârâtul reparând numai 
distrugerile cauzate exclusiv de către acesta la imobile. S-a făcut referire şi la o 
investiţie a reclamantului în gospodărie, acesta arătând că a achiziţionat un tractor în 
valoare de 40.000 lei, înregistrat ilegal de către pârât pe numele fiului său. În aceste 
condiţii s-a arătat că se impune ca masa succesorală să nu fie diminuată, iar suma de  
12.502 lei să-şi menţină rolul şi interpretarea din sentinţa civilă nr. 1346/2013 a 
Judecătoriei Zalău. 

S-au făcut de asemenea referiri la valoarea imobilului reţinute de către 
instanţe, analizându-se şi criticându-se concluziile raportului de expertiză avut în 
vedere la pronunţarea soluţiei, raport de expertiză întocmit de către expertul N. În 
acest sens, s-a arătat că se impune o reanalizare şi reconsiderare a estimărilor din 
rapoartele de expertiză pentru punerea lor într-o situaţie neutră şi obiectivă. 

Reclamantul a făcut şi precizări privitoare la modalitatea în care a decurs 
administrarea probaţiunii în cauză din punctul de vedere al expertizelor încuviinţate. 

S-a mai solicitat exonerarea de la plata cheltuielilor de judecată stabilite în 
faza apelului, dovedindu-se că susţinerile din cererea de apel privind calculele greşite 
nu sunt întemeiate. 

Reclamantul a înţeles de asemenea să învedereze instanţei motivele pentru 
care nu a înţeles să angajeze avocat în vederea formulării cererii de recurs solicitând 
să se aibă în vedere faptul că nu are cunoştinţe de specialitate, nefiind în măsură să 
folosească o terminologie juridică adecvată. 



În apărare, intimatul S.T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea ca inadmisibil a recursului, în subsidiar solicitându-se respingerea 
acestuia ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că criticile din recurs vizează aspecte de netemeinicie 
care se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., dispoziţii abrogate 
prin Legea nr. 219/2005, respectiv OUG nr. 138/2000. 

Sentinţa pronunţată în primă instanţă a fost în mod justificat modificată în 
apel, fiind greşite calculele instanţei care în raport de valoarea de 28.248 lei din 
raportul de expertiză şi cota de 5/8 parte din certificatul de moştenitor după S.A. a 
stabilit sulta cuvenită reclamantului, în realitate aceasta fiind în valoare de 8.827,5 lei. 

Atâta timp cât reclamantul s-a opus apelului formulat, în mod corect a fost 
obligat şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Referitor la analiza raportului de expertiză s-a arătat că ceea ce susţine 
reclamantul este părerea proprie, nerelevantă raportat la expertizele efectuate în cauză. 

În ceea ce priveşte celelalte bunuri, inclusiv terenuri, acestea nu au constituit 
obiectul judecăţii. 

Analizând recursul declarat de reclamantul S.I. împotriva deciziei civile nr. 
165 din 19.11.2013 a Tribunalului Sălaj, Curtea reţine următoarele: 

În ceea ce priveşte critica privind modul de calcul al sultei cuvenite 
reclamantului, raportat la valoarea masei succesorale, se constată că recursul declarat 
este întemeiat. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată formulată de reclamant, astfel 
cum aceasta a fost precizată prin scriptul anexat la fila 45 din dosarul de fond, rezultă 
că s-a solicitat dezbaterea masei succesorale atât după defunctul S.I. senior, cât şi 
după defuncta S.A., părinţii celor două părţi- persoane fizice din dosar. 

În aceste condiţii, în mod corect a dezbătut judecătoria masa succesorală după 
cei doi defuncţi, referitor la defuncta S.A. existând un certificat de moştenitor emis de 
Notariatul de Stat Judeţean Sălaj sub nr. 899/01.11.1990. În consecinţă, în masa 
succesorală rămasă după părinţi a intrat întreg imobilul situat în localitatea Horoatu 
Cehului compus din teren în suprafaţă de 250 m.p., casă de locuit şi anexe 
gospodăreşti, în valoare de 107.930 lei, din această valoare fiind scăzută valoarea 
construcţiilor noi şi a sporului de valoare adus de către pârât construcţiilor vechi, în 
final valoarea avută în vedere pentru masa partajabilă fiind de 28.248 lei. Raportat la 
această valoare sulta cuvenită reclamantului este de 14.124 lei, astfel cum a fost 
calculată în primă instanţă, reprezentând contravaloarea cotei de ½ parte din masa 
succesorală. 

În ceea ce priveşte celelalte critici formulate prin cererea de recurs, toate 
acestea privesc temeinicia deciziei pronunţate de către instanţa de apel, relevant fiind 
şi faptul că împotriva sentinţei civile nr. 1346/2013 a Judecătoriei Zalău a declarat 
apel numai pârâtul S.T., iar nu şi reclamantul, în aceste condiţii o mare parte din 
soluţia pronunţată în primă instanţă rămânând irevocabilă. 

Oricum, astfel cum s-a invocat prin întâmpinare, criticile reclamantului privind 
valorile bunurilor din masa succesorală şi a sporului de valoarea adus de către pârât, 
reţinute de către instanţă, nu pot fi încadrate în niciunul dintre motivele de nelegalitate 
prevăzute de art. 304 C.pr.civ. în forma în vigoare aplicabilă în cauză raportat la data 
înregistrării acţiunii, aceste valori fiind stabilite ca urmare a modului de interpretare a 
probaţiunii administrate în cauză. 

Referitor la suprafaţa de teren care face parte din masa succesorală se constată 
că reclamantul însuşi a indicat-o ca fiind de 250 m.p., iar nu 500 m.p. cum susţine în 
recurs, instanţa de judecată pronunţându-se deci în limitele în care a fost investită prin 



cererea precizată formulată de către reclamant. Aceasta şi ţinând cont de faptul că 
petitul având ca obiect anularea titlurilor de proprietate eliberate în favoarea pârâtului 
a fost respins de către instanţa de fond, în consecinţă fiind respins şi petitul având ca 
obiect suplimentarea masei succesorale cu imobilele din aceste titluri, soluţia 
pronunţată în acest sens rămânând irevocabilă în condiţiile în care reclamantul nu a 
formulat apel împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie. 

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 3 C.pr.civ. 
Curtea va admite recursul declarat de reclamantul S.I. împotriva deciziei civile nr. 165 
din 19.11.2013 a Tribunalului Sălaj, pe care o va modifica în sensul că în temeiul art. 
296 C.pr.civ. va respinge apelul declarat de pârâtul S.T. împotriva sentinţei civile nr. 
1346 din 10.05.2013 a Judecătoriei Zalău pe care o va menţine în totalitate. Prin 
urmare vor fi înlăturate şi cheltuielile de judecată stabilite în sarcina reclamantului în 
faza apelului. 

 
 
 
 

18. Contract individual de muncă. Modificare unilaterală de 
către angajator, prin revocarea angajatului din funcţia de director şi 

trecerea lui în funcţia de specialist de marketing principal I, cu o 
salarizare inferioară. Interzicere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 207 din 22 ianuarie 2014  

Prin Sentinţa civilă nr. 14362 din 18.10.2013 a Tribunalului Cluj, pronunţată 
în dosarul nr. …/2012, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul  I.A.H. în 
contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAŢIONALA „L.” S.A. Bucureşti. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin Decizia nr. 682/30.10.2012, începând cu 01.11.2012, reclamantul a fost 

reîncadrat în funcţia de specialist marketing principal I în cadrul Sucursalei Zonale 
Cluj. 

Măsura a fost luată în urma Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a 
Consiliului de Administraţie din data de 04.09.2012, prin care s-a aprobat Nota de 
fundamentare privind structura organizatorică a Companiei Naţionale L. S.A. pe 
principii de flexibilitate, responsabilitate şi profitabilitate. 

Conform Actului adiţional nr. 1 la Contractul individual de muncă, înregistrat 
sub nr. 4144/27.12.2011 în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, semnat de către 
reclamant, acesta din urmă a fost de acord cu funcţia de specialist marketing principal 
I. 

Potrivit prevederilor art. 41 alin.1 din Codul muncii, clauzele  contractului 
individual de muncă pot fi modificate numai cu acordul părţilor. Cu titlu de excepţie 
este posibilă modificarea unilaterală a acestui contract, din iniţiativa angajatorului, cu 
respectarea prevederilor Codului muncii. 

Modificarea se referă la oricare dintre următoarele elemente: durată contract, 
locul şi felul muncii, condiţiile de muncă, salariu, timp de muncă şi timpul de odihnă. 

Aşa cum se dispune prin prevederile art. 52 alin. 3 din Codul muncii 
angajatorul, ca urmare a reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, 
tehnologice, structurale sau similare, pe perioade ce depăşesc 30 de zile, are 
posibilitatea reducerii programului de lucru, cu reducerea corespunzătoare a 
drepturilor salariale. 



Aceasta deoarece noţiunea de încadrare nu se referă doar la situaţia când se 
încheie contractul individual de muncă, ci se aplică şi pe parcursul derulării 
raporturilor de muncă ori de câte ori are loc o modificare a elementelor acestui 
contract, respectiv norma de muncă, loc de muncă, salariu etc.    

Conform prevederilor art.17 alin. 5 din Codul Muncii orice modificare a 
elementelor esenţiale ale contractului individual de muncă, în timpul executării 
acestuia, impune încheierea unui act adiţional la contract, în termen de 20 de zile de la 
data încunoştinţării în scris a salariatului. 

Dacă schimbarea - modificarea contractului individual de muncă prin trecerea 
într-un alt post - este determinată de o mai bună organizare a activităţii angajatorului, 
iar interesele persoanei în cauză nu sunt atinse, trecerea într-un alt loc de muncă 
corespunzătoare pregătiri sale profesionale este justificată deoarece prin sintagma 
„felul muncii” nu se poate înţelege păstrarea neschimbată a funcţiei în care a fost 
încadrată la încheierea contractului. 

În cazul de faţă schimbarea felului muncii a fost în conformitate cu contractul 
său individual de muncă, reclamantul fiind de acord cu această schimbare. În situaţia 
contrară acesta avea dreptul de a nu semna actul adiţional 

Acordarea daunelor morale se poate face numai dacă se dovedeşte existenţa 
unui prejudiciu cauzat printr-o faptă ilicită a celui chemat în judecată în acest scop. 
Având în vedere scopul reparator moral  acordarea acestor daune trebuie să se 
întemeieze pe legătura de cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către acela 
care le solicită şi fapta care a fost de natură a produce pretinsa vătămare. 

Reclamantul trebuia să fi făcut dovada concretă a prejudiciului moral suferit 
pe planul aprecierii sociale, a conduitei sau a aprecierii sale profesionale fără a ţine 
seama de aprecierile personale cu privire la propria persoană. Pentru acordarea 
acestora este necesar un probatoriu adecvat din care să rezulte existenţa prejudiciului 
moral, întinderea sa şi gravitatea măsurii abuzive sau cel puţin acestea să poată fi 
prezumate, probatoriu pe care nu l-a făcut. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul I.A.H., solicitând 
modificarea sentinţei recurate cu consecinţa admiterii acţiunii aşa cum aceasta a fost 
formulată, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată din fond şi recurs. 

În motivare apreciază că sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică, instanţa 
de fond dând o greşită interpretare actelor şi lucrărilor aflate la dosar.  

Reclamantul este angajatul Companiei Naţionale „L.” S.A. încă din anul 2004. 
În perioada 2004 - 2009 acesta a fost directorul Sucursalei Zonale Cluj cu atribuţii de 
coordonare a 8 judeţe, în perioada 2009-2010 a fost consilier al directorului general, 
iar în perioada 2010-2012 a fost director al Centrului de Profit Bucureşti. Începând cu 
data de 01.01.2012, în baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 
4144/27.12.2011 în REVISAL, acesta a ocupat funcţia de Director al Centrului de 
Profit Bucureşti. Anterior acestei date a ocupat această funcţie în baza unui contract 
de mandat. Prin decizia nr. 250/ 04.04.2012 a fost delegat la Centrul de Profit Bihor 
pentru 60 de zile. Ulterior, această delegare a fost prelungită, cu acordul său, 
consecutiv cu câte 60 de zile prin decizia nr. 336/30.05.2012, decizia nr. 
422/13.08.2012 şi apoi prin decizia nr. 609/10.10.2012. 

 La data de 30.10.2012 angajatorul a emis decizia nr. 682/30.10.2012 prin care 
reclamantul a fost „reîncadrat In funcţia de specialist marketing principal I în cadrul 
Sucursalei Zonale Cluj”, drepturile salariale cuvenite urmând să fie stabilite în 
conformitate cu grila de salarizare aferentă funcţiei de specialist marketing principal.  

Prin decizia atacată au fost modificate în mod unilateral, fără voinţa 
recurentului şi fără niciun temei legal elementele esenţiale ale contractului individual 



de muncă respectiv: locul muncii - de la Bucureşti la Cluj-Napoca,  felul muncii - din 
director a fost retrogradat la specialist marketing principal I şi  remuneraţia - din 
salariul aferent postului de director urma să primească salariul aferent postului de 
specialist marketing principal I. 

Singurul argument al intimatei pârâte a fost acela că desfiinţarea postului a 
fost reală şi a avut o cauză serioasă transformându-se vechile Centre de profit care 
erau la nivel judeţean în Sucursale Zonale care au luat fiinţă prin comasarea mai 
multor centre de profit. 

Pentru a conferi o aparentă legalitate actului emis, intimata pârâtă a obligat 
reclamantul la semnarea unui act adiţional la contractul individual de muncă, sub 
ameninţarea că dacă acesta nu îl semnează, nu va putea fi remunerat, în acel moment 
comunicându-i-se acestuia că în lipsa înregistrării acestui act adiţional în REVISAL, 
nu i se va putea achita salariul. 

Deşi se reţine în mod corect faptul că un contract, mai exact clauzele acestuia 
nu pot fi modificate decât cu acordul părţilor, apreciază că instanţa de fond a acordat o 
atenţie superficială actelor existente la dosar şi nu a analizat în întregime conţinutul 
actului adiţional la contractul individual de muncă al reclamantului, pentru a analiza 
dacă într-adevăr a fost vorba în speţa de faţă despre un acord al părţilor în sensul art. 
41 alin. 1 din Codul muncii, reţinând în mod eronat faptul că reclamantul a aprobat 
modificarea acestuia. 

Aşa cum de altfel se poate lesne observa, Actul adiţional nr. 1 la CIM 
4144/27.12.2011 a fost semnat de către reclamant sub presiune, iar menţiunea făcută 
de acesta în dreptul semnăturii atestă în mod cert că în cauza dedusă judecăţii nu a 
existat niciun fel de acord în ceea ce priveşte modificarea clauzelor contractului 
individual de muncă. 

Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertăţii de voinţă. 
A invocat la instanţa de fond existenţa unui viciu de consimţământ care a împiedicat 
formarea valabilă a contractului intitulat „act adiţional”, arătând şi probând faptul că 
reclamantul nu şi-a exprimat niciodată consimţământul în mod valabil cu privire la 
modificarea elementelor esenţiale ale contractului individual de muncă. 

Prin decizia a cărei anulare se cere, reclamantului i-au fost modificate în mod 
unilateral, fără voinţa sa şi fără niciun temei legal elementele esenţiale ale contractului 
individual de muncă, fiind astfel evidentă încălcarea art. 41 din Codul Muncii. Având 
în vedere faptul că decizia 682/30.10.2012 este, raportat la cele mai sus expuse, lovită 
de nulitate absolută, este evident faptul că în baza principului de drept accesorium 
sequitur principalae, şi acest act va fi lovit de nulitate absolută. 

Instanţa de fond trebuia să analizeze cu atenţie dacă într-adevăr a fost vorba 
despre o modificare a structurii organizatorice, de natură a motiva decizia unilaterală 
de schimbare a clauzelor contractului individual de muncă al reclamantului.  

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantului de acordare a daunelor morale, 
acesta susţine că posibilitatea acordării despăgubirilor morale solicitate de salariaţi în 
cadrul conflictelor de muncă este recunoscută în mod expres, atât la nivel naţional, cât 
şi la nivel internaţional. Potrivit prevederilor legale, angajatorul este obligat, în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe 
salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa 
angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 
Astfel, poate fi angajată răspunderea angajatorului pentru prejudicii morale în cazul în 
care prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publică a angajatului au fost afectate 
în urma unei conduite ilicite sau abuzive. 



Din depoziţia martorei audiate în faţa instanţei la termenul de judecată din data 
de 10.10.2013 a reieşit cât de afectat a fost reclamantul de numeroasele şicane la care 
a fost supus - că deşi la controlul efectuat de Curtea de Conturi unde din 18 persoane 
din conducere au fost făcute responsabile de prejudicii aduse companiei, doar 2, 
printre care şi acesta, au fost găsite în regulă, însă cu toate acestea a fost supus la 
numeroase controale interne. Martora a arătat că şicanările acestea au fost atât de 
grave încât s-a ajuns să fie chemat la Bucureşti pentru a-şi da demisia - fapt care l-a 
adus în pragul depresiei determinându-l să consulte chiar şi un psiholog pentru a-l 
ajuta să facă faţă acestor probleme. Martora a arătat şi că problemele de la serviciu s-
au răsfrânt şi asupra vieţii personale lezându-i capacitatea de a face faţă conflictelor 
existente şi care au culminat cu divorţul în data de 28.09.2012 şi cu executarea silită a 
casei în care acesta a locuit împreună cu copiii şi familia. 

De asemenea, raportat la micşorarea unilaterală a salariului, martora a arătat că 
acest fapt a afectat reclamantul nu numai la nivel material ci şi la nivel moral fiind 
nevoit să ceară bani împrumut pentru cadourile de Crăciun ale copiilor, 
nemaiputându-şi permite a le plăti tabăra la ski şi oferi acelaşi standard de viaţă cu 
care aceştia erau obişnuiţi înainte de mutarea sa înapoi la Cluj. 

După ce a fost mutat la Cluj-Napoca şi încadrat pe postul de specialist 
marketing acesta a fost pus să presteze muncă sub nivelul pregătirii sale, fiind trimis 
ca şofer la punctele de lucru arondate pentru a transporta ziare, găleţi şi perii de WC - 
fapt dovedit prin foile de parcurs şi avizele de însoţire a mărfii aflate la dosarul cauzei 
la filele 83-86 din dosarul cauzei. 

De menţionat este şi faptul că, ulterior, consilierul care i-a cauzat 
reclamantului mare parte din şicane, dl. T.G., a fost, la rândul său cercetat disciplinar 
după cum rezultă din convocarea depusă de subsemnatul la dosarul cauzei la fila 82 
pentru folosirea de intimidări şi ameninţări la adresa directorilor de sucursale zonale. 

Prin urmare, în mod eronat instanţa de fond a conchis că în prezenta speţă nu 
s-a făcut dovada prejudiciului moral suferit, atâta vreme cât din depoziţia martorului 
şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă în mod evident faptul că prestigiul, 
demnitatea, onoarea sau imaginea publică a angajatului au fost afectate în urma unei 
conduite ilicite sau abuzive. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de intimata pârâtă COMPANIA 
NAŢIONALĂ L. SA, a solicitat respingerea recursului promovat ca fiind nefondat şi 
menţinerea sentinţei civile atacate ca fiind legală şi temeinică. 

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

Între recurentul I.A.H. şi intimata Compania Naţională „L.” SA s-au stabilit 
raporturi juridice de muncă în baza contractului individual de muncă nr. 
4144/27.12.2011, reclamantul ocupând funcţia de director în cadrul Centrului de 
Profit Bucureşti, având un salariu de bază brut lunar de 4.800 lei şi spor de vechime 
de 15%, contractul fiind încheiat pe durată nedeterminată. 

Prin Decizia nr. 682 din 30 octombrie 2012, contestată în prezenta cauză, 
emisă de unitatea pârâtă, reclamantul a fost reîncadrat, începând cu data de 
01.11.2012, în funcţia de specialist marketing principal I în cadrul Sucursale Zonale 
Cluj, în conţinutul deciziei menţionându-se faptul că drepturile salariale vor fi stabilite 
prin negociere, în conformitate cu grila de salarizare aferentă funcţiei de specialist 
marketing principal I. 

În baza menţionatei decizii şi în temeiul dispoziţiilor art. 17 alin. 5  şi art. 41 
alin. 1 C.muncii, pârâta intimată a încheiat Actul adiţional nr. 1 din 01.11.2012 la 



contractul individual de muncă nr. 4144/27.12.2011 în care, pe lângă elementele 
precizate în conţinutul Deciziei nr. 682/30.10.2012, se menţionează încadrarea 
reclamantului cu un salariu de bază lunar brut în cuantum de 2.772 lei la care se 
adaugă sporul de vechime de 15%. 

Actul adiţional a fost semnat de recurent cu menţiunea „semnat pt. 
înregistrarea la REVISAL, având în vedere că la această dată nu există grila de 
salarizare pentru Sucursala Zonală Cluj şi nu sunt de acord cu decizia nr. 
682/30.10.2012. 

Curtea reţine că părţile sunt în derularea unui raport juridic de muncă generat 
de încheierea unui contract individual de muncă, motiv pentru care modificarea 
acestuia este guvernată de dispoziţiile Codului muncii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 1 C.muncii, relaţiile de muncă se bazează pe 
principiul consensualităţii, fiind necesar ca acesta să fie respectat pe întreaga durată de 
desfăşurare a raporturilor de muncă între angajator şi angajat.  

Ca atare, interesul legitim legat de stabilitatea raporturilor de muncă impune 
ca modificarea contractului individual de muncă în cazul în care priveşte elementele 
esenţiale ale contractului: felul muncii, locul muncii şi remuneraţia,  să se facă în 
aceleaşi condiţii în care acesta a fost încheiat, respectiv prin acordul ambelor părţi, 
conform art. 41 alin. 1 şi 3 lit. c din C.muncii. 

În aceste condiţii, revocarea reclamantului din funcţia de director din cadrul 
Centrului de Profit Bucureşti, dispusă prin decizia contestată, şi trecerea acestuia în 
funcţia de specialist marketing principal I în cadrul Centrului Zonal Cluj, cu o 
salarizare inferioară, este un caz tipic de modificare unilaterală a contractului 
individual de muncă, operaţiune interzisă de art. 41 alin. 1 din C.muncii. 

Aprobarea unei noi structuri organizatorice în cadrul societăţii pârâte aprobată 
prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data de 04.09.2012, nu poate fi 
reţinută ca fundament al deciziei de modificare unilaterală a felului muncii, a locului 
muncii şi a remuneraţiei, deoarece desfiinţarea postului nu se poate încadra între 
situaţiile de excepţie la care face trimitere art. 41 alin. 2 C.muncii, ci eventual ar fi 
putut constitui motiv de încetare a contractului individual de muncă ca efect al 
concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului dispusă în temeiul art. 65 
alin. 1 din C.muncii. 

Într-adevăr, în cuprinsul art. 41 alin. 2 din C.muncii s-a prevăzut că „cu titlu 
de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă 
numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod”, însă  reorganizarea 
activităţii angajatorului sau desfiinţarea postului ocupat de salariat nu se regăsesc 
printre cazurile prevăzute de Codul muncii în care ar fi posibilă, fără acordului 
salariatului, modificarea contractului individual de muncă cu privire la elementele 
esenţiale ale acestuia cum ar fi felul muncii, locul muncii sau remuneraţia.    

Contrar concluziilor primei instanţe, în cauză nu se poate reţine existenţa unui 
acord din partea salariatului reclamant, privind modificarea contractului individual de 
muncă, în condiţiile în care acesta a semnat cu obiecţiuni actul adiţional precizând în 
mod expres că nu este de acord cu decizia de modificare emisă de angajator.   

Întrucât contractul individual de muncă poate fi modificat, ca principiu, numai 
prin acordul părţilor, aspect ce a fost nesocotit de către angajator, având în vedere 
faptul că în cauză nu se regăseşte vreuna dintre situaţiile excepţionale menţionate la 
art. 42 şi art. 48 C.muncii, în care contractul individual de muncă poate fi modificat în 
mod unilateral de către angajator, Curtea apreciază că nerespectarea dispoziţiilor 
legale au drept consecinţă anularea deciziei emisă de pârâtă precum şi a actului 
adiţional, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară. 



În ceea ce priveşte motivul de recurs ce vizează soluţia pronunţată de instanţă 
asupra capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata daunelor morale, 
Curtea constată că în cauză nu s-a probat îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile 
contractuale pentru a fi antrenată răspunderea patrimonială a angajatorului în 
condiţiile art. 269 C.muncii.  

Astfel, referitor la prejudiciul reclamant ca urmare a emiterii deciziei de 
modificare unilaterală a contractului individual de muncă, ce formează obiectul 
contestaţiei deduse judecăţii, Curtea apreciază că anularea acestei decizii, cu 
consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, reprezintă în sine o reparaţie 
suficientă şi nu se justifică în plus acordarea unor despăgubiri băneşti, cu atât mai 
mult cu cât nu poate fi stabilită o legătură de cauzalitate directă între problemele 
familiale invocate de recurentul reclamant şi consecinţele ce derivă din modificarea 
contractului de muncă. Referitor la pretinsele şicane la care ar fi fost supus recurentul 
în cadrul societăţii pârâte, faptele pretinse de acesta nu se află în strânsă legătură 
cauzală cu modificarea elementelor raportului de muncă prin decizia contestată, astfel 
că exced obiectului analizei în prezentul cadru procesual. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, Curtea în temeiul 
dispoziţiilor art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., va admite în parte 
recursul declarat cu consecinţa modificării în parte a sentinţei atacate potrivit 
dispozitivului prezentei hotărâri. 

În temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. va fi obligată intimata Compania 
Naţionala „L.” S.A. să plătească recurentului suma de 3.000 lei, cheltuieli de judecată 
parţiale la fond şi în recurs, reprezentând onorariu avocaţial. 

Cuantumul cheltuielilor de judecată a fost determinat raportat, pe de o parte, la 
soluţia de admitere în parte a recursului şi a acţiunii introductive de instanţă, instanţa 
ţinând seama de proporţia în care pretenţiile reclamantului recurent au fost admise, 
iar, pe de altă parte, în privinţa onorariului avocaţial, Curtea reţine în cauză incidenţa 
prevederilor art. 274 alin. 3 C.pr.civ., potrivit cărora „judecătorii au însă dreptul să 
mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul 
onorariilor minimale, ori de ori vor constata motivat ca sunt nepotrivite de mici sau de 
mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat”. 

Luând în considerare apărările formulate de reclamantul recurent şi proporţia 
în care acestea au fost luate în considerare faţă de soluţia pronunţată în cauză, de 
complexitatea cauzei şi prestaţia efectivă a avocatului părţii, Curtea apreciază suma de 
3.000 lei ce va fi acordată cu acest titlu,  ca fiind rezonabilă, urmând a proceda astfel 
la reducerea onorariului avocaţial în conformitate cu prevederile art. 274 alin. 3 
C.pr.civ.. 

Acordarea proporţională a cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu 
avocaţial, în sensul celor anterior precizate, nu aduce atingere efectelor juridice inter 
partes ale contractului de asistenţă judiciară încheiat între reclamant şi apărătorul ales 
al acesteia pentru reprezentarea intereselor sale în instanţă, în cauză fiind în discuţie în 
ce măsură partea căzută în pretenţii poate fi obligată la suportarea acestora, or, o astfel 
de obligaţie poate fi stabilită ţinând seama de prevederile art. 274 C.pr.civ., precum şi 
de criteriile la care fac referire dispoziţiile cuprinse în Statutul profesiei de avocat 
referitoare la aprecierea prestaţiei acestuia.  

 
 



19. Decizie de concediere. Neaplicarea ordinii de prioritate 
(preferinţă) prevăzută de art. 80 alin.(1) din Contractul colectiv de 

muncă pe anii 2012-2013. Anulare  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 230 din 27 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 13798 din 03.10.2013 a Tribunalului Cluj, a fost 
respinsă acţiunea formulată şi precizată de către reclamantul G.S.N. în contradictoriu 
cu pârâta SOCIETATEA NAŢIONALĂ R. S.A. BUCUREŞTI. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamantul a fost angajat al societăţii pârâte în funcţia de reprezentant 

vânzări în baza contractului individual de muncă nr. 491/22.01.2007 începând cu data 
de 23.01.2007, iar prin actul adiţional nr. 4993/01.06.2012 acesta a fost trecut în 
postul de reprezentant comercial în cadrul Serviciului Comercial din cadrul Sucursalei 
Direcţia Operaţională R. Nord-Vest. 

La data de 18.10.2012, reclamantului i-a fost comunicat prin intermediul 
executorului judecătoresc, preavizul de încetare a contractului individual de muncă, 
iar prin decizia nr.3/22.01.2013 contractul individual de muncă a încetat începând cu 
data de 24.01.2013 din iniţiativa angajatorului, pentru motive ce nu ţin de persoana 
salariatului, în conformitate cu prevederile art. 65 C. Muncii. 

Într-o astfel de situaţie, de încetare a raporturilor juridice de muncă, pentru 
motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul art.65, alin. 1 C. Muncii, instanţa 
a reţinut că are sarcina de a verifica în limitele competenţei sale legalitatea şi 
temeinicia măsurii, stabilind motivele şi împrejurările care au condus la această 
măsură. Controlul de legalitate, vizează existenţa dificultăţilor economice, a 
transformărilor tehnologice, a reorganizării activităţii, ori caracterul efectiv al 
desfiinţării locului de muncă, precum şi cauza reală şi serioasă a concedierii. 

Instanţa a reţinut că pentru ca o cauză să fie reală şi serioasă este necesar să 
aibă caracter obiectiv (să fie impusă de dificultăţi economice, transformări 
tehnologice sau o reorganizare a activităţii), să fie precisă, în sensul că nu disimulează 
un alt temei şi să fie serioasă, în sensul că dificultăţile economice, transformările 
tehnologice sau reorganizarea, după caz, să aibă o anumită gravitate, care să impună 
cu adevărat reducerea unui loc de muncă, sau a unor locuri de muncă. 

Referindu-se la cele trei temeiuri, de desfiinţare a locului de muncă indicate la 
art.65, alin.1 C. Muncii, dificultăţile economice, transformările tehnologice ori 
reorganizarea activităţii a apreciat că acestea nu constituie condiţii cumulative, 
incidenţa doar a unuia dintre ele permiţând concedierea. 

În accepţiunea instanţei reorganizarea activităţii unei societăţi excede noţiunii 
de reorganizare a persoanei juridice şi priveşte structura sa internă, compunerea 
secţiilor şi compartimentelor în scopul îmbunătăţirii activităţii, reducerii costurilor şi 
implementarea tehnologiilor avansate pentru obţinerea unor rezultate profitabile. 

S-a reţinut că începând cu luna august 2012, la nivelul societăţii pârâte au avut 
loc o serie de analize economico-financiare, rezultând necesitatea creşterii eficienţei 
economice, astfel cum rezultă din Nota de Prezentare din 20.08.2012, baza acestei 
note Consiliul de administraţie a aprobat la 23.08.2012, prin Decizia nr. 11, proiectul 
ce conţinea restructurarea şi reorganizarea activităţii, desfiinţarea unui număr de 36 de 
posturi, fiind avizate consultările cu partenerii de dialog social. 

A fost avut în vedere că ulterior emiterii acestei decizii a urmat o 
corespondenţă între societate, sindicat şi instituţiile de control, respectiv inspectorate 
teritoriale de muncă şi agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, fiind 



prezentată în amănunt întreaga situaţie economico- financiară, precum şi măsurile 
programate. 

S-a mai reţinut că la data de 21.09.2012 a fost întocmită Nota de prezentare în 
baza căreia Consiliul de administraţie a emis Decizia nr. 12/27.09.2012 prin care a 
fost aprobată desfiinţarea unui număr de 33 de posturi, precum şi a numărului de 
salariaţi afectaţi de concedierea colectivă, fiind aprobată totodată şi organigrama după 
desfiinţarea posturilor. 

Din analiza tuturor documentelor întocmite de pârâtă instanţa a reţinut că 
procedura reorganizării şi restructurării în vederea eficientizării şi rentabilizării a fost 
una legală, având o cauză reală şi serioasă, angajatorul a urmat toate demersurile 
prevăzute de lege, respectând întocmai procesul de iniţiere şi derulare a concedierii, 
Inspectoratul teritorial de Muncă Bucureşti reţinând în cuprinsul procesului – verbal 
de control şi în anexe respectarea prevederilor legale, art. 69 – 74 C. Muncii, dar şi 
desfiinţarea efectivă a postului ocupat de reclamant. 

Analizând organigrama Direcţiei R. Cluj instanţa a constatat că 
compartimentul comercial cuprindea la 31.07.2012 un număr de 5 salariaţi, 
identificaţi în statul de funcţii de la fila 133, conform acestui act, reclamantul era 
singura persoană încadrată pe postul de reprezentant comercial. Conform statului de 
funcţii de la 28.02.2013 în cadrul compartimentului comercial mai figurau doar 3 
salariaţi, respectiv un coordonator compartiment şi doi reprezentanţi vânzări, postul 
ocupat de reclamant fiind astfel suprimat din structura de personal. 

În ce priveşte legalitatea măsurii dispuse, instanţa a apreciat că decizia emisă 
întruneşte toate condiţiile prevăzute de lege. În acest sens s-a reţinut că motivele care 
au determinat concedierea sunt enumerate în detaliu în cuprinsul măsurii. De 
asemenea, pârâta a indicat şi prevederile art. 80, alin. 1 din Contractul Colectiv de 
Muncă, sub aspectul criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi, unde prima opţiune 
este cea care îi priveşte pe salariaţii care au o vechime mai mică de 6 ani în societate. 

S-a constatat că şi sub celelalte motive invocat de reclamant, decizia de 
concediere respectă prevederile legale, cuprinzând menţiunile privitoare la preaviz, 
lipsa altor locuri de muncă disponibile, dar şi momentul la care produce efecte, 
nefiind vorba de o stare de incapacitate temporară de muncă a reclamantului la data 
concedierii. 

Susţinerile reclamantului cu privire la nelegalitatea deciziei de concediere 
raportat la dispoziţiile OUG nr. 116/2006 nu au fost reţinute întrucât prevederile 
acestui act normativ se referă la protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate de companii cu capital de stat din sectorul minier şi 
al energiei, astfel cum reiese din expunerea de motive şi din Anexele 1, 2 şi 3. 

Nici sub aspectul noilor angajări efectuate de pârâtă, susţinerile reclamantului 
nu au fost reţinute de instanţă. În acest sens a reţinut că pentru noile posturi au fost 
avute în vedere contracte individuale de muncă pe perioadă determinată şi privesc alte 
zone geografice, respectiv Satu Mare – Maramureş şi Harghita – Covasna, zone 
insuficient acoperite din punct de vedere al serviciilor. Mai mult, în vederea 
participării la concursul pentru ocuparea acestor posturi, era necesară îndeplinirea 
unei condiţii privind domiciliul în zona respectivă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul G.S.N. solicitând 
admiterea recursului, modificarea sentinţei civile nr. 13798/2013 pronunţata de 
Tribunalul Cluj in sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 

Reclamantul şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 si 9 
C.proc.civ. si art. 3041 C.proc.civ., criticile aduse hotărârii vizând următoarele 
aspecte: 



Un prim aspect se referă la nelegalitatea sentinţei raportat la înlăturarea criticii 
privind neindeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 76 lit. a) din Codul muncii privind 
indicarea motivului care a determinat concedierea 

În susţinerea criticii reclamantul a arătat că instanţa de fond a reţinut in mod 
eronat faptul ca "motivele care au determinat concedierea sunt enumerate in detaliu in 
cuprinsul măsurii". Aceasta întrucât motivarea deciziei de concediere în chiar 
cuprinsul sau, aşa cum este ceruta în mod obligatoriu de lege, presupune o expunere 
explicita a acestor motive, respectiv descrierea clara si completa a situaţiei de fapt ce 
determina luarea acestei decizii. 

S-a considerat de reclamant că simpla trimitere la Nota de fundamentare nr. 
CA 976/21.09.2012 si la Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12/27.09.2012, 
emisă de parata, si precizarea unei situaţii de fapt ca reorganizarea activităţii paratei, 
nu echivalează cu justificarea deciziei de concediere. 

In aceste condiţii, reclamantul a apreciat că decizia este nelegala, fiind data cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 76 lit. a) din Codul muncii. 

Sub aspectul noilor angajări efectuate de pârâtă s-a arătat că nu are relevanta 
faptul ca noile posturi priveau alte zone geografice, respectiv Satu Mare, Maramureş 
si Harghita, intrucat el a desfăşurat activitate si in aceste judeţe, dar si in altele din 
zona, nefiind limitat la judeţul Cluj. In acest sens, reclamantul a precizat ca a încheiat 
contracte sau acte adiţionale prin care s-au prelungit contractele in derulare cu clienţii 
menţionaţi in Anexa 1 si 2. Faptul ca imediat dupa disponibilizarea a doi angajaţi 
responsabili de vânzări, parata a inteles sa angajeze exact 2 persoane responsabile de 
vânzări, demonstrează în aprecierea acestuia ca demersul de restructurare invocat este 
unul neserios si nereal, fiind de notorietate faptul ca activitatea de vânzare este cea 
care poate genera profit. 

Un alt aspect criticat se referă la nelegalitatea sentinţei raportat la inlaturarea 
criticii privind neindeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 76 lit. c) din Codul muncii 
privind indicarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi 

Sub acest aspect reclamantul a arătat că instanţa de fond a înlăturat in mod 
eronat critica de nelegalitate a deciziei de concediere pe motiv ca "paratul a indicat si 
prevederile art. 80 al. 1 din Contractul Colectiv de Munca, sub aspectul criteriilor de 
stabilire a ordinii priorităţii, unde prima opţiune este cea care ii priveşte pe salariaţii 
care au o vechime mai mica de 6 ani in societate" 

Raportându-se la dispoziţiile art. 76 lit. c) din Codul muncii care prevăd că in 
cazul concedierilor colective, decizia de încetare a contractului individual de munca 
trebuie sa conţină in mod obligatoriu criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, 
conform art. 69 al. 2 lit. d) din Codul muncii, reclamantul a arătat că în cuprinsul 
deciziei contestate sunt enumerate la art. 5 criteriile avute in vedere la concedierea 
colectiva prevăzute in Contractul Colectiv de Munca, insa parata nu a făcut dovada 
faptului ca vreunul din criteriile menţionate sunt aplicabile reclamantului. 

Or, raportat la dispoziţiile art. 76 lit. c) din Codul muncii nu este suficient ca 
criteriile avute in vedere pentru concedierea colectiva sa fie indicate doar formal in 
cuprinsul deciziei pentru a se oferi o aparenta de legalitate, ci este necesar ca aceste 
criterii sa fie si aplicate in mod concret, pentru fiecare caz in parte, pentru a se putea 
efectua o selectare reala a salariaţilor. In raport de aceste exigenţe se impune a se 
constata ca parata nu a făcut dovada aplicării vreunui criteriu pentru stabilirea ordinii 
de prioritate in ceea ce ii priveşte pe reclamant. 

În aprecierea reclamantului prin trimiterea la primul criteriu cuprins in 
Contractul Colectiv de Munca, respectiv vechimea mai mica de 6 ani, instanţa a 
motivat ea insasi decizia de concediere, alegând fara nici o justificare primul criteriu, 



întrucât asa cum rezulta din cuprinsul deciziei de concediere, parata nu a menţionat 
care sunt criteriile aplicabile reclamantului. În plus reclamantul a precizat că chiar 
daca ar fi aplicabil criteriul indicat de instanţă, acesta nu putea fi reţinut intrucat 
reclamantul are o vechime de peste 6 ani, fiind angajat la data de 23.01.2007 si 
concediat la data de 24.01.2013, dintre toti cei 5 angajaţi responsabili de vânzări, el 
fiind cel care avea cea mai mare vechime. 

In ceea ce priveşte susţinerea ca postul deţinut de el de reprezentant comercial- 
era unic si urmare a noului proces de reorganizare a fost suprimat, recurentul 
învederează faptul ca in realitate nu exista nici o diferenţa intre atribuţiile 
reprezentantului comercial si cele ale reprezentatului de vânzări, asa cum rezulta din 
fisa postului celor doua posturi, sens în care a invocat fisa postului deţinuta de un alt 
fost angajat pe postul de reprezentant vânzări, C.R.. ( Anexa 3) 

Cu titlu de jurisprudenta relevanta sub acest aspect, reclamantul invoca decizia 
Curţii de Apel Cluj nr. 4197/R/2012. 

O altă critică se referă la nelegalitatea deciziei de desfacere a contractului 
individual de munca raportat Ia dispoziţiile art. 69 al. 3 din Codul muncii, pe care 
instanţa a înlăturat-o fara o motivare concreta, astfel incat in cauza sunt incidente 
dispoziţiile art. 304 pct. 7 teza I C.proc.civ., intrucat s-a reţinut sumar ca celelalte 
motive de nelegalitate invocate de reclamant sunt neîntemeiate. 

În susţinerea criticii s-a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 69 al. 3 din Codul 
muncii, "criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor 
după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă", drept urmare, se impunea ca 
mai intai parata sa faca o evaluare a salariaţilor vizaţi de măsura disponibilizării 
colective si doar in subsidiar sa faca o departajare a salariaţilor in funcţie de criteriile 
prevăzute in lege sau contractul colectiv de munca. Asa cum rezulta din decizia de 
concediere, in cuprinsul acesteia nu se face nici o menţiune referitoare la evaluarea 
reclamantului sau a celorlalţi salariaţi vizaţi de disponibilizarea colectiva. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta intimată S.N. R. S.A. Bucureşti prin 
Sucursala Direcţia R. Cluj a solicitat respingerea recursului înaintat împotriva 
sentinţei civile nr. 13798/2013 de domnul G.S. ca neîntemeiat şi menţinerea hotărârii 
ca temeinică şi legală. 

Analizând pe rând motivele de recurs invocate,  a arătat următoarele: 
Referitor la primul motiv invocat, privind neindicarea în Decizia de concediere 

a motivului care a determinat concedierea conform art. 76 lit. a) din Codul Muncii,  s-
a precizat că aşa cum a arătat şi la fond, în art. 2 din Decizia atacată pe aproape două 
pagini se detaliază motivele de fapt ale concedierii, iar  în preambulul deciziei se 
enumera toate documentele care au stat la baza acesteia, documente care explică în 
detaliu motivele pentru care s-a optat pentru concedierea colectivă şi care au fost puse 
la dispoziţia instanţei pentru controlul de legalitate. Faţă de aceste aspecte a apreciat 
că a fost îndeplinită în mod rezonabil condiţia impusă de art. 76 lit. a) din Codul 
Muncii, neputându-se include într-o decizie, care ar trebui printre altele sa aibă şi 
atributul conciziei, tot ceea ce, de exemplu s-a detaliat prin Fundamentarea şi 
Justificarea tehnico-economică a acţiunii de reorganizare si restructurare  nr. 
301/8647/19.09.2012 pe 29 de pagini. 

Cu referire la noile angajări efectuate a arătat că pe de o parte s-a respectat 
termenul de 45 de zile de la data concedierii prevăzut de art. 74 din Codul Muncii, iar, 
pe de altă parte, urmare măsurilor economice şi de management, inclusiv a reducerilor 
de personal repetate, societatea a început să se echilibreze financiar (încheind anul 
2013 pe profit), ceea ce demonstrează justeţea acestora. S-a subliniat că anunţurile de 
angajare s-au făcut pentru posturi de reprezentant comercial în zonele Satu Mare - 



Maramureş si Harghita-Covasna, zone neacoperite bine din punct de vedere al 
vânzării serviciilor. Confirmând realitatea încheierii de contracte în aceste zone şi de 
către contestator s-a arătat că acestea sunt puţine (unul sau maxim două pe judeţ) spre 
deosebire de jud. Cluj si judeţele adiacente în care işi desfăşura în principal 
activitatea. S-a precizat că nu lipsit de importanţă este faptul că o condiţie obligatorie 
pentru participarea la concurs a fost aceea cai potenţialii candidaţi sa aibă domiciliul 
în zonă care trebuia acoperită (condiţie pe care contestatorul nu o îndeplinea), iar 
contractul de muncă se încheie pe perioada determinată. 

Referitor la al doilea motiv invocat privind neîndeplinirea obligaţiei prevăzute 
de art. 76 lit. c din Codul Muncii privind indicarea criteriilor de stabilire a ordinii de 
priorităţi. 

S-a arătat că la art. 5 din Decizia atacată aceste criterii de stabilire a ordinii de 
prioritate la concediere au fost enumerate făcându-se trimitere şi la art. 80 alin. 1 din 
CCM, drept urmare s-au respectat în litera lor prevederile art. 76 lit. d) din Codul 
muncii care prevăd că: "Decizia de concediere se comunică salariatului in scris si 
trebuie sa conţină in mod obligatoriu : d) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, 
conform art. 69 alin. 2 lit.d, numai in cazul concedierilor colective". 

S-a subliniat că fiind o normă specială cu caracter imperativ, interpretarea 
acesteia trebuie să se limiteze la text, care stabileşte ca si obligaţie in sarcina 
angajatorului doar includerea în decizie a "criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi" 
si nu a criteriului specific aplicabil angajatului in cauză. O interpretare extinsă a 
acestei norme, este, in opinia pârâtei, o încălcare a principiului "norma specială este 
de strictă interpretare si aplicare". 

În altă ordine de idei s-a arătat că indicarea unui criteriu specific care să-l 
departajeze pe cel concediat de restul angajaţilor are sens numai în situaţia în care se 
concediază doar unele persoane dintre cele care ocupă posturi identice în cadrul unei 
organizaţii. Ori, în cazul din speţă, chiar dacă, făcând parte din    Compartimentul 
comercial, atribuţiile contestatorului erau aceleaşi cu ale colegilor, postul de 
reprezentant comercial era unic, atât încadrarea, cât şi salariul acordat fiind diferite. 
Ca urmare, nu era necesară o departajare, singurul post desfiinţat fiind cel de 
„reprezentant comercial", postul ocupat de contestator. 

În răspunsul la critica în discuţie s-a mai subliniat că reclamantul îndeplinea 
primul criteriu de stabilire a ordinii de priorităţi, având o vechime în muncă mai mică 
de 6 ani, vechimea calculându-se la data la care s-a luat decizia desfiinţării postului şi 
comunicarea acestei decizii către recurent (respectiv data preavizului) şi nu data 
concedierii efective, dată care, urmare a concediilor medicale ale recurentului, s-a 
prelungit. 

Referitor la cel de-al treilea motiv privind nerespectarea dispoziţiilor art. 69 
alin. 3 din Codul Muncii, s-a arătat că întrucât decizia desfiinţării postului ocupat de 
reclamant s-a luat în 2012, în discuţie poate fi doar evaluarea pe anul 2011, evaluare 
care s-a "efectuat (anexă 1), astfel că din acest punct de vedere consideră că s-au 
respectat dispoziţiile articolului invocat. 

În acelaşi timp s-a arătat că fiind vorba de un post unic, nu este cazul aplicării 
unui precriteriu, si anume cel al evaluării realizării obiectivelor de performanţă, 
întrucât nu performanţa individuală a constituit temeiul desfiinţării posturilor, ci 
motivul obiectiv al greutăţilor economice şi restructurarea organizatorică. În 
aprecierea pârâtei nu se poate susţine că ar fi incident în cauza art. 304 pct. 7 teza I 
din Codul de pr. Civilă, atâta vreme cât, pe de o parte, art. 69 alin. 3 C.muncii nu se 
referă la condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească Decizia de concediere atacată, ci 
la o etapă prealabilă din timpul concedierii colective (inaplicabilă cazului in speţă), iar 



pe de altă parte instanţa a precizat expres că „"Şi sub celelalte motive invocate de 
reclamant, decizia de concediere respectă prevederile legale", deci s-a pronunţat 
asupra lor. 

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

Criticile aduse hotărârii se circumscriu motivului de recurs prevăzut de art. 
304 pct. 9 din C.pr.civ. întrucât vizează aplicarea greşită a dispoziţiilor legale în 
materie de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului şi a celor 
privind conţinutul deciziei de concediere. 

În privinţa criticii referitoare la nerespectarea conţinutului deciziei de 
concediere în sensul neîndeplinirii de către angajator a exigenţelor dispoziţiilor art. 76 
lit. a din C. muncii, se reţine că nu este întemeiată. 

Cerinţa regăsită în textul legal susmenţionat pentru a fi constatată ca fiind 
îndeplinită este necesar ca motivele care determină concedierea să fie prezentate în 
decizie în aşa fel încât să fie verificabile sub aspectul justeţei respectării cerinţelor 
prevăzute de art. 65 alin. 2 din C. muncii. 

Or, în cauză din analiza deciziei de concediere rezultă că angajatorul a făcut o 
prezentare chiar în conţinutul deciziei, contrar celor afirmate de reclamant, detaliat a 
motivelor ce a determinat concedierea, aşa cum corect a reţinut prima instanţă. 

În acest sens se poate constata că la art. 2 din decizie se face o prezentare a 
situaţiei financiare a pârâtei pe 4 ani anteriori emiterii deciziei, din care reiese 
pierderile înregistrate cu impact negativ asupra rentabilităţii şi profitabilităţii societăţii 
pe fondul creşterii cheltuielilor operaţionale şi mai ales financiare aferente plăţilor de 
credite de capital. 

De asemenea se prezintă scopul concedierii, respectiv menţinerea 
competitivităţii, adaptarea  organizării muncii la volumul de activitate impus de piaţă, 
asigurării de condiţii de muncă egale cu cele ale concurenţei şi limitării cheltuielilor 
cu forţa de muncă. 

A fost de asemenea arătat că pe fondul unor astfel de aspecte financiare, 
reorganizarea activităţii angajatorului prin măsuri organizatorice interne este măsura 
necesară pentru eficientizarea activităţii, sustenabilitatea financiară a angajatorului pe 
termen scurt sau mediu şi evitarea falimentului, dizolvarea şi lichidarea acestora şi 
implicit desfiinţarea tuturor locurilor de muncă. 

Nu în ultimul rând în decizie se arată cu privire la cauza reală şi serioasă a 
desfiinţării postului ocupat de către contestator că ceea ce a determinat această măsură 
a fost consecinţa unei analize privind menţinerea postului fără legătură cu persoana 
recurentului, prin raportare la motivele ce au determinat analiza. 

Faţă de cele arătate nu se poate reţine că sub aspectul motivelor ce au 
determinat concedierea decizia ar avea un caracter de generalitate care să o lipsească 
de justificare sub aspectul măsurii luate şi astfel să fie afectată de neîndeplinirea 
cerinţei prevăzute de art. 76 lit. a din C. muncii. 

Sub aspectul acestei critici este de menţionat că, contestatorul o susţine prin 
faptul că decizia ar face trimitere sub aspectul criticat doar la nota de fundamentare nr. 
CA 976/21.09.2012, aspect evident nereal, fără nicio referire la celelalte aspecte de 
motivare ale deciziei mai sus arătate pe care eventual să le înlăture. 

Aşadar, critica fiind făcută doar pe un aspect scos din contextul motivelor 
deciziei face ca ea să fie neîntemeiată. 

Referitor la cea de a doua critică prin care se invocă încălcarea dispoziţiilor 
art. 76 lit. c din Codul muncii se reţine că este întemeiată din perspectiva celor ce 
urmează. 



Analiza acestei critici se impune a fi făcută din perspectiva reglementărilor 
regăsite în art. 66, 69 alin. 2, 3 şi 4 coroborat cu dispoziţiile art. 76 lit. c din Codul 
muncii şi art. 148 alin. 1 din Legea nr. 62/2001. 

Din aceste dispoziţii legale rezultă că respectarea şi aplicarea criteriilor avute 
în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere este obligatorie atât în 
privinţa concedierilor colective cât şi individuale pentru motive ce nu ţin de persoana 
salariatului. 

În acelaşi timp aceste dispoziţii evidenţiază pe de o parte că este obligatorie 
respectarea ordinii criteriilor aşa cum aceasta este prevăzută în acte normative sau în 
contracte colective de muncă şi pe de altă parte că aplicarea criteriilor trebuie 
precedată de evaluarea realizării obiectivelor de performanţă. 

Din apărarea făcută de pârâtă cu ocazia primei judecăţi şi reluată în recurs 
rezultă pe de o parte că practic în cazul reclamantului nu s-a aplicat ordinea de 
preferinţă la concediere regăsită în art. 80 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă pe 
anii 2012-2013 încheiat la nivelul unităţii pârâte, întrucât nu se impunea, postul 
ocupat de acesta având caracter unic. 

A fost justificat caracterul unic al postului prin prisma încadrării şi salariului 
acordat reclamantului. 

Pe de altă parte s-a arătat de către pârâtă că în cadrul ordinii de prioritate la 
concediere reclamantul se încadra la criteriul de prioritate prevăzut la art. 80 alin. 1 lit. 
a din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2012-2013, susmenţionat, întrucât avea o 
vechime în muncă mai mică de 6 ani, vechime calculată la data deciziei de desfiinţare 
a postului şi comunicarea ei către reclamant şi nu de la data concedierii efective, dată 
care, urmare a concediilor medicale ale reclamantului s-a prelungit. 

În privinţa acestor apărări prima instanţă a reţinut, în aprecierea Curţii într-un 
mod neconvingător că acestea sunt întemeiate, arătând că „pârâta a indicat prevederile 
art. 80 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă, sub aspectul criteriilor de stabilire a 
ordinii de priorităţi, unde prima opţiune este cea care îi priveşte pe salariaţii care au o 
vechime mai mică de 6 ani în societate.” 

Se poate constata totuşi că  prima instanţă nu pare a-şi fi însuşit susţinerea 
pârâtei că postul ocupat de reclamant era unic în schema compartimentului din care 
făcea parte. 

O asemenea abordare a primei instanţe este în opinia Curţii justificată. 
Reclamantul a făcut parte din compartimentul comercial care avea în structură 

3 posturi de reprezentant vânzări şi 1 post, cel al reclamantului, de reprezentant 
comercial. 

Este necontestat de pârâtă că atribuţiile postului reprezentant comercial  erau 
identice cu cele de reprezentant vânzări, în acest sens fiind susţinerile făcute în 
întâmpinarea la recurs a pârâtei. 

Iniţial reclamantul a fost încadrat pe funcţia de reprezentant vânzări, ulterior 
prin actul adiţional la contractul individual de muncă s-a schimbat funcţia în 
reprezentant comercial. 

Se constată că schimbarea denumirii funcţiei era necesară pentru acordarea 
unui salariu majorat faţă de cel iniţial din contractul individual de muncă. Aceasta 
rezultă neîndoielnic din faptul că singurul element real modificat al contractului 
individual  de muncă al reclamantului a fost salariul, el neprimind nicio atribuţie în 
plus, aşa cum a confirmat şi pârâta. De altfel din actul adiţional la contractul 
individual de muncă (fila 10 dosar de fond) rezultă că reclamantul nu a primit nici 
responsabilităţi în plus, nici complexităţi în plus a atribuţiilor din fişa postului. 



În aceste circumstanţe nu poate fi îndoială că, prin actul adiţional la contractul 
individual de muncă, s-a operat doar o redefinire teoretică a postului ocupat de 
reclamant din acela de reprezentant vânzări  în acela de reprezentant comercial, pentru 
o majorare a salariului acestuia, din considerente ce au aparţinut pârâtei. 

Ca urmare, susţinerea pârâtei că postul reclamantului era unic, nu poate fi 
reţinută, cele 4 posturi, care include şi pe cel al reclamantului, fiind de aceeaşi natură. 

Concedierea reclamantului, aşa cum susţine chiar pârâta a avut un caracter 
obiectiv, fără  legătură cu persoana reclamantului, adică a avut în vedere desfiinţarea 
unui post din cadrul compartimentului comercial, toate fiind de  aceeaşi natură. 

Faptul că s-a avut în vedere postul ocupat de reclamant în lipsa unei alte 
justificări, a fost consecinţa unei salarizări superioare celorlalte 3 posturi, care aşa 
cum s-a arătat a fost rezultatul aplicării unor criterii subiective care au ţinut de 
persoana reclamantului, la momentul încheierii actului adiţional. 

În cadrul concedierilor colective sau individuale ce nu ţin de persoana 
salariatului sub  aspectul obiectiv al desfiinţării postului se au în vedere posturi de 
aceeaşi natură prin prisma atribuţiilor ce le revin, conform fişei postului şi nu 
elemente extrinseci acestora ce intră în sfera subiectivului. 

Aşadar se impune concluzia că postul ocupat de reclamant din care a fost 
concediat nu era unic astfel că se impunea aplicarea ordinii de preferinţă prevăzută de 
art. 80 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2012-2013, lucru pe care 
pârâta nu l-a făcut aşa cum chiar aceasta confirmă, ea având reprezentarea eronată că 
postul este unic. 

Susţinerea pârâtei că, chiar în condiţiile în care se impunea aplicarea ordinii de 
prioritate, postul ocupat de reclamant se impunea a fi desfiinţat întrucât  acesta avea o 
vechime de sub 6 ani, nu poate fi susţinută din două considerente . 

Primul că, aprioric pârâta nu a făcut nicio verificare a criteriului şi în persoana 
celorlalţi salariaţi ce ocupau celelalte 3 posturi identice cu cel al reclamantului, pentru 
a ajunge la concluzia că doar acesta îndeplineşte criteriul. 

Al doilea că, este eronat modul de calcul al vechimii de 6 ani, care nu are n 
vedere şi perioadele de incapacitate temporară de muncă. 

Din dispoziţiile art. 49 alin. 2 coroborate cu dispoziţiile art. 16 alin. 4 din C. 
muncii rezultă că perioadele de incapacitate temporară de muncă constituie vechime 
în muncă. Nu constituie vechime în muncă suspendarea ca sancţiune disciplinară, 
absenţe nemotivate, concediu fără plată. 

În aceste condiţii reclamantul fiind încadrat la data de 23.01.2007 şi concediat 
la 24.01.2013 (dată la care i-a fost comunicată decizia de concediere) vechimea în 
societate nu era mai mică de 6 ani. 

Acest fapt impunea pârâtei folosirea în ordinea prevăzută de art. 80 alin. 1 din 
Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2012-2013 altui criteriu pentru concedierea 
unuia dintre salariaţii ce ocupau posturi de reprezentant vânzări în care se include şi 
reclamantul, din cadrul compartimentului comercial. 

În analiza acestei critici, faţă de cele expuse, se are în vedere că pârâta avea 
obligaţia ca înainte de aplicarea criteriilor de concediere să realizeze o departajare a 
celor 4 salariaţi de pe cele 4 posturi de reprezentant vânzări în care se include şi 
reclamantul, pe baza evaluării realizării obiectivelor de performanţă, fapt pe care nu l-
a făcut, nesocotind  astfel caracterul imperativ al dispoziţiilor art. 69 alin. 3 din C. 
muncii. 

Nu se poate susţine, aşa cum  a făcut-o pârâta că, prin simpla inserare în 
decizia de concediere a criteriilor ce trebuie avute în vedere la concediere prin 
preluarea lor din contractul colectiv de muncă, s-a făcut dovada îndeplinirii cerinţei 



din art. 76 lit. c din C. muncii. Cel mult se poate reţine îndeplinirea condiţiei sub 
aspect formal al deciziei de concediere, dar nu şi aplicarea concretă a unuia sau a 
altuia dintre criterii, care trebuie dovedită, în lipsa indicării în decizie a criteriului 
concret aplicat. 

Faţă de cele expuse cu privire la cea de-a doua critică se constată că au fost 
încălcate dispoziţii imperative cu ocazia emiterii deciziei de concediere a 
reclamantului, ce atrag nelegalitatea acesteia. 

În aceste condiţii analizarea şi celei de-a treia critici devine superfluă, astfel că 
nu se mai impune a fi realizată. 

Având în vedere dispoziţiile art. 312 alin. 1, 2 şi 3 teza I-a din C.pr.civ. 
urmează a fi admis recursul, modificată hotărârea în sensul admiterii acţiunii şi în 
consecinţă anulată decizia de concediere, pârâta obligată la despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat reclamantul până la data repunerii în funcţie, părţile repuse în situaţia 
anterioară actului concedierii. 

În baza art. 274 C.pr.civ. urmează să fie obligată pârâta la plata către 
reclamant a sumei de 1.000 lei, cheltuieli de judecată aferente fondului, reprezentând 
onorariu de avocat dovedit cu chitanţa nr. 1016 din 11.03.2013. 

 
 

20. Decizie de concediere pentru absenţe nemotivate de la 
serviciu. Menţinere  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 231 din 27 ianuarie 2014  

Prin acţiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamantul T.S. în 
contradictoriu cu pârâta SC P.P. SRL, a solicitat anularea Deciziei de concediere 
disciplinară nr.44/01.11.2012 ca fiind nelegală, constatarea încetării raportului de 
muncă la data de 01.11.2012 în urma demisiei fără preaviz, prin notificarea expediată 
prin fax, precum şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate, majorate şi 
reactualizate cu rata inflaţiei pentru munca prestată, reprezentând 328 de ore 
suplimentare (echivalentul a 41 zile), pe perioada 12.09.2012-23.10.2012, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivare a arătat că a fost angajat pe postul de bucătar, semnând contractul 
individual de muncă nr.34/10.09.2012 şi i s-a pretins de către reprezentanta pârâtei să 
presteze activităţi peste orele de program, începând cu ora 7 şi până la orele 22-23, 
inclusiv sâmbăta şi duminica, activităţi care exced postului, fără să beneficieze de 
repausul săptămânal şi fără ca acestea să-i fie plătite. Această situaţie a durat până în 
data de 23.09.2012, când în urma unei discuţii cu reprezentanta pârâtei a refuzat să 
mai efectueze activităţi suplimentare, iar pârâta i-a pretins continuarea activităţilor 
suplimentare, având în vedere că locuieşte la pensiune, însă a refuzat şi a plecat de la 
societate.  

La data de 29.10.2012 a primit o invitaţie să se prezinte la pensiune pentru 
clarificarea situaţiei contractuale, având în vedere că a lipsit nemotivat de la locul de 
muncă din data de 23.10.2012 şi că în caz de neprezentare se va emite decizia de 
concediere şi în urma contactării pârâtei, i s-a comunicat că poate să desfăşoare 
activitate 8 ore/zi, să beneficieze de repausul săptămânal şi să nu mai presteze 
activităţi suplimentare cu condiţia să facă naveta, însă acest lucru era imposibil, având 
în vedere distanţa de la care urma să se prezinte la locul de muncă, astfel că pârâta nu 
i-a mai permis continuarea activităţii. 



Faţă de acest refuz al pârâtei, reclamantul i-a comunicat prin fax în data de 
01.11.2012 demisia. 

În data de 06.11.2012, recomandat, pârâta i-a comunicat decizia de concediere 
nr.44/01.11.2012 în care s-a menţionat, nereal, faptul că a părăsit locul de muncă fără 
nicio justificare şi fără să anunţe conducerea şi că nu s-a prezentat pentru efectuarea 
cercetării disciplinare. 

Nota nr. 48/25.10.2012 emisă de pârâtă nu îndeplineşte condiţiile minime 
prevăzute de art.267 alin.2 C. muncii, privind convocarea salariatului la cercetarea 
prealabilă, fiind astfel lipsit de posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere conform 
prevederilor art.267 alin.4 C. muncii. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu 
cheltuieli de judecată şi a arătat că i-a pus la dispoziţie reclamantului o încăpere pe 
care putea să o folosească nestânjenit şi fără nicio obligaţie de ordin material. 

Reclamantul, din data de 23.10.2012, fără să anunţe nimic, nu s-a mai 
prezentat la locul de muncă, lăsând descoperit postul de bucătar iar atribuţiile sale au 
fost preluate de personalul din pensiune, care nu are calificarea necesară.  

În aceste condiţii, a fost convocat pentru efectuarea cercetării disciplinare, însă 
nu s-a prezentat la data şi ora stabilită, motiv pentru care s-a emis decizia 
nr.44/01.11.2012 în baza art.61 lit.a C. muncii.  

Reclamantul nu a lucrat mai mult de 8 ore pe zi, fiind zile întregi când din 
lipsa turiştilor, personalul era doar prezent la lucru, fără să presteze vreo muncă.  

De asemenea, i-au fost achitate toate drepturile salariale la zi, asigurându-i-se 
şi ce nu cuprindea contractul de muncă: masa zilnică şi cazare, fără plată.  

Prin sentinţa civilă nr. 14230 din 14.10.2013 a Tribunalului Cluj, a fost 
respinsă acţiunea formulată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Conform contractului individual de muncă nr. 34/2012 reclamantul a fost 

angajatul pârâtei începând cu data de 11.09.2012 pe o durată nedeterminată în meseria 
de bucătar cu un program de 8 ore de muncă pe zi, 40 ore pe săptămână la punctul de 
lucru situat în Comuna Mărgău, sat Scrind Frăsinet, jud. Cluj, unde funcţionează o 
pensiune.  

În data de 09.10.2012 reclamantul a formulat o cerere prin care a solicitat 
pârâtei să îi acorde 2 zile libere fără plată în zilele de 10 şi 11 octombrie pentru 
rezolvarea unor probleme de ordin personal.  

Începând cu data de 23.10.2012 reclamantul nu s-a mai prezentat la locul de 
muncă.  

În această situaţie, o angajată a punctului de lucru a sesizat conducerea 
societăţii despre lipsa nemotivată a reclamantului de la locul de muncă, prin adresa 
nr.47/24.10.2012.  

Prin adresa nr. 48/25.10.2012 pârâta l-a convocat pe reclamant pentru data de 
31.10.2012 orele 12,00 la punctul de lucru unde a fost angajat în vederea efectuării 
cercetării disciplinare prealabile, având în vedere absenţa nemotivată de la serviciu 
începând cu data de 23.10.2012.  

La data şi ora fixată, reclamantul a fost aşteptat la punctul de lucru din Scrind 
Frăsinet de către administratorul pârâtei, însă reclamantul nu s-a prezentat la această 
convocare.  

Ca urmare a acestei neprezentări, pârâta a întocmit Referatul nr. 49/31.10.2012 
prin care s-a expus situaţia de fapt şi s-a făcut propunerea de desfacere disciplinară a 
contractului individual de muncă.  



La data de 01.11.2012 pârâta emis Decizia nr. 44 prin care a dispus desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă în baza art.61 lit. a C. muncii, decizie 
care i-a fost comunicată reclamantului prin Înştiinţarea nr. 51/02.11.2012. 

Potrivit prevederilor art. 251 C. muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute nicio 
măsură cu excepţia avertismentului nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei 
cercetări disciplinare prealabile. În vederea desfăşurări cercetării disciplinare 
prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către 
angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul 
întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără motiv obiectiv dă 
dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile.  

După cum rezultă situaţia de fapt expusă anterior, după ce a lipsit nemotivat 
începând cu data de 23.10.2012, reclamantul a fost convocat în scris prin adresa nr. 
48/25.10.2012 care întruneşte condiţiile prevăzute de lege în speţă, i s-a comunicat 
acestuia efectuarea cercetării disciplinarea prealabile pentru absenţe nemotivate 
pentru data de 31.10.2012, orele 12,00 la punctul de lucru situat în localitatea Scrind 
Frăsinet. 

Această convocare făcută de către pârâtă îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
Codul muncii iar lipsa nejustificată a reclamantului de la această convocare, dă 
dreptul pârâtei să emită decizia de concediere fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile. 

În cursul procesului, reclamantul a afirmat că la data de 01.11.2012 a 
comunicat pârâtei prin fax o notificare prin care i-a adus la cunoştinţă că îşi dă 
demisia şi a arătat şi motivele care l-au determinat să îşi dea această demisie.  

Conform prevederilor art.81 Codul muncii, prin demisie se înţelege actul 
unilateral de voinţă a salariatului care printr-o notificare scrisă comunică angajatorului 
încetarea contractului individual de muncă după împlinirea unui termen de preaviz. 
Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de 
a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada prin orice mijloace de 
probă.  

La dosarul cauzei nu există o notificare scrisă făcută de către reclamant, 
comunicată pârâtei în vederea încetării contractului individual de muncă prin demisie 
şi nu este dovedit nici eventualul refuz al pârâtei de a înregistra un asemenea act 
unilateral de voinţă.  

Faţă de această situaţia, instanţa a apreciat că raporturile de muncă au încetat 
în mod legal în temeiul art.61 lit.a C. muncii, aşa cum este prevăzut în decizia de 
concediere nr.44/01.11.2012 şi nu ca urmare a demisiei aşa cum nefondat susţine 
reclamantul.  

Reclamantul a desfăşurat activitate efectivă la pensiunea din localitatea Scrind 
Frăsinet în perioada 12.09-23.10.2012 adică 41 de zile. 

După cum rezultă din contractul individual de muncă, programul de lucru al 
acestuia a fost de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână. În zilele 10 şi11 octombrie 2012 a 
avut 2 zile libere fără plată iar după data de 23.10.2012 nu a mai prestat muncă. 

Din declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză rezultă că pentru alte activităţi 
decât cea de bucătar, pârâta a avut angajat alt personal care a prestat muncă sub 
aspectul aranjatul meselor şi curăţenia în curtea pensiunii şi în perioada arătată 
numărul clienţilor cazaţi la respectiva pensiune a fost foarte redus, persoanele care au 
fost pe acolo au fost cunoştinţe ale proprietarilor. 

Pentru munca prestată efectiv în meseria de bucătar, conform contractului 
individual de muncă semnat între părţi, reclamantul şi-a primit drepturile salariale.  



Conform prevederilor art.16 alin.1 Codul muncii, contractul individual de 
muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. 
Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine 
angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului  

În cazul de faţă, contractul individual de muncă a fost încheiat în baza 
consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română şi cuprinde ca urmare a 
acestui consimţământ, printre altele, durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 
ore pe zi, 40 ore pe săptămână.  

Având în vedere că legea prevede că acesta se încheie obligatoriu în formă 
scrisă, reclamantul nu poate dovedi prin martori altceva decât este cuprins în 
conţinutul acestuia.  

Conform prevederilor art.120 Codul muncii, munca prestată în afara duratei 
normale a timpului de lucru, adică în afara numărului de 8 ore pe zi, 40 ore pe 
săptămână, se consideră muncă suplimentară. Munca suplimentară nu poate fi 
efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru 
lucrări urgente destinate prevenirii, producerii unor accidente ori înlăturării 
consecinţelor unui accident.  

În lumina acestor prevederi legale, acordul salariatului pentru efectuarea 
muncii suplimentare trebuie dat la încheierea contractului individual de muncă sau pe 
parcursul executării acestui contract printr-un act adiţional şi să fie cuprins în 
conţinutul acestui act.  

În speţă, nu este vorba despre existenţa unui acord al salariatului reclamant cu 
privire la efectuarea de muncă suplimentară şi prin urmare, cererile lui privind plata 
aşa-ziselor ore suplimentare au fost nefondate, fiind respinsă.  

Deoarece pârâta nu a căzut în pretenţiile reclamantului, aşa cum prevede 
art.274 C.pr.civ. din anul 1865, aceasta nu a putut fi obligată la plata cheltuielilor de 
judecat solicitate.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul, solicitând 
desfiinţarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

În motivare arată că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de 
apărare, hotărâtor în dezlegarea pricinii, astfel că a soluţionat procesul fără a cerceta 
fondul cauzei: este vorba despre depunerea un C.D. cu înregistrarea unei convorbiri 
dintre recurent şi martora C.E., administratoarea pârâtei, cu care s-a certat fiindcă era 
exploatat de către pârâtă. Martora a recunoscut prestarea de ore suplimentare, care au 
fost considerate de către martoră ca fiind o compensare a faptului ca acesta dormea în 
pensiune. 

Instanţa i-a pus în vedere să depună transcrierea C.D.-ului şi l-a decăzut din 
proba datorită faptului că nu s-a conformat şi nu a ţinut cont nici de concluziile scrise 
formulate de acesta. 

Instanţa de fond a interpretat greşit actul dedus judecăţii, considerând că 
înştiinţarea nr.48/25.10.2012 prin care pârâta îl cheamă pentru  clarificarea situaţiei 
contractuale invocând dispoziţiile art. 61 lit.) cod muncii, ar îndeplini condiţiile 
prevăzute de lege privind convocarea la cercetarea disciplinara. 

Cererea  recurentului a fost înregistrata la data de 10.12.2012, în dosarul nr. 
…/117/2012, iar la data de 13.10.2012 a fost înregistrată aceeaşi acţiune, la care a 
ataşat acte doveditoare, în dosarul nr. …/117/2012. 

La termenul din 17.06.2012, instanţa a dispus conexarea dosarelor. 
În hotărâre, instanţa de fond s-a pronunţat doar asupra actelor şi probelor 

administrate în primul dosar, omiţând din eroare să se pronunţe şi asupra înscrisurilor 
depuse în cel de-al doilea dosar. Astfel, a reţinut, contrar probelor existente la dosar, 



că la dosarul cauzei nu exista o notificare scrisă făcută de către reclamant privind 
demisia şi nu este dovedit nici eventualul refuz al pârâtei, de a înregistra un asemenea 
act unilateral de voinţă. 

În realitate, recurentul a depus la dosar notificarea privind demisia, comunicată 
prin fax la data de 01.11.2012, confirmarea primirii faxului fiind ataşata la dosar. 

Situaţia de fapt reţinută de instanţa este neconformă cu realitatea şi în 
consecinţă, s-a făcut o aplicare greşită a legii. 

Nu i s-a adus la cunoştinţa faptul că este invitat la cercetarea disciplinară, 
conform art. 231 Codul muncii, iar pe de altă parte, subliniază perioada scurtă de 2 
zile - care cuprinde şi perioada de deplasare, pe care pârâta i-a pus-o la dispoziţie ca 
să se prezinte la punctul de lucru, fiindu-i imposibil material a se deplasa din Turda la 
punctul de lucru, la data la care a fost chemat, contactând telefonic pârâta spunându-i 
că nu se poate prezenta la data stabilita.  

Pârâta a refuzat să amâne întâlnirea la o alta dată. 
În ceea ce priveşte declaraţia martorului A.M., solicită înlăturarea ei întrucât 

martorul a declarat aspecte nereale. Fiind angajatul pârâtei nu putea refuza să sară în 
ajutorul acesteia. 

Martora C.E., după cum rezultă din transcrierea înregistrării C.D.-ului depus la 
dosar, nu a fost sinceră în declaraţia sa, urmând ca instanţa, după constatarea acestui 
fapt, să înlăture şi aceasta declaraţie. 

Prin întâmpinare, intimata solicită respingerea recursul formulat cu 
menţinerea în întregime a sentinţei atacate, fiind legală şi temeinică. 

În motivare arată, în esenţă, că nu există vreo garanţie ca respectiva convorbire 
telefonică ar fi fost purtată cu martora în discuţie. Tribunalul Cluj în mod corect l-a 
decăzut pe recurent din proba. 

Cât priveşte „notificarea cu cererea de demisie” a recurentului, arată că 
intimata a depus la dosar înscrisuri care dovedesc faptul că nu deţine numărul de fax 
la care a fost expediată respectiva notificare. Numărul respectiv aparţine unei 
persoane fizice, intimata utilizând un alt număr de fax. Acest aspect rezulta şi din 
certificatul constatator, aflat la dosarul cauzei. Nu numai ca instanţa de fond a analizat 
aceste aspecte dar au fost administrate probe în acest sens. Observaţia referitoare la 
conexarea dosarelor este lipsită de orice relevanţă deoarece notificarea fost depusă în 
cursul cercetării judecătoreşti. 

În legătura cu adresa nr.48/25.10.2012 arată că aceasta întruneşte toate 
condiţiile prevăzute de art.251 din Codul muncii: se arată în mod expres obiectul, 
respectiv clarificarea situaţiei contractuale a angajatului, având în vedere lipsa sa de la 
locul de muncă din 23.102012; data - 31.10.2012; ora 12.00. În ce priveşte aşa-zisa 
cerere de amânare, arată că aceste afirmaţii sunt nesusţinute de  probe. 

Declaraţiile martorilor C.E. şi A.M. se coroborează cu celelalte probe 
administrate în cauză: balanţele contabile şi fisele de cazare cuprinzând datele 
turiştilor cazaţi în perioada în care recurentul şi-a desfăşurat activitatea, din care 
rezultă că activitatea a fost una extrem de redusă. Martorul propus de către recurent şi 
care l-ar fi vizitat la pensiune pentru a-i da bani împrumut nu a putut arata nici măcar 
unde este situată pensiunea respectiv drumul pe care l-a parcurs pentru a ajunge acolo 
iar recurentul, la întrebarea instanţei, a precizat că nu a luat nici o sumă de bani 
împrumut de la A.L.. Recurentul a încercat să acrediteze idee ca pensiunea C. din 
Scrind Frasinet s-ar afla în apropierea cascadei Valul Miresei din Răchitele, adică cu 
aproximativ 13 km mai departe. 

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. 
Primul motiv de recurs vizează refuzul instanţei de a lua în considerare proba 

cu transcrierea convorbirii telefonice a reclamantului cu administratoarea pârâtei. 
Chiar recurentul însă indică motivul pentru care s-a omis a se lua în considerare 
această dovadă, anume, faptul că se dispusese decăderea din această probă a 
reclamantului, la termenul din 07.10.2013 pentru omisiunea de a se depune 
transcrierea acestei convorbiri, impusă de instanţă. 

Ca atare, doar invocându-şi propria culpă poate reclamantul recurent să impute 
tribunalului neluarea în considerare a unei probe din administrarea căreia a fost 
decăzut pentru o omisiune a sa de a îndeplini o sarcină dispusă de instanţă pentru 
administrarea probei. Or, nimeni nu îşi poate invoca propria culpă pentru a obţine o 
situaţie juridică favorabilă (nemo propriam turpitudinem allegans). 

De altfel, conţinutul convorbirii telefonice, astfel cum a fost copiat pe CD şi 
apoi transcris prin notele ataşate la concluziile scrise depuse în primă instanţă nu 
cuprinde o recunoaştere clară din partea administratoarei pârâtei a vreuneia din 
pretenţiile reclamantului, dimpotrivă, recunoaşte această persoană faptul că o dată s-
au solicitat serviciile reclamantului mai devreme, pentru a pregăti micul dejun unor 
clienţi germani, în condiţiile în care aceeaşi persoană atestă că de obicei nu erau 
clienţi, astfel încât nici măcar programul de 8 ore nu era de obicei lucrat în întregime, 
operând o compensare în acest sens. 

De asemenea, se desprinde din această convorbire nemulţumirea reclamantului 
raportat la faptul să i se cerea să presteze anumite activităţi ce nu figurau pe fişa 
postului, în contrapartidă la faptul că stătea la pensiune. În condiţiile în care 
convorbirea era înregistrată de reclamant, în mod evident, fără a fi avizată 
conlocutoarea acestuia despre faptul înregistrării, aceasta conţine o serie de afirmaţii 
pe care reclamantul le-a făcut în susţinerea poziţiei sale şi care nu au fost combătute, 
dar nici recunoscute clar de administratoare, pentru a putea constitui un început de 
dovadă în favoarea reclamantului. 

Ca atare, Curtea constată că nu poate fi considerată probată acţiunea chiar în 
ipoteza în care se primeşte ca probă la dosar înregistrarea convorbirii de care se 
prevalează reclamantul. 

Al doilea motiv de recurs vizează greşite asimilare de către prima instanţă a 
înştiinţării nr.48/25.10.2012 cu o convocare la cercetare disciplinară în sensul art. 251 
alin. 2 Codul muncii. Curtea constată motivul nefondat, în contextul în care această 
înştiinţare (fila 35 dosar fond) cuprinde toate elementele impuse de acest text de lege: 
obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Arată recurentul că precizarea obiectului 
întrevederii nu vizează explicit cercetarea disciplinară, astfel încât practic nu a putut 
să îşi dea seama că este convocat pentru acest scop. Se constată însă că prin indicarea 
obiectului „pentru clarificarea situaţiei contractuale, având în vedere că lipsiţi 
nemotivat de la locul de muncă din data de 23.10.2012. În caz de neprezentare, vom 
emite decizia de desfacere a contractului individual de muncă conform art. 61 li. a 
Codul muncii” se dau toate elementele care indică spre cercetarea disciplinară: este 
indicată o abatere disciplinară, anume, absenţele nemotivate; scopul întrevederii, acela 
de a clarifica situaţia contractului, vis-a-vis de aceste absenţe şi cu o clară conotaţie 
disciplinară, prin indicarea sancţiunii iminente - aceea a concedierii disciplinare. Prin 
urmare, chiar în lipsa folosirii sintagmei „cercetare disciplinară”, scopul invitaţiei era 
clar pentru aceasta, reieşind cu suficientă previzibilitate din modul de formulare a 
invitaţiei pentru a corespunde exigenţelor legii. 

În legătură cu acestea, se reţine faptul că invocarea termenului prea scurt, de 
doar 2 zile, pentru prezentare la convocarea disciplinară, nu are nici o relevanţă 



juridică, în condiţiile în care de fapt, ziua pentru care a fost convocat era una de lucru, 
31.10.2012, astfel încât practic, contractul individual de muncă nefiind încetat la acea 
dată, obligaţia reclamantului era de a fi prezent la pensiune chiar în considerarea 
obligaţiilor contractuale ale acestuia. În acelaşi registru trebuie analizată şi susţinerea 
acestuia că nu i s-a acordat o amânare a cercetării disciplinare (susţinere neprobată), 
cererea fiind în mod evident nefondată. Codul muncii nu reglementează obligaţia 
angajatorului de a reprograma cercetarea disciplinară, fiind deci de înţeles că o atare 
cerere trebuie să fie una fundamentată pentru a se putea invoca respingerea ei ca 
motiv de nelegalitate a procedurii disciplinare. 

Al treilea motiv de recurs vizează omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa 
asupra înscrisurilor depuse în cel de-al doilea dosar, anume, notificarea scrisă făcută 
de către reclamant privind demisia, motiv pentru care tribunalul în mod eronat a 
reţinut că nu ar fi dovedită formularea în scris a demisiei şi nici refuzul pârâtei de a 
înregistra acest act. 

Deşi este verificată această critică, Curtea notează că acest fapt nu poate sta la 
baza unei casări cu trimitere, cum solicită recurentul în partea introductivă a cererii, 
întrucât nu se poate asimila această eroare cu o lipsă totală a cercetării fondului, în 
sensul art. 312 alin. 5 teza I C.proc.civ. Tribunalul a cercetat fondul pe larg, cum se 
vede din considerentele sentinţei, iar o eventuală omisiune a unei probe poate eventual 
să stea la baza unei modificări a sentinţei, în măsura în care aceasta răstoarnă 
raţionamentul juridic care a fundamentat sentinţa. De altfel, recursul este întemeiat în 
drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., care sunt motive de modificare, iar 
nu de casare. 

 Privind deci această critică din perspectiva temeiniciei sentinţei, Curtea 
subliniază că această notificare privind demisia, deşi este probat că a fost înaintată 
angajatorului, nu putea sta la baza încetării raporturilor juridice din iniţiativa 
angajatului. 

Astfel, se constată că notificarea a fost trimisă pe numărul de fax al patroanei 
pensiunii, fapt afirmat în şedinţa publică din data de 20 ianuarie 2014, în recurs, şi 
necontestat, astfel încât ar fi un formalism excesiv a se considera că o astfel de 
comunicare nu a ajuns la cunoştinţa angajatorului. 

Totuşi, demisia nu poate sta la baza încetării raporturilor de muncă faţă de 
dispoziţiile legale incidente, anume, art. 81 Codul muncii, ce reglementează demisia, 
şi unde se prevede, la alin. 4, 5  şi 7 că termenul de preaviz este cel convenit de părţi 
în contractul individual de muncă (în speţă, cel de 20 de zile lucrătoare, fila 21 dosar 
fond), că pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă 
efectele şi că contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de 
preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul 
respectiv. 

Ca atare, regula este cea a demisiei cu preaviz, astfel încât contractul 
individual de muncă nu încetează de îndată ce angajatul notifică intenţia sa 
angajatorului, ci abia după expirarea acestui termen agreat de părţi la încheierea 
contractului individual de muncă. 

Doar prin excepţie, reglementată de art. 81 alin. 8 Codul muncii, salariatul 
poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin contractul individual de muncă. 

În cauză, reclamantul nu a reuşit să dovedească faptul că angajatorul nu şi-ar fi 
îndeplinit obligaţiile contractuale, astfel încât nu se poate considera că i-ar fi încetat 
contractul individual de muncă prin demisie fără preaviz, la data comunicării 
demisiei. 



Nu s-a reuşit dovedirea prestării de ore suplimentare care să nu fi fost 
compensate cu timp liber în următoarele 60 de zile calendaristice, conform art. 122 
Codul muncii, ci, aşa cum s-a arătat mai sus, s-a dovedit că într-o singură împrejurare, 
reclamantul a fost solicitat o perioadă mai lungă de timp decât durata zilnică a muncii, 
însă s-a bucurat de timp liber în alte zile. 

Cât priveşte pretenţia acestuia că ar fi lucrat în zilele de repaus săptămânal, 
aceasta trebuie analizată prin prisma probaţiunii administrate. Declaraţia martorului 
A.L. susţine pretenţiile reclamantului, însă aceasta nu se bazează pe observaţiile 
martorului, ci pe relatările făcute martorului chiar de către reclamant, astfel încât nu 
are o forţă de convingere superioară celorlalte probe. Apoi, din convorbirea 
înregistrată de reclamant, reiese că pentru situaţiile în care presta activitate în timpul 
zilelor de repaus săptămânal, se bucura de acordarea acestuia în alte zile, martora C. 
arătând în această convorbire că erau rare situaţiile de solicitare în afara programului 
de lucru: „dar nu zilnic, pentru că tu vezi bine, e foarte relativ. Ce faci tu astăzi, ce 
faci mâine, ce faci în zilele din cursul săptămânii? tu vezi, că îi cu hei rup-ul.”  

În plus, raporturile contractuale dintre părţi trebuie privite în ansamblul lor, în 
condiţiile în care chiar reclamantul arată că distanţa dintre localitatea sa de domiciliu 
şi cea unde trebuia să lucreze nu îi permitea să facă naveta, astfel încât se bucura de 
cazare şi masă gratuite din partea angajatorului, beneficii care nu erau trecute în 
contractul individual de muncă. Prin urmare, raporturile dintre părţi aveau şi o 
extensie necontractuală, o înţelegere implicită că pentru aceste facilităţi oferite 
salariatului, acesta să accepte un program flexibil, adaptat specificului muncii. De 
altfel, incompatibilitatea dintre un program rigid şi situaţia de fapt este subliniată de 
aceeaşi martoră, care îi arată că în situaţia în care stă la pensiune, este de aşteptat să 
servească clienţii şi în afara programului de 8 ore de la 10 la 10, implicând o anume 
lejeritate şi din partea angajatului, iar nu doar o încărcare a angajatorului cu obligaţii 
în plus faţă de cele contractuale. 

Cât priveşte depoziţiile martorilor propuşi de pârâtă, angajaţi ai acesteia, 
recurentul solicită înlăturarea acestora ca fiind părtinitoare. Or, teza probatorie în 
cauză a constituit-o dovedirea prestării de activitate suplimentară şi în zilele de repaus 
săptămânal, astfel încât, angajatorul afirmând că nu s-au prestat astfel de activităţi fără 
a fi compensate cu timp liber, respectiv fără a se respecta dreptul la repaus săptămânal 
conform dispoziţiilor legale, revenea reclamantului să dovedească faptul pozitiv al 
prestării unei atari activităţi. Or, chiar făcând abstracţie de aceste depoziţii de martori, 
se constată că reclamantul nu a dovedit acest fapt pozitiv, astfel încât sentinţa este 
temeinică şi legală. 

În baza art. 274 C.proc.civ., urmează a se dispune obligarea recurentului la 
plata cheltuielilor de judecată aferente judecăţii în recurs, în favoarea intimatei, 
reprezentând onorariu avocaţial parţial. Curtea a redus acest onorariu având în vedere 
valoarea scăzută a pricinii, în temeiul art. 274 alin. 3 C.proc.civ. 

Văzând dispoziţiile art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 8 şi 9 şi art. 304 ind. 
1 C.proc.civ. 

 

21. Răspundere patrimonială. Facilităţi la transportul CFR 
după încetarea raporturilor de muncă. Recuperarea contravalorii lor  

Secţia I-a civilă, decizia nr. 505 din 17 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.14259 din 144.10.2013, pronunţată de Tribunalul Cluj, a 
fost respinsă acţiunea formulată de către reclamanta SOCIETATEA NAŢIONALĂ 



DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI SNTFC „CFR CĂLĂTORI” SA 
BUCUREŞTI – SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI 
CLUJ  în contradictoriu cu pârâtul H.C. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că pârâtul a fost angajat al 
reclamantei pe postul de tehnician iar prin raportul de control  întocmit de  Camera de 
Conturi a Judeţului Cluj  s-a constatat că reclamanta a acordat personalului angajat 
facilităţi  la transportul Căilor Ferate Române unor angajaţi si membrilor familiilor 
acestora chiar si după încetarea contractelor individuale de muncă.  

La data de 16.05.2012, reclamanta a întocmit un proces-verbal  pentru 
stabilirea răspunderii patrimoniale a pârâtei reţinând că s-au constatat  trei cazuri în 
care se impunea recuperarea autorizaţiei si a permisului de călătorie pentru familie 
persoanelor cărora  li s-a desfăcut contractul de muncă astfel:  numitului B.F. căruia i-
a încetat raportul de muncă în dat de 07.09.2010, i s-au menţinut autorizaţia nominală 
pentru clasa I si două permise de câte 12 călători la clasa I pentru sotie si fiică, 
numitului V.I. căruia i-a încetat raportul de muncă în data de 19.10.2010, i s-au 
menţinut autorizaţia nominală pentru clasa I si două permise de câte 12 călătorii la 
clasa I pentru sotie si fiică şi numitului B.C.L. căruia  i-a încetat raportul de muncă în 
data de 21.12.2010, i s-au menţinut autorizaţia nominală pentru clasa I si două 
permise de câte 12 călătorii la clasa I pentru sotie pentru anul 2011. 

S-a reţinut că potrivit notei nr. 401/1/a/114/2012 prin care s-a încheiat 
cercetarea referitoare la gestionarea, eliberarea si retragerea autorizaţiilor de călătorie 
CFR, totalul sumei reprezentând echivalentul călătoriilor la clasa I rămase în mod 
nelegal la dispoziţia numiţilor B.F., V.I. si P.C. şi a familiilor acestora este în cuantum 
de 4368 lei. A mai fost reţinut că prin această notă s-a constatat  culpa comună  pentru 
paguba  în valoare de 4368 lei în sarcina  mai multor angajaţi, proporţional cu salariul 
net  pe luna ianuarie 2011, astfel: P.S. pentru paguba produsă de B.F. si V.I.  respectiv 
reclamantul împreună cu numita H.M.  pentru paguba produsă de  B.F., V.I. si P.C., 
culpă care constă în nerecuperarea autorizaţiilor si a permiselor de călătorie, în 
privinţa reclamantului reţinându-se că acesta este tehnician, gestionar al autorizaţiilor 
şi permiselor de călătorie. 

Sub aspectul culpei s-a reţinut că potrivit pct.19 din anexa la fişa postului 
reclamantului, pârâtul H.C. avea obligaţia să gestioneze si să întocmească autorizaţiile 
si permisele de călătorie pentru salariaţii unităţii  si membrii de familie. 

A fost invocată incidenţa art. 254 alin.1 din Codul Muncii, care prevede că 
salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legătură 
cu munca acestora. 

Instanţa de fond a apreciat că reclamantei nu i s-a produs o pagubă, astfel că 
lipseşte temeiul angajări răspunderii patrimoniale a pârâtului, sens în care a arătat că, 
în ceea ce priveşte călătoriile eventual efectuate  de către numitul  B.F., acestea nu  au 
avut loc întrucât din nota de lichidare întocmită pentru acest angajat rezultă că acesta  
nu avea de restituit legitimaţii, autorizaţii sau permise de călătorie, în ceea ce priveşte 
călătoriile  eventual efectuate de către numitul V.I. din nota de lichidare  întocmită 
pentru acest angajat rezultă că acesta nu avea de restituit legitimaţii, autorizaţii sau 
permise de călătorie, iar în ceea ce priveşte călătoriile efectuate eventual de numitul 
P.C., se constată că  potrivit constatării din cuprinsul procesului-verbal  nr. 
R4/415/2012 pentru stabilirea răspunderii patrimoniale „autorizaţiile si permisele au 
fost trimise gestionarului din Depoul Satu Mare iar d-lui P.C. nici nu i s-au eliberat 
autorizaţie si permis, fiind plecat  din unitate”. 



Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SNTFC CFR 
Călători SA – Sucursla TFC Cluj, solicitând admiterea recursului si modificarea în 
tot a sentinţei pronunţate, în sensul admiterii acţiunii si obligarea paratului la plata 
sumei de 1760 iei, suma ce reprezintă pagube produse unităţii sale. 

Prin motivele recursului, reclamanta consideră ca în mod greşit instanţa de 
fond a respins acţiunea formulata de reclamantă si in mod eronat a reţinut faptul ca 
paratul nu a produs prejudiciu unităţii. 

În acest sens a arătat că obiectul controlului efectuat de Curtea de Conturi a 
fost verificarea gestiunii autorizaţiilor si permiselor de călătorie şi că  la data 
efectuării controlului Curţii de Conturi si a constatării prejudiciului, paguba unităţii a 
fost cuantificata raportat la documentele contabile existente care arătau ca autorizaţiile 
si permisele emise pentru salariaţii si membrii de familie ai acestora, desi trebuiau sa 
existe fizic in gestiunea paratului (conform fiselor de lichidare acestea trebuiau sa fie 
predate la gestionar si evidenţiate ca atare, iar ulterior trebuiau trimise spre anulare 
compartimentului premise) acestea nu s-au regăsit. S-a apreciat că nu are relevanta 
faptul ca unele dintre autorizaţiile si permise au fost regăsite ulterior efectuării 
controlului Curţii de Conturi.  

Prezentând starea de fapt, reclamanta a arătat că, H.C., in calitate de salariat al 
unităţii in cadrul Depoului de Locomotive Satu Mare, in funcţia de gestionar/tehnician 
II, a savirsit mai multe abateri in legătura cu indeplinirea atribuţiilor de serviciu, 
abateri cauzatoare de prejudicii unităţii noastre, după cum urmează: 

 - prin Raportul de Control incheiat la 15.05.2012 de către Curtea de Conturi - 
Camera de Conturi a Judeţului Cluj,  s-a constatat faptul ca in cursul anului 2010 
salariatul a prejudiciat unitatea prin faptul ca nu a reţinut si transmis spre anulare 
autorizaţiile si permisele de călătorie gratuite deţinute de către salariaţi si membrii de 
familie, salariaţi cărora li s-a desfăcut contractul individual de munca in anul 2010. 

 - In Nota cu privire la concluziile cercetării cu privire la gestionarea, 
eliberarea si retragerea autorizaţiilor de călătorie CFR pentru salariaţii CFR Calatori 
SA si permisele pentru membrii de familie întocmita de Biroul CFG sub nr. 
401/1/a/114/2012, in dosarul de cercetare intocmit-in urma controlului Curţii de 
Conturi s-a constatat; ca pârâtul în baza atribuţiilor din anexa la fisa postului, art. 19, 
avea obligaţia de gestionare a autorizaţiilor si permiselor de călătorie, astfel ca la data 
desfacerii contractelor individuale de munca ale salariaţilor B.F. (contract individual 
de munca desfăcut la data de 07.09.2010), V.I. (contract individual de munca desfăcut 
la data de 19.10.2010) si P.C. (contract individual de munca desfăcut la data de 
21.12.2010), avea obligaţia reţinerii autorizaţiilor de călătorie ale acestora precum si 
permisele de călătorie emise pentru membrii de familie si trimiterii lor spre anulare la 
Compartimentul Permise. 

S-a făcut o menţiune în plus pentru P.C., în sensul că desi acestuia i se 
desfăcuse contractul individual de munca la data de 21.12.2010, i s-a eliberat atat 
autorizaţie de călătorie cat si un permis de călătorie gratuita pentru membrii de familie 
pentru anul 2011, autorizaţii si permise ce nu au fost returnate spre anulare 
Compartimentului Permise. 

În evidenţierea stăriid e fapt s-a mai arătat că autorizaţiile si permisele de 
călătorie gratuite nu s-au regăsit fizic in gestiunea paratului, desi acestea trebuiau sa 
se găsească cel puţin la sediul unităţii, conform Fiselor de lichidare acestea fiind 
predate de către deţinători. 

In drept au fost invocate prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 112/1999 
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate 
române, art. 1, si ale Contractului colectiv de munca pe unitate, alin (1) „salariaţii 



încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual 
de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate 
române, în mod gratuit", iar la alin. 2 se prevede ca " membrii de familie ai salariaţilor 
prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile 
ferate române, în mod gratuit". 

De asemenea s-a mai arătat că autorizaţia de călătorie emisa pentru salariatul 
CFR conferă dreptul de a efectua, in tot cursul anului calendaristic pentru care este 
emisa, un număr nelimitat de calatorii atat in interes personal cat si in interes de 
serviciu. 

În privinţa permiselor de călătorie emise pentru membrii de familie ai 
salariatului CFR a precizat că acestea conferă dreptul de a efectua un număr de 24 de 
calatorii in cursul anului calendaristic pentru care sunt emise.  S-a subliniat că 
autorizaţiile si permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaţilor posesori 
de autorizaţii sau permise de călătorie, ale pensionarilor şi membrilor de familie ai 
acestora, precum şi permisele de călătorie şcolare eliberate în condiţiile prezentei 
metodologii reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. 

În susţinerea recursului s-a mai arătat că, conform Metodologiei din 
09/11/2004 publicata în MOF nr. 149bis -18/02/2005) de decontare a legitimaţiilor de 
călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate 
române, republicată, contravaloarea acestora ( pentru salariaţii proprii) se suportă din 
bugetul SNTFC CFR Calatori SA, au valoare determinata pe baza de tarif si potrivit 
art. 7, "Tarifele autorizaţiilor de călătorie şi ale permiselor de călătorie în interes 
personal pe calea ferată emise sunt cele aprobate prin ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului, în vigoare la data eliberării acestora." 

S-a precizat şi faptul că, paguba a fost constatata iniţial de Curtea de Conturi 
iar ulterior de Biroul Teritorial CFG, iar modul in care a fost determinata este 
prezentat pe larg in actul nr. A094/1/172/2013 al Biroului Teritorial CFG si al anexei 
privind modul de calcul care a fost depus pentru termenul din data de 01.07.2013. 

A mai fost invocată şi împrejurarea că potrivit Ordinului Ministerului 
Transporturilor nr. 912/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea 
metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind 
călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, 
republicată, respectiv a Metodologiei din 04/09/2009, publicata in M.Of. 
624/17.09.2009, privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, 
gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, cap. II, art. 9, 
„când în cursul anului posesorilor de autorizaţii le încetează contractul individual de 
muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de 
a retrage imediat autorizaţiile de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, 
purtând răspunderea disciplinară, patrimonială sau, după caz, penală".  

Detaliind elementele prejudiciului s-a menţionat următoarele: 
 - Prejudiciul total cauzat unităţii, constatat prin dosarul CFG, este in cuantum 

de 4368 lei, a fost calculat conform Ordinelor MTTC nr. 2065/2004, a Ord. MTI nr. 
1099/26.10.2009 si a Ord. MTI nr. 966/07.12.2010 si este compus din: prejudiciu de 
569 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de la data de 07.09.2010 (data 
desfacerii CIM) pana la 31.12 2010 a autorizaţiei de călătorie a fostului salariat B.F.; 

- Prejudiciu de 106 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de 
la data de 07.09.2010 pana la 31.12 2010 a permisului de călătorie emis pentru B.C. 
(soţie); 



- Prejudiciu de 106 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de 
la data de 07.09.2010 pana la 31.12 2010 a permisului de călătorie emis pentru B.F. 
(fiu); 

  Prejudiciu in cuantum de 379 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre 
anulare de la data desfacerii CIM (19.10.2010) pana la 31.12. 2010, a autorizaţiei de 
călătorie a fostului salariat V.l.; 

  Prejudiciu de 71 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de la 
data de 19.10.2010 pana la 31.12 2010 a permisului de călătorie emis pentru V.D.; 

  Prejudiciu de 71 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de la 
data de 19.10.2010 pana la 31.12 2010 a permisului de călătorie emis pentru V.R.; 

  Prejudiciu in cuantum de 2568 iei datorat neretragerii si netrimiterii 
spre anulare de la data desfacerii CIM (21.12.2010) pana la 31.12. 2011 a autorizaţiei 
de călătorie a fostului salariat P.C. În privinţa acestuia din urmă s-a făcut menţiunea 
că, desi i-a incetat raporturile de munca cu unitatea in anul 2010, i s-a emis autorizaţie 
de călătorie pe anul 2011 care nu a fost trimisa spre anulare, prejudiciul fiind in 
cuantum de 2568 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre anulare de la data 
desfacerii CIM (21.12.2010) pana la 31.12. 2011, a autorizaţiei de călătorie a fostului 
salariat P.C.; prejudiciu in cuantum de 498 lei datorat neretragerii si netrimiterii spre 
anulare de la data desfacerii CIM (21.12.2010) pana la 31.12. 2011, a permisului de 
călătorie emis pentru P.R. - soţia fostului salariat P.C.. 

 Având in vedere ca de producerea pagubei totale au fost gasiti răspunzători 
mai mulţi salariaţi, in baza actului biroului CFG nr. 401/a/163/2012 prin care au fost 
reanalizate vinovăţiile personalului la producerea pagubei si in temeiul art. 255. Alin 
2 din Codul Muncii, s-a stabilit ca paratul datorează unităţii 1760 lei, prejudiciul fiind 
calculat proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei. 

 Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat; sentinţa atacată fiind una temeinica si legala.  

 În motivarea întâmpinării s-a arătat că reclamanta,prin motivele de recurs, 
insista sa demonstreze ca prin nepredarea spre anulare a autorizaţiilor si permiselor de 
călătorie de către parat, invocate in cuprinsul Raportului de control incheiat la 
15.05.2012 de către Curtea de Conturi, aceasta a suferit un presupus prejudiciu, fara 
insa sa probeze producerea efectiva a acestuia. 

 În acest sens a arătat faptul ca numiţilor B.F. şi V.I. pârâta le-a intocmit 
Notele de lichidare nr. 1391/06.09.2010 si 1417/14.09.2010 din care reiese faptul ca 
aceştia nu mai au debite sau obligaţii restante fata de aceasta, astfel că rezulta fara 
echivoc faptul ca aceştia au predat unităţii, a căror angajaţi au fost, inclusiv 
autorizaţiile de călătorie, nota de lichidare fiind acel document care se incheie intre 
angajator si angajat la incetarea contractului de munca, care face dovada debitelor si 
obligaţiilor dintre parti, născute in temeiul raporturilor de munca. 

 În aprecierea pârâtului, faptul ca aceste autorizaţii nu au fost predate da către 
el Biroului permise din cadrul STFC Cluj, nu este in măsura sa justifice producerea 
unui prejudiciu patrimonial real reclamantei. 

 In legătura cu documentele de călătorie, autorizaţie si permise, emise pe 
numele lui P.C., a precizat că ele nu au fost predate niciodată acestuia, si prin urmare 
nu s-a produs nici un prejudiciu material, asa cum greşit retine reclamanta, fapt 
confirmat de Procesul verbal nr. R4/415 din 16.05.2012: „ Autorizaţiile si permisele 
au fost trimise gestionarului din Depoul Satu Mare, iar d-nului P.C. nici nu i s-a 
eliberat autorizaţie si permis, fiind plecat din unitate. " 

 Pârâtul a apreciat că fapta reţinuta in sarcina lui, reprezentata de neremiterea 
la emitent, respectiv Biroul Permise din S.T.F.C. Cluj a autorizaţiilor si permiselor 



reţinute personalului căruia i s-a desfăcut contractele individuale de munca, nu a 
generat nici un prejudiciu patrimonial, permisele respective fiind intacte si neutilizate, 
asa cum de altfel s-a si constatat de către organele de control. Singurul aspect de care 
s-ar face vinovat, ar fi ca din motive mai mult sau mai puţin obiective, a omis sa 
predea in vederea anularii, aceste documente -premise de călătorie, fara insa ca 
aceasta fapta sa genereze vreun prejudiciu material angajatorului, care sa impună 
recuperarea acestuia. 

Examinând hotărârea atacată, cu luarea în considerare a criticilor din recurs şi 
a apărărilor din întâmpinare, Curtea reţine caracterul fondat al recursului, pentru 
motivele şi în limitele ce se vor arăta în continuare. 

Criticile aduse hotărârii prin motivele de recurs, se circumscriu motivului de 
recurs prev.de art.304 pct.9 din C.pr.civ., ele vizând aplicarea greşită a dispoz.art.254 
din Codul muncii. 

Prima instanţă a apreciat că nu sunt îndeplinite cerinţele răspunderii 
patrimoniale a pârâtului H.C., întrucât din actele dosarului rezultă că reclamantei nu i 
s-a produs o pagubă, lipsind astfel temeiul angajării răspunderii pârâtului. 

Aprecierea primei instanţe se constată a nu fi întrutotul conformă cu realitatea, 
iar criticile din recurs întemeiate, în măsura celor ce se vor arăta în continuare. 

Potrivit art.254 din C.muncii, salariatul  răspunde patrimonial pentru pagubele 
materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. 

Rezultă din reglementare că o cerinţă a răspunderii patrimoniale este 
prejudiciu care trebuie să fie real, cert, actual, direct şi material. 

În acelaşi timp se impune a fi reţinut că, în cazul gestionarilor, cum este şi 
situaţia pârâtului, care avea gestiunea autorizaţiilor şi permiselor, operează prezumţia 
de culpă în producerea prejudiciului. 

În cauză prima instanţă, pornind de la faptul că, din fişele de lichidare a 
personalor cărora le-au fost emise autorizaţii şi permise şi le-au încetat raporturile de 
muncă cu reclamanta, nu sunt evidenţiate datorii ale acestora către angajator, a 
apreciat că pârâtul şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile ce-i reveneau în legătură cu 
gestionarea permiselor şi autorizaţiilor. 

Pe de altă parte, tot pentru reţinerea lipsei prejudiciului a reţinut că din 
procesul-verbal nr.124/415/2012 rezultă că numitului P.C. nu i-au fost eliberate 
autorizaţie şi permis. 

Reţinerile instanţei sunt doar parţial juste. 
Împrejurarea că fişele de lichidare ale salariaţilor B.F. şi V.I. nu apar datorii 

legate de permise şi de autorizaţii, nu este de natură a răsturna prezumţia de culpă care 
îi revenea pârâtului ca gestionar, al acestor documente, în lipsa unor procese-verbale 
de predare-primire a acestor documente, întocmite de el cu cei doi salariaţi şi 
respectiv de el cu responsabilii din cadrul  Depoului de Locomotive Satu-Mare. 

Pârâtul nu se poate prevala, în calitatea lui de gestionar, de descarcare de 
gestiune, prin invocarea unor înscrisuri ce privesc încetarea unor raporturi de muncă a 
unor salariaţi cu unitatea. 

Specificul descărcării de gestiune, impune, pentru înlăturarea prezumţiei de 
culpă pentru lipsuri în gestiune, existenţa unor dovezi certe, cu o putere probatorie 
deplină, corespunzătoare cu cele de încărcare în gestiune. 

În ce priveşte invocarea de către instanţă a procesului verbal nr. 124/415/2012, 
se constată că reţinerile din acest proces-verbal sunt consemnările revizorilor contabili 
ai reclamantei, privind susţinerile pârâtului cu ocazia notei explicative luate. Or, 
acestea nu pot fi reţinute ca o dovadă pentru inexistenţa prejudiciului, neavând forţa 



probatorie necesară pentru răsturnarea prezumţiei de culpă în producerea 
prejudiciului. 

Este însă corect că nu se poate reţine ca prejudiciu real, respectiv efectiv, 
contravaloarea permisului cu nr.0258794 emis pe numele numitei P.F.R., întrucât aşa 
cum rezultă din răspunsul reclamantei acesta a fost predat Depoului Satu-Mare, fără 
nicio filă utilizată. 

Nu pot fi reţinute susţinerile reclamantei potrivit cărora nu ar avea relevanţă că 
ulterior controlului Curţii de Conturi, care a constatat paguba, au fost regăsite unele 
autorizaţii şi permise, întrucât prejudiciul trebuie să fie efectiv şi nu doar formal. 

Noţiunea de prejudiciu evidenţiază, o modificare a patrimoniului din cauza 
unei acţiuni ori omisiuni ilicite a salariatului, constând într-o diminuare a activului 
patrimonial al angajatorului. 

Or, în condiţiile în care, unul din permise a fost recuperat, nu se mai poate 
susţine că patrimoniul reclamantei a fost diminuat cu contravaloarea acesteia, în 
condiţiile în care nu a fost deloc utilizat. 

Reţinând că, contravaloarea permisului recuperat este de 498 lei, potrivit notei 
de constatare a reclamantei – f.12 dos.de fond – şi raportat la proporţia culpei 
pârâtului: în producerea pagubei, care este de 40,3%, rezultă că pârâtului îi este 
neimputabilă suma de 210,39 lei, astfel că din totalul prejudiciului de 1760 lei acesta 
rămâne răspunzător de 1559,61 lei. 

În raport de cele arătate, în baza art.312 alin.1, 2 şi teza I-a din C.pr.civ., 
Curtea urmează să admită recursul reclamantei şi să modifice în parte hotărârea 
atacată în sensul că urmează a fi admisă acţiunea în parte şi obligat pârâtul la plata 
sumei de 1559,61 lei cu titlu de despăgubiri. 

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în recurs. 
 
 

22. Pensie de serviciu. Decizie de dare în debit. Lipsa modului 
de calcul. Anulare 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 238 din 28 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.14248 din 14.10.2013, pronunţată de Tribunalul Cluj a 
fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamantul P.V. împotriva pârâtei CASA 
JUDEŢEANĂ DE PENSII  având ca obiect asigurare sociala. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 
375/26.09.2013 emisă de pârâtă, s-a dispus plata de către reclamant a sumei de 2907 
lei generată de revizuirea cuantumului bazei de calcul de către Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 

Recuperarea sumelor menţionate a fost decisă ca urmare a  Adeverinţei nr. 
6740/3/12/2011/29.06.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj conform 
căreia  baza de calcul pentru actualizarea pensiei reclamantului, procuror la parchetul 
de pe lângă Judecătoria  Cluj-Napoca  la data pensionării, este suma de 6157 lei 
compusă dintr-un salariu de bază de 4926 lei si un spor de vechime de 25%. 

Această adeverinţă rectifică adeverinţa veche şi în adresa nr. 6740/11/12/2011 
a parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj se arată că  în adeverinţele anterioare a fost 
cuprins din eroare si sporul pentru condiţii deosebite în procent de 15% însă acest 
spor a fost acordat începând cu data de 01.03.1998, iar procurorii menţionaţi au fost 
pensionaţi înainte de data de 01.03.1998. 



Prin urmare, instanţa a constatat că decizia nr. 375/26.09.2013 emisă de pârâtă 
este legală, fiind îndreptată o eroare de calcul a pensiei iar conform art. 179 alin.1 din 
Legea nr. 263/2010, sumele încasate necuvenit de către pensionari  sau alţi beneficiari 
cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la aceştia în termenul 
general de prescripţie de trei ani. 

Pentru aceste motive, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată. 
Împotriva acestei hotărâri, reclamantul P.V. a declarat recurs prin care a 

solicitat anularea deciziei nr.375/26.09-2012 emisă de pârâta, obligarea pârâtei să 
emită o nouă decizie de dare în debit şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată în sumă de 57,3 lei. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat, în esenţă, că buletinul  de calcul 
nu conţine date reale şi, în fapt, nici nu este o anexă a deciziei de dare în debit, ci ale 
unei alte decizii cu nr.96736/18.09.2012,. 

Reclamantul contestă corectitudinea modului de calcul a sumei imputate, 
făcând şi ample referiri la natura drepturilor salariale în baza cărora a fost recalculată 
pensia, la situaţia contribuţiilor şi impozitului aferent drepturilor salariale. 

În fine, reclamantul aduce critici hotărârii pe care o consideră nelegală 
samavolnică şi părtinitoare. 

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

Prin decizia nr.375 din 26.09.2012 emisă de pârâtă (fila 11 volum I fond) 
pârâta a dispus recuperarea sumei de 2904 lei, încasată necuvenit de reclamant, 
reţinându-se că plata a fost generată de revizuirea bazei de calcul de către Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Cluj, fostul angajator al reclamantului.. 

Buletinul de calcul care ar fi trebuit să justifice stabilirea acestei sume, 
menţionează însă (fila 12 vol. I fond) că reprezintă o anexă la Decizia nr.96736 din 
18.09.2012, diferită astfel de cea emisă în vederea recuperării sumei pe care pârâta o 
impută reclamantului. 

Totodată, buletinul de calcul menţionează că suma de 2904 a fost plătită 
necuvenit în luna noiembrie 2011, fiind o diferenţă între pensia netă plătită de 10.675 
lei şi cea cuvenită de 7.771 lei. 

În fine, prin referatul nr. X/18.09.2012 (fila 51 vol. I fond) s-a reţinut că în 
perioada de la 01.11.2011 până la 30.11.2011, reclamantul a încasat necuvenit suma 
de 2904 lei, reprezentând diferenţa pensie de serviciu pentru perioada 08.10.2007 – 
31.03.2008 conform adresei nr.6740/111/12/2011/23.06.2012. 

Curtea de Apel observă însă că deşi este necontestat că reclamantul a 
beneficiat în mod necuvenit de includerea în baza  de calcul a pensiei sale de serviciu 
a sporului de condiţii deosebite,  pârâta nu a reuşit să  prezinte modul de calcul al 
sumei de 2904 lei imputată reclamantului. Astfel, buletinul de calcul  depus la dosar 
menţionează expres că reprezintă o anexă a altei decizii decât cea de dare în debit şi, 
în plus, cuprinde date evident eronate sau imposibil de valorificat. 

În acest sens, debitul apare a fi generat de plata necuvenită a drepturilor de 
pensie în luna noiembrie 2011, când s-a reţinut de către pârâtă că pensia netă cuvenită 
reclamantului este 7.771 lei deşi acesta a beneficiat de  plata unor diferenţe de pensie 
de 6.336 lei, iar din 08.10.2007 pensia reclamantului este de 4.987 lei (fila 53 vol. I 
fond – decizia 96736/10.08.2012). 

Nu rezultă prin urmare cum a stabilit pârâta că pensia brută cuvenită 
reclamantului în luna noiembrie este de 9345 lei, fiind diferită de cea  menţionată 
anterior, astfel încât este justificată critica reclamantului că decizia contestată nu 
indică modul de calcul al sumei imputate reclamantului. 



Omisiunea pârâtei de a prezenta modul de calcul atrage imposibilitatea 
instanţei de a verifica şi stabili corectitudinea deciziei sub aspectul sumei imputate 
reclamantului, sancţiunii instituită fiind nulitatea acestei decizii, chiar dacă şi 
reclamantul  recunoaşte că a beneficiat  de o plată necuvenită, deoarece pârâta are 
obligaţia să emită o decizie clară, precisă şi verificabilă conform art.179 din Legea 
nr.263/2010. 

În mod accesoriu dispoziţiei de anulare a deciziei nr.375/26.09.2012, pârâta va 
fi obligată să restituie reclamantului suma de 2.904 lei. 

Nu se poate da curs cererii reclamantului de obligare a pârâtei la emiterea unei 
decizii corecte de stabilire a debitului având în vedere că prezenta cauză este limitată 
la examinarea legalităţii şi corectitudinii deciziei de dare în debit. 

Pentru considerentele expuse anterior, fiind superfluă examinarea celorlalte 
critici ale reclamantului, 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, obligând pârâta în baza 
art.274 C.pr.civ. la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 17,30 
lei (aferente serviciilor poştale, achitate de reclamant filele 8-10). 

 
 

23. Conflict negativ de competenţă. Taxă radio. Stabilirea 
competenţei soluţionării recursului de tribunalul specializat 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 4 din 10 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 3970/26.02.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca, s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta SOCIETATEA 
ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, împotriva pârâtei SC S.I. SRL. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 720 lei, reprezentând 
taxă radiodifuziune pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2011 si suma de 98,21 
lei, reprezentând penalităţi de întârziere. 

S-a respins cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca 
neîntemeiată. 

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

„Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 03.01.2013, sub nr. …, 
reclamanta Societatea Română de Radiodifuziune a chemat în judecată pe pârâta SC 
S.I. SRL solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 818,21 lei, reprezentând taxă 
pentru serviciul public de radiodifuziune pentru perioada ianuarie 2010-decebrie 2011 
în cuantum de 720 lei, penalităţi aferente în cuantum de 98,21 lei, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea in fapt a cererii, reclamanta a arătat că, prin H.G. nr. 977/2003, a 
fost instituită obligaţia persoanelor juridice cu sediul în România de a plăti o taxă 
pentru serviciul public de radiodifuziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, 
legea prezumând calitatea de beneficiar al serviciilor respective pentru toate 
persoanele juridice. Instituirea unei astfel de prezumţii şi stabilirea de plano a calităţii 
de beneficiar, fără a fi condiţionată de posesia receptoarelor, s-a realizat prin 
modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994, privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Română de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de televiziune, 
republicată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 112 Cod procedură civilă, H.G. nr. 
977/2003 şi Legea nr. 41/1994. 



Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 
Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, a solicitat obligarea pârâtei 

la plata unei sume de bani. Obligaţia de a plăti o sumă de bani ca şi natură juridică 
este o obligaţie de a da şi poate avea două izvoare: contractul sau legea. 

Prin urmare, instanţa consideră că, în vederea justei soluţionări a cauzei, 
trebuie să cerceteze izvorul raportului juridic în temeiul căruia reclamanta solicită 
obligarea pârâtei la plata unei sume de bani. În ceea ce priveşte soluţionarea justă a 
acestei probleme, instanţa apreciază că în primul rând trebuie să dea eficienţă 
principiului disponibilităţii şi, astfel, trebuie să procedeze la o verificare a temeiurilor 
în drept pe care reclamanta şi-a justificat cererea şi numai dacă constată că acesta nu a 
menţionat în cuprinsul cererii de chemare a în judecată temeiurile de drept ale 
solicitării sale să realizeze o analiză proprie a izvorului raportului obligaţional. 

Prin urmare, având în vedere cele arătate mai sus şi cercetând conţinutul 
cererii de chemare în judecată, instanţa constată că reclamanta în cuprinsul solicitării 
sale a menţionat în mod expres temeiurile de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile, 
respectiv prevederile HG NR. 977/2003. 

Din această cauză, instanţei nu-i rămâne decât să aprecieze dacă, în speţa de 
faţă, temeiurile de drept invocate de reclamantă sunt sau nu pertinente pentru 
soluţionarea cauzei. 

În conformitate cu art. 40 din Legea nr. 41/1994, veniturile proprii ale 
Societăţii Române de Radiodifuziune provin, printre altele din taxe pentru serviciul 
public de radiodifuziune şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a 
taxelor datorate. Conform aliniatului 3 al aceluiaşi articol, persoanele juridice cu 
sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, 
precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să 
plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul 
public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.  

Prin urmare, legiuitorul instituie prezumţia legală că toate persoanele juridice 
au calitatea de beneficiari ai serviciilor publice de radio şi TV, instituindu-se conform 
art. 53 din Constituţia României contribuţii financiare speciale. În acest sens, Curtea 
Constituţionala sesizata cu exceptai de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din 
Legea nr. 41/1994 a reţinut prin deciziile nr. 159/2004, nr. 297/2004 şi nr. 331/2006, 
că art. 31, 134 şi art. 135 alin. (1) din Constituţia României nu sunt încălcate, 
deoarece serviciile publice, definite ca activităţi desfăşurate sau autorizate de 
administraţia publică, prin care se realizează nevoi sociale de interes public, au regim 
specific de drept public, derogatoriu de la dreptul comun. S-a mai arătat că, "în funcţie 
de contextul economico-social şi de strategia de dezvoltare a anumitor ramuri de 
activitate, statul poate interveni prin măsuri care să răspundă nevoilor de stimulare a 
anumitor activităţi, fără ca opţiunea legiuitorului, care stabileşte destinatarii acestor 
măsuri, să aibă caracter discriminatoriu". 

Prin urmare, din cele arătate mai sus instanţa consideră că, pe de o parte, 
temeiurile de drept indicate de reclamantă în conţinutul cererii sale sunt pertinente în 
ceea ce priveşte judecarea cauzei, iar, pe de altă parte, din aceste texte de lege rezultă 
că izvorul raportului juridic existent între reclamantă şi pârâtă este un text de lege. 
Izvorul raportului juridic obligaţional având ca obiect plata unei sume de bani fiind un 
text de lege, instanţa reţine că spre deosebire de un izvor contractual unde 
reclamantul, pe lângă temeiul în drept a cererii sale, trebuie să facă dovada executării 
propriilor obligaţii (excepţie făcând contractele unilaterale unde e suficientă doar 
dovada temeiului juridic), iar apoi să afirme neexecutarea obligaţiilor de către pârâta 
debitoare, în acest caz în vederea admiterii unei cereri cu asemenea obiect, 



reclamantei nu-i revine decât sarcina dovedirii existenţei temeiului de drept pe care îşi 
întemeiază cererea, urmată apoi de individualizarea (determinarea) concretă a sumei 
datorate prin depunerea la dosarul cauzei a înscrisurilor din care rezultă în mod exact 
cuantumul sumei datorate. 

În ceea ce priveşte prima condiţie, respectiv aceea a indicării temeiului în 
drept pe care reclamanta îşi întemeiază cererea, instanţa constată că, din 
considerentele de mai sus, rezultă că aceasta a fost îndeplinită în totalitate de către 
reclamantă. 

În ceea ce priveşte dovedirea lichidităţii creanţei, instanţa constată că această 
obligaţie este îndeplinită ope legis de reclamantă, deoarece dispoziţiile pct. 4 din 
anexa H.G. nr. 977/2003 stabilesc un cuantum fix al taxei, respectiv de 30 lei lunar.  

În continuare, instanţa apreciază că, după ce a dovedit existenţa unui temei 
legal al cererii sale şi a dovedit lichiditatea creanţei sale, reclamantei nu-i rămâne 
decât sarcina afirmării neexecutării obligaţiei de către pârâta-debitoare, acestuia din 
urmă revenindu-i obligaţia potrivit art. 1169 Cod civil să dovedească netemeinicia 
celor susţinute de reclamanta, depunând la dosarul cauzei chitanţe de plată prin care 
să arate că obligaţia a fost stinsă în totalitate sau cel puţin parţial. 

Având în vedere că prin cererea de chemare în judecată reclamanta a afirmat 
neexecutarea obligaţiei de a plăti o sumă de bani din partea pârâtei, instanţa consideră 
că în vederea respingerii cererii, pârâta trebuia să depună la dosarul cauzei chitanţe de 
plată din care să rezulte contrariul celor arătate de reclamant. Or, pârâta nu a depus 
nici un înscris la dosar şi nici un a formulat cereri în apărare. 

Prin urmare, instanţa va admite cererea şi va obligă pârâta să plătească 
reclamantei suma de 720 lei, reprezentând taxă radiodifuziune pentru perioada 
ianuarie 2010 – decembrie 2011. 

În ceea ce priveşte plata penalităţilor, solicitată de reclamantă prin cerere, 
instanţa reţine următoarele. 

În conformitate cu prevederile art. 1073 Cod civil coroborate cu prevederile 
art. 1082 Cod civil, creditorul are dreptul la îndeplinirea exactă a prestaţiei datorate 
acestuia de către debitor, în caz contrar având dreptul la dezdăunări, care sunt datorate 
de acesta din urmă cu excepţia situaţiei în care dovedeşte intervenţia unei cauze 
străine exoneratoare de plată. 

Prin urmare, din analiza celor două texte legale rezultă în mod clar faptul că 
reclamanta suferind o neexecutare din partea debitorului a obligaţiei acestuia din urmă 
beneficia de dreptul la dezdăunări cu excepţia situaţiei în care pârâta justifica prin 
dovezi depuse la dosar intervenţia unei cauze străine exoneratoare de obligaţie. 

Cercetând sub acest ultim aspect actele depuse la dosar, instanţa constată că 
pârâta nu a invocat intervenţia în cauză a unui astfel de eveniment, astfel încât va 
considera că prezumţia de culpă stabilită de prevederile art. 1082 Cod civil rămâne în 
fiinţă. 

Prin urmare, instanţa consideră că solicitarea reclamantei de obligare a 
debitoarei la plata unor penalităţi de întârziere este întemeiată. Legat de cuantumul 
acesteia, aşa cum acesta fost solicitat de reclamantă, instanța constată următoarele: 

Daunele-interese pe care instanța le poate acorda unui reclamant în vederea 
acoperirii prejudiciului cauzat de neexecutarea prestației debitorului sunt de 2 feluri: 
daune-interese moratorii și daune interese compensatorii. 

Dacă în conformitate cu regula generală stabilită de prevederile art. 1084 Cod 
civil,. în cazul obligațiilor de a face sau de a da instanța sesizată cu cererea de 
acordare a unor daune-interese poate admite și stabili în sarcina debitoarei în funcție 
de solicitarea reclamantului daune-interese moratorii sau daune-interese 



compensatorii, în situația existenței în sarcina debitoarei a obligației de a plăti o sumă 
de bani, instanța de judecată nu poate acorda în conformitate cu prevederile art. 1087 
Cod civil decât daune-interese moratorii, al căror cuantum va fi egal cu valorea 
dobânzii legale, dacă părțile prin contract sau legea printr-o dispoziție specială nu a 
stabilit altfel. 

Prin urmare, izvorul obligației debitoarei fiind prevederile H.G. nr. 977/2003, 
instanța consideră că, în ceea ce privește justa soluționare a cauzei sub aspectul 
solicitării cuantumului penalităților de întârziere, trebuie să procedeze la verificarea 
faptului dacă actele normative mai sus amintite cuprind sau nu o dispoziție specială 
derogatorie de la regula generală stabilită prin prevederile art. 1087 Cod civil. 

Cercetând cauza sub acest aspect, instanța constată următoarele: 
În conformitate cu art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 977/2003 pentru neplata la termen 

a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune, plătitorii plătesc penalităţi 
pentru fiecare zi de întârziere, iar cuantumul acestora se determină în conformitate cu 
metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.  

Aşadar, modul de calcul al penalităţilor pentru perioada ianuarie 2010- 
decembrie 2011 presupune aplicarea unui procent de 0,04% pe zi de întârziere. 

Prin urmare, din cele arătate mai sus instanța, instanța constată că, în speţă de 
față, existând o reglementare derogatorie de la prevederile art. 1087 Cod civil în ceea 
ce privește modul de calcul al penalităților de întârziere ce se pot acorda reclamantei 
la cerere, ceea ce va avea ca efect aplicarea acestora conform regulii specialia 
generalibus derogant. 

În consecință, pentru motivele de mai sus, instanța va admite cererea 
reclamantei şi, în consecință, va obliga pârâta la plata sumei de 98,21 lei, 
reprezentând penalități de întârziere aferente debitului principal. 

În conformitate cu prevederile art. 274 Cod procedura civila, instanța poate 
obliga la cerere partea care a căzut în pretenții să-i plătească celeilalte părți 
cheltuielile de judecată ocazionate de desfășurarea procesului. Cheltuielile de judecată 
sunt reprezentate de acele sume de bani pe care părțile trebuie să le efectueze pentru 
desfăşurarea regulată a procesului civil şi sunt compuse în principiu din: taxa de 
timbru şi timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli cu deplasarea martorilor, 
cheltuieli privind efectuarea expertizei şi onorariul de expert, etc. 

Efectuarea tuturor cheltuielilor amintite mai sus trebuie dovedită prin 
înscrisuri depuse în acest sens la dosarul cauzei de partea care a solicitat prin cerere de 
chemare în judecată sau cerere reconvențională ori întâmpinare obligarea la plată a 
părții ce a căzut în pretenții. 

Cercetând din acest punct de vedere actele depuse la dosar de către 
reclamantă, instanța constată că nu există la dosar înscrisuri din care să rezulte 
efectuarea unor cheltuieli de către reclamantă în vederea desfășurării în bune condiții 
a procesului de față, motiv pentru care va respinge cererea de obligare a pârâtei la 
plata cheltuielilor de judecată”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, recurenta SC S.I. 
SRL, solicitând instanţei casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, 
arătând în motivarea recursului că nu a fost legal citată. 

Pe fondul cauzei, recurenta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, 
arătând că în sarcina acesteia nu există o obligaţie de a plăti unele servicii de care nu a 
beneficiat.  



La data de 23 august 2013, intimata SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
RADIODIFUZIUNE a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei civile nr. 3970/2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca, ca fiind legală şi temeinică. 

Recursul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. …. 
Tribunalul Specializat Cluj, prin decizia civilă nr. 485/R/23.09.2013, a admis 

excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Specializat Cluj, ridicată din oficiu 
şi, în consecinţă: 

A fost declinată competenţa de soluţionare a prezentei cauze, privind pe 
recurenta SC S.I. SRL şi pe intimata SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
RADIODIFUZIUNE, având ca obiect recursul formulat împotriva sentinţei civile nr. 
3970/26 februarie 2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, în favoarea 
TRIBUNALULUI CLUJ. 

Motivând decizia pronunţată, Tribunalul Specializat Cluj,  a reţinut în 
considerentele acesteia, următoarele: 

„Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, competenţa materială de recurs a celor trei 
tribunale comerciale, era reglementată de dispoziţiile art. 2 pct. 3, raportate la cele ale 
art. 2, pct. 1, lit. a şi art. 1 C.proc.civ., care diferenţiau între procese şi cereri în 
materie civilă şi procese şi cereri în materie comercială, toate coroborate cu 
dispoziţiile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, care prevedeau că tribunalele 
specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se 
înfiinţează, dispoziţiile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 prevăzând expres faptul 
că se pot înfiinţa secţii sau complete specializate pentru cauze comerciale. 

Desigur, din punctul de vedere al dreptului material, criteriile de delimitare 
între cauzele civile şi comerciale se regăseau în dispoziţiile art. 3 C.com., care se 
refereau la actele de comerţ obiective, art. 4 C.com., care se refereau la actele de 
comerţ subiective şi art. 7, art. 9 şi art. 56 C.com., care defineau comercianţii şi 
condiţiile de incidenţă a jurisdicţiei comerciale. 

Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 31 din 10 mai 1887 a fost abrogat, cu excepţia unor articole care nu 
prezintă relevanţă în prezenta speţă, prin dispoziţiile art. 230 lit. c din Legea nr. 
71/2011. 

Acelaşi act normativ, Legea nr. 71/2011, prin art. 223 prevede expres faptul că 
doar 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 legale, materiale şi procedurale în vigoare la 
data când acestea au fost pornite. 

Dat fiind faptul că cererea dedusă judecăţii a fost înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 3 ianuarie 2013, după data intrării în vigoare a 
noului Cod civil, dispoziţiile art. 223 din Legea nr. 71/2011 nu sunt aplicabile. 

În consecinţă, se impune verificarea aplicabilităţii dispoziţiilor art. 227 din 
Legea nr. 71/2011, potrivit cărora dacă legea specială prevede că anumite cauze sunt 
de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor 
comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea în vigoare a Codului 
civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, după caz, secţiilor 
civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv secţiilor civile 
reorganizate conform art. 225. 



În acest context se impune analiza noţiunii de „lege specială” la care se referă 
art. 227 din Legea nr. 71/2011, precum şi stabilirea modului de aplicare în timp a 
dispoziţiilor acestei norme. 

Dat fiind faptul că Legea nr. 71/2011 a fost adoptată pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, tribunalul apreciază că singura interpretare 
posibilă a noţiunii de „lege specială” trimite la toate celelalte acte normative care se 
găsesc, faţă de noul Cod civil, în relaţia normă specială – normă generală. Aplicarea 
în timp a acestor dispoziţii are, desigur, în vedere momentul intrării în vigoare a 
noului Cod civil, legile speciale fiind actele normative arătate în cuprinsul prezentului 
aliniat care au rămas neabrogate în urma intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011. 

În consecinţă, Tribunalul Specializat Cluj ar fi competent să soluţioneze 
prezentul recurs doar în măsura în care hotărârea atacată ar fi o hotărâre pronunţată în 
primă instanţă în materia profesioniştilor. 

Obiectul prezentului litigiu constă în pretenţii care vizează creanţe fără 
legătură cu activitatea vreunui profesionist. Or, creanţa dedusă judecăţii, constând 
într-o taxă nu este de natură să atragă competenţa de soluţionare a instanţei 
specializate întrucât nu vizează activitatea profesioniştilor, fiind lipsit de relevanţă 
faptul că una dintre părţi este un profesionist. 

Având în vedere considerentele reţinute, în temeiul art.1591 alin.2 coroborat cu 
art.2 pct.3 C. pr. civ., tribunalul specializat va admite excepţia necompetenţei sale 
materiale şi va declina competenţa de soluţionare a recursului, în favoarea 
Tribunalului Cluj”. 

Pe rolul Tribunalului Cluj – Secţia  Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 
45/211/2013. 

Prin decizia civilă nr. 1165/03.12.2013, pronunţată de Tribunalul Cluj – 
Secţia  Civilă, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj. 

A fost declinată competenţa de soluţionare a recursului declarat de pârâta SC 
„S.I.” SRL, împotriva sentinţei civile nr. 3970/2013, a Judecătoriei Cluj-Napoca, în 
favoarea Tribunalului Specializat Cluj.   

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, dispunându-se trimiterea 
dosarului Curţii de Apel Cluj, pentru soluţionarea acestuia. 

Motivând decizia pronunţată, Tribunalul Cluj – Secţia  Civilă a reţinut în 
considerentele acesteia, următoarele: 

„În şedinţa publică din data de 03.12.2013, Tribunalul, din oficiu, în baza art. 
158 alin. 1 şi art. 159 pct. 3 C.pr.civ., a invocat excepţia necompetenţei materiale, 
apreciind că a fost învestită cu un litigiu între profesionişti. 

Excepţia este întemeiată, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 
Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, noţiunea de „profesionist” prevăzută la art. 3 din 
Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, 
precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau 
profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în 
vigoare a Codului civil”. 

Având în vedere calitatea părţilor din prezenta cauză, Tribunalul apreciază că 
Tribunalul Specializat Cluj este competent în soluţionarea cauzei. Din perspectiva 
dispoziţiilor legale citate este irelevantă calificarea activităţii desfăşurate de Societatea 
Română de Radiodifuziune în lumina reglementării legale anterioare. 

Faţă de considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 158 alin. 1 şi art. 
159 pct. 3 C.pr.civ., urmează să fie admisă excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Cluj şi se va declina competenţa de soluţionare a recursului declarat de 



reclamanta Societatea Română de Radiodifuziune împotriva  Sentinţei civile nr. 
4062/23.02.2013, pronunţată în dosarul nr. 26033/211/2012, al Judecătoriei Cluj-
Napoca, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

În temeiul art. 20, 21 C.pr.civ. se va constata ivit conflictul negativ de 
competenţă şi se va dispune trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj, Secţia  I-a 
civilă, pentru soluţionarea conflictului”. 

Pe rolul Curţii de Apel Cluj cauza a fost înregistrată sub nr. …. 
Examinând prezentul conflict negativ de competenţă, în conformitate cu 

prevederile art. 22 alin. 5 Cod Proc. Civ, Curtea urmează să stabilească în 
favoarea Tribunalului Specializat Cluj competenţa de soluţionare a prezentei 
cauze, motivat pe următoarele considerente : 

Este adevărat că cererea introductivă de instanţă a fost înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Cluj-Napoca după data intrării în vigoare a NCC, respectiv la data de 
03.01.2013, dar nu este mai puţin adevărat că acest aspect nu impietează asupra 
calităţii părţilor, aceea de „profesionişti”, după cum, nu impietează nici asupra naturii 
juridice a litigiului, aceea de „litigiu între profesionişti”, considerente în raport de 
care, instanţa competenţă să se pronunţa asupra recursului pendinte este, în mod 
evident, instanţa specializată în litigii cu profesionişti, adică instanţa care fusese 
competentă să judece şi litigiile între comercianţi, astfel cum fuseseră acestea definite 
de art. 3, art. 4 şi art. 56 din vechiul Cod Comercial. 

La fel de adevărat este şi faptul că în cauză nu-şi găsesc aplicare prevederile 
art. 223  din Legea nr. 71/2011, însă, aşa cum corect a reţinut Tribunalul Cluj – Secţia 
Civilă, în cauză sunt pe deplin incidente prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 
71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, text 
legal care prevede că „ noţiunea de profesionist prevăzută la art. 3 din Codul Civil 
include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice 
persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum 
aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului Civil”. 

Prin art. 219 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 2 alin. 1 lit. a C. proc. 
civ.,  însă dispoziţiile art. 2 pct. 2 şi 3 C. proc. civ. au rămas în vigoare, astfel încât,  
Curtea constată că, calea de atac împotriva unei hotărâri pronunţată în primă instanţă, 
într-un litigiu între profesionişti, de Judecătoria Cluj-Napoca (Judecătoria fiind 
competentă în primă instanţă să judece prezentul litigiu în baza art. 1 pct. 1 C. proc. 
civ., coroborat cu art. 2 pct. 1 lit. b C. proc. civ.), este de competenţa Tribunalului 
Specializat Cluj, pentru considerentele ce urmează a fi expuse : 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
republicată, „tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 
fiecărui judeţ si al municipiului Bucureşti, si au, de regula, sediul in municipiul 
reşedinţa de judeţ”, alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol arătând ce se cuprinde în 
circumscripţia fiecărui tribunal, respectiv, ce secţii sau complete specializate pot 
funcţiona în cadrul fiecărui tribunal, astfel : 

 „(2) In circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile 
din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. 

 (3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete 
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, societăţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau 
pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime 
şi fluviale”. 

 Art. 37 Legea nr. 304/2004 republicată, prevede următoarele : 



 „(1) In domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinţa tribunale 
specializate. 

(2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot 
funcţiona la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti si au, de regula, sediul in 
municipiul reşedinţa de judeţ. 

(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in 
domeniile in care se înfiinţează”. 

Este adevărat că prin art. 219 din Legea nr. 71/2011, actualizată, pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, intrată în vigoare la data 
de 24 iulie 2010, s-a prevăzut că,  „Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul 
Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 punctul 1, litera a) se 
abrogă”, dar nu este mai puţin adevărat că abrogarea criteriului valoric de determinare 
a competenţei materiale a instanţei specializate în judecarea litigiilor comerciale, 
criteriu care opera între judecătorie şi Tribunalul Comercial Cluj, nu între Tribunalul 
Comercial Cluj şi Tribunalul Cluj – Secţia Civilă,  – art. 2 pct. 1 lit. a C. proc. civ. - ,  
nu atrage automat şi necondiţionat o transpunere a competenţei Tribunalului 
Specializat Cluj,  la Tribunalul Cluj – Secţia civilă, şi aceasta pentru că,  într-o atare 
situaţie, absolut ipotetică,  nu şi-ar mai găsi justificare şi raţionare existenţa şi 
funcţionarea instanţei specializate. 

Că este aşa, se poate deduce fără îndoială din textul art. 226 din aceeaşi lege, 
text legal care prevede următoarele: 

„(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea 
colegiului de conducere al instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în 
cadrul secţiilor civile, complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de 
litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: 

a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc; 
          b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau 

fără personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; 
          c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea 

concurenţei; 
          d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 
(2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de 

următoarele criterii: 
a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secţiei; 
b) specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei 

profesionale a acestora; 
c) respectarea principiului repartizării aleatorii. 
(3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va 

produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil”. 
În acelaşi timp, potrivit art. 227 din aceeaşi lege, „dacă legea specială 

prevede că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după 
caz, de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după 
intrarea în vigoare a Codului civil, competenţa de judecată revine tribunalelor 
specializate sau, după caz, secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit 
art. 228, respectiv secţiilor civile reorganizate conform art. 225”. 

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 1 din aceeaşi lege, „până la data 
intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se 
reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca secţii civile în cadrul 
tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226”,  alin. 2 al aceluiaşi articol 



prevăzând că „la stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, după 
caz, a secţiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numărul şi 
natura cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experienţei 
profesionale a acestora, precum şi de volumul de activitate al instanţei”. 

Rezultă, aşadar, din întreaga economie a textelor legale mai sus citate, că 
intenţia legiuitorului, exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 
71/2011, a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul 
Specializat Cluj – să-şi menţină aceeaşi arie de competenţă materială  ca şi fostul 
Tribunal Comercial Cluj, practic, Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi 
competenţă materială  pe care a avut-o şi fostul Tribunal Comercial Cluj. 

Drept urmare, Curtea constată că prezenta cerere de recurs este de competenţa 
materială în primă instanţă a Tribunalului Specializat Cluj. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor 
art. 22 alin. 5  C. proc. civ., Curtea urmează să stabilească în favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj competenţa materială de soluţionare a cererii de recurs formulată 
de pârâta S.C. „S.I. S.R.L., vizând şi pe intimata  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
RADIODIFUZIUNE, având ca obiect pretenţii. 

 
 

24. Conflict negativ de competenţă. Rezoluţiune antecontract 
de vânzare-cumpărare cu privire la un teren pentru construirea mai 

multor locuinţe. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului 
specializat 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 7 din 27 ianuarie 2014  

Prin Sentinţa civilă nr. 2076 din 02.09.2013 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj s-a admis excepţia necompetenţei materiale şi s-a declinat 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 

Prin sentinţa civilă nr. 587 din 15 noiembrie 2013 pronunţată de Tribunalul 
Cluj s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, Secţia civilă şi, 
în consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulată de 
reclamanta S.C. F. S.R.L. prin S. S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar, în 
contradictoriu cu pârâţii C.G., C.A.E. şi C.A.D., având ca obiect rezoluţiune contract, 
în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi în consecinţă, s-a dispus 
suspendarea judecării cauzei şi înaintarea dosarului la Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a 
civilă, pentru soluţionarea conflictului. 

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut următoarele: 
În şedinţa publică din data de 15.11.2013, Tribunalul, în temeiul art. 130 alin. 

2, art. 131 alin. 1 şi art. 133 alin. 3 din noul C.pr.civ. a pus în discuţie excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului  Cluj-Secţia civilă, invocată de către 
reclamantă. 

Excepţia a fost considerată întemeiată pentru considerentele ce urmează: 
Obiectul litigiului derivă din Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat 

între părţi la data de 24.09.2008 cu privire la terenul în suprafaţă de 143.312 mp. 
situat în localitatea Dăbâca, judeţul Cluj. Potrivit clauzelor antecontractului pe terenul 
menţionat promitentul cumpărător intenţiona să dezvolte, în mai multe etape, un 
proiect rezidenţial compus din parcele pentru locuinţe individuale. 



Reclamanta S.C. F. S.R.L. a susţinut că activităţile propuse corespund 
obiectului principal de activitate al societăţii şi nu s-a obligat să achiziţioneze imobilul 
pentru „uzul sau consumaţia cumpărătorului ori a familiei sale”. 

Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, noţiunea de „profesionist” prevăzută la art. 3 din 
Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, 
precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau 
profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în 
vigoare a Codului civil”. 

Având în vedere calitatea de profesionist a reclamantei şi faptul că activităţile 
propuse ca urmare a achiziţionării terenului în litigiu corespund obiectului principal 
de activitate al societăţii comerciale, instanţa a apreciat că Tribunalul Specializat Cluj 
este competent în soluţionarea cauzei.  

De altfel, acţiunea promovată anterior între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect, a 
fost anulată ca netimbrată prin sentinţa civilă nr. 48/09.01.2013, pronunţată în dosarul 
nr. 1938/1285/2012 al Tribunalului Specializat Cluj. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine 
următoarele: 

În aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al 
Magistraturii a adoptat Hotărârea nr.  654 din 31 august 2011, prin care, între altele, a 
dispus reorganizarea ca tribunale specializate a tribunalelor comerciale Argeş, Cluj şi 
Mureş, începând cu data de 01 octombrie 2011, având în vedere „volumul de 
activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu 
volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în 
care îşi au sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care se află cele trei tribunale 
specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu cea rezultată din comasarea 
schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun”. 

Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii vizează, în mod direct, încărcătura jurisdicţională a celor trei foste 
tribunale comerciale, criteriul cantitativ, rezultat din observarea numărului de dosare 
înregistrate pe rolul lor, fiind acela care, în mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca 
tribunale specializate, iar nu ca simple secţii civile în cadrul Tribunalelor Argeş, Cluj 
şi Mureş. 

Or, încărcătura avută în vedere era cea rezultată din competenţa atribuită celor 
trei tribunale potrivit dispoziţiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 şi Noului Cod 
civil, ceea ce trimite la concluzia că nu s-a avut în intenţie ca sub guvernământul 
Noului C.civ. atribuţiile jurisdicţionale ale acestora să cunoască o diminuare. 

Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor 
tribunale comerciale au fost menţinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia 
evocată mai sus. 

Pentru determinarea întregii competenţe materiale a tribunalelor specializate 
trebuie avute în vedere inclusiv normele de competenţă de drept comun, cuprinse în 
Codul de procedură civilă, cu observarea însă a particularităţilor activităţii 
jurisdicţionale a tribunalelor specializate, particularităţi rezultate din specificul 
competenţei lor materiale anterioare intrării în vigoare a Noului Cod civil. Este 
îndeajuns de evident că transformarea fostelor tribunale comerciale în  tribunale 
specializate implică o  continuitate cu privire la tipurile de cauze care intră în 
competenţa lor, aceasta fiind raţiunea care justifică, în sensul Hotărârii nr. 654/2011 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, sus-evocată, atât menţinerea lor ca instanţe de 
sine stătătoare, cât şi a  schemelor de personal ce le-au fost alocate. 



În cauza de faţă, raportul juridic stabilit între reclamantă şi pârâtă era calificat, 
anterior actualului Cod civil, ca fiind unul de natură comercială, el atrăgând 
competenţa  Tribunalului Specializat Cluj. 

În urma  intrării în vigoare a Codului civil, deşi nu se mai poate vorbi de litigii 
comerciale, tribunalele  comerciale  transformate  în tribunale specializate au rămas să 
judece  cauze, care anterior codului au fost în competenţa  lor. 

Deşi nu mai există ligii comerciale, litigiile dintre profesionişti rămân în 
continuare în competenţa tribunalului specializat, ţinându-se seama de valorificare 
experienţei profesionale a  judecătorilor specializaţi în soluţionarea litigiilor  
prevăzute  în Cartea VI – Cap. XIV Cod proc.civ. 

Astfel fiind, Curţii îi rămâne să constate, în considerarea tuturor celor arătate 
mai sus, ca şi a argumentelor reţinute corect de Tribunalul Cluj, că Tribunalului 
Specializat Cluj îi aparţine şi în prezent competenţa de soluţionare a unui litigiu 
precum cel de faţă, acesta declinându-şi în mod eronat competenţa în favoarea 
Tribunalului Cluj. 

Această dezlegare este, de altfel, conformă cu jurisprudenţa Curţii de Apel 
Cluj, ulterioară intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi a legii de punere în aplicare a 
acestuia. 

 
 

25. Conflict negativ de competenţă. Acţiune în obligarea 
pârâtei la plata unui debit restant în sumă de 1.428.617 lei aferent 

unor facturi fiscale. Competenţa tribunalului specializat 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 12 din 29 ianuarie 2014  

Reţine că prin cererea înregistrată în data de 31 mai 2013, la Tribunalul 
Specializat Cluj, reclamanta S. SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
I.E. SA, a chemat-o în judecată pe pârâta E.H.L.,  solicitând instanţei ca prin hotărârea 
ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 1.428.617,88 lei 
reprezentând debit restant aferent unor facturi fiscale. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2977/2013 a Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus 
declinarea competenţei materiale de soluţionare a cererii formulată de către 
reclamanta S. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC I.E. SA, în 
contradictoriu cu pârâta E.H.L. Cipru, în favoarea Tribunalului Cluj. 

În şedinţa publică, din 18 decembrie 2013, Tribunalul Cluj a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a tribunalului cluj în soluţionarea litigiului şi prin  Sentinţa 
civilă nr. 658/18. 12.2013 a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Cluj-Secţia civilă şi a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea 
Tribunalului Specializat Cluj.   

 Instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.36 alin.3 din Legea nr.304/2004 
în cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru 
cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale 
sau pentru alte materii. 

Potrivit art.37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. 
(3) se pot înfiinţa tribunale specializate. Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, 
acesta a preluat potrivit dispoziţiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de 



competenţa tribunalului în domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură  
comercială, în prezent  şi litigiile dintre sau cu profesionişti. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi  criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea,  niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

Pe de altă parte , dispoziţiile  art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un 
caracter enunţiativ şi nu limitativ prevăzând  posibilitatea înfiinţării în cadrul secţiilor 
civile, a unor complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în 
considerarea obiectului sau naturii acestora. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, normă specială faţă de art. 227 din 
acelaşi act normativ, până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele 
comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizează ca tribunale specializate sau, după 
caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate,  prin Hotărârea CSM nr. 654/31 august 2011. Deşi Consiliul Superior al 
Magistraturii nu s-a pronunţat expres asupra competenţei materiale a tribunalelor 
specializate, a avut în vedere, în mod neechivoc, volumul de activitate al acestor 
instanţe, volum care include toate cauzele a căror natură „comercială” era determinată 
prin aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 şi art. 56 din Codicele de comerţ 
din 1887. În consecinţă, nu se poate reţine intenţia legiuitorului de a transfera 
competenţa de soluţionare a acestor cauze în favoarea secţiilor civile ale tribunalelor 
de drept comun, reorganizarea păstrând în favoarea tribunalelor specializate 
competenţa materială în limitele competenţei fostelor tribunale comerciale. 

Având în vedere motivele expuse mai sus, în baza dispoziţiilor art.158 
C.proc.civ. tribunalul a admis excepţia invocată a declinat competenţa de soluţionare 
a recursului în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

Constatând ivit conflictul de competenţă şi raportat la dispoziţiile art.134 şi 
art.135 Cod de procedură civilă a dispus înaintarea dosarului Curţii de Apel în 
vederea soluţionării acestuia. 

Examinând conflictul de competenţă negativ curtea reţine următoarele: 
Prezentul  litigiu are natură comercială, în conformitate cu prevederile art. 4 

din Codul comercial sub imperiul căruia s-au născut şi s-au derulat raporturile juridice 
dintre părţi.   

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, în cadrul 
tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze 
civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale 
[…]. 

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. 
(3) se pot înfiinţa tribunale specializate [….]. Tribunalele specializate preiau cauzele 
de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează. 

Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit 
dispoziţiilor art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 cauzele de competenţa tribunalului 



în domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură  comercială, în prezent şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti. 

După cum rezultă din dispoziţiile art. 226 din Legea nr. 71/2011, prin hotărâre 
a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al 
instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în cadrul secţiilor civile, 
complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în considerarea 
obiectului sau naturii acestora, precum: 

    a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc; 
    b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; 
    c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea 

concurenţei; 
    d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 
În alineatul doi al acestui articol s-au menţionat criteriile avute în vedere 

pentru înfiinţarea completelor specializate şi primul este „asigurarea unui volum de 
activitate echilibrat între secţii”.  Art. . 226 din Legea nr. 71/2011 are doar caracter 
enunţiativ şi nu limitativ, prevăzând posibilitatea înfiinţării unor complete specializate 
în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc   , cereri în materia 
societăţilor comerciale etc. 

Stabilirea sferei de competenţă a tribunalelor specializate revine, conform art. 
228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii şi în al 2 al 
acestui articol se prevede că „la stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor 
specializate se va ţine seama şi de volumul de activitate al instanţei.  

Dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizează doar o parte dintre cauzele 
de competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

      Pentru luarea deciziei menţinerii tribunalelor specializate, în speţă a 
Tribunalului Cluj, CSM a avut în vedere criteriile prevăzute în art. 228 al. 2 Legea nr. 
71/2011 care fac referire la volumul de activitate al instanţei. 

Prin Hotărârea 654/31 august 2011, dată în aplicarea art. 228 Legea nr. 
71/2011, s-a dispus reorganizarea Tribunalului Comercial Cluj în Tribunal Specializat 
avându-se în vedere „volumul de activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale 
comerciale prin comparaţie cu volumul de activitate în materie comercială de la alte 
tribunale situate în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care 
se află cele trei tribunale specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu cea 
rezultată din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept 
comun”. 

 Hotărârea CSM a fost luată ulterior intrării în vigoare a  Legii nr. 71/2011 şi 
s-a avut în vedere volumul de activitate al Tribunalul  Comercial Cluj care cuprindea 
totalitatea cauzelor căror natură „comercială” cum era determinată prin aplicarea 
dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 şi art. 56 din Codul Comercial.   

Din dispoziţiile legale anterior evocate rezultă că intenţia legiuitorului, 
exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 71/2011, a fost aceea ca 
tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul Specializat Cluj – să-şi menţină 
aceeaşi arie de competenţă materială  ca şi fostul Tribunal Comercial Cluj, practic, 
Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi competenţă materială  pe care a avut-o şi 
fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru acest tribunal operând doar o reorganizare, sub 
aspectul denumirii, ca tribunal specializat. 



Prin urmare, litigiile dintre profesionişti trebuie să fie judecate de către această 
instanţă specializată, Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Cluj în mod corect a 
constat că nu este competent material să soluţioneze litigiul. 

În temeiul art. 135 Noul Cod de Procedură Civilă, curtea va  stabili 
competenţa soluţionării acţiunii formulate de reclamanta S. SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC I.E. SA, împotriva  pârâtei E.H.L., pentru obligarea 
la plata sumei de 1.428.617,88 lei  în favoarea Tribunalului Specializat Cluj.  

 
 
 

26. Conflict negativ de competenţă. Cerere de obligare a 
comisiei locale şi a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată supra terenurilor să soluţioneze cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate formulată în anul 2005. 

competenţa judecătoriei 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 14 din 31 ianuarie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 418 din data de 12 septembrie 2013 a Tribunalului 
Cluj, s-a admis excepţia necompetenţei materiale şi în consecinţă, s-a declinat 
competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanţii D.F. şi K.S., în 
contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI 
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ-NAPOCA, PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ, 
PREFECTUL JUDEŢULUI CLUJ, COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Analizând excepţia necompetenţei materiale, în conformitate cu prevederile 
art.129 şi următoarele C.proc.civ.,  tribunalul a reţinut următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art.95 pct.1 C.proc.civ. tribunalele judecă în primă 
instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

Conform art. 94 pct.1 lit.h C.proc.civ. judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat instanţei 
să dispună obligarea pârâtelor să îşi îndeplinească atribuţiile stabilite prin legile 
fondului funciar şi prin Legea nr.247/2005, privind soluţionarea cererii pe care a 
formulat-o în anul 2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului 
menţionat mai sus, astfel încât capetele de cerere privesc obligaţii de a face 
neevaluabile în bani, care nu sunt date prin nici o dispoziţie legală în competenţa unor 
anumite instanţe. 

Referitor la ultimul capăt de cerere, tribunalul că nu incidente dispoziţiile 
art.20 alin.1 din Titlul VII din Legea nr.247/2005, conform cărora „competenţa de 
soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei 
adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, 
refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul”. Astfel, în privinţa 
pârâtei Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor reclamanţii nu au invocat 
refuzul de a emite decizia, ci au solicitat ca după primirea de către această pârâtă a 



documentaţiei privind acordarea de despăgubiri, şi doar în cazul în care se impune 
luarea acestei măsuri şi nu restituirea în natură, pârâta să fie obligată să emită decizia. 
De asemenea, acest petit este unul accesoriu, în condiţiile în care soluţionarea lui 
depinde de soluţia dată primelor capete de cerere 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.53 şi 54 din Legea nr.18/1991 
„hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut 
reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, 
conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile 
locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire. Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in 
a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare. 

Dispozitiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este 
indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ 
administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a 
terenului, in conditiile prevazute in cap. III. Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman 
aplicabile”. 

Deşi în speţă cererile reclamanţilor nu vizează o hotărâre a comisiei judeţene 
sau un ordin al prefectului, în condiţiile în care aceştia invocă refuzul instituţiilor 
implicate în  procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor de a soluţiona cererea lor, tribunalul a apreciat că instanţa este 
investită cu analizarea îndreptăţirii reclamanţilor la reconstituirea dreptului de 
proprietate la fel ca şi în situaţia în care s-ar ataca o hotărâre a comisiei judeţene de 
respingere a cererii, fapt ce atrage competenţa de soluţionare în favoarea judecătoriei. 

În acest sens, tribunalul a reţinut că în mod similar, în aplicarea dispoziţiilor 
Legii nr.10/2001, prin Decizia în interesul Legii nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că instanţa de judecată este competentă să soluţioneze pe 
fond nu numai contestaţia formulată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a 
cererilor prin care s-a solicitat restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, ci şi 
acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de 
a răspunde la notificarea părţii interesate, reţinându-se că „într-un astfel de caz, lipsa 
răspunsului unităţii deţinătoare, respectiv al entităţii învestite cu soluţionarea 
notificării, echivalează cu refuzul restituirii imobilului, iar un asemenea refuz nu poate 
rămâne necenzurat, pentru că nicio dispoziţie legală nu limitează dreptul celui care se 
consideră nedreptăţit de a se adresa instanţei competente, ci, dimpotrivă, însăşi 
Constituţia prevede, la art. 21 alin. (2), că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea 
dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale 
legitime”. Ulterior pronunţării acestei decizii, secţiile civile ale tribunalelor au 
soluţionat atât contestaţiile prevăzute de art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, cât şi 
acţiunile prin care s-a invocat refuzul unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art.132 
C.proc.civ., tribunalul a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat 
competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Prin sentinţa civilă nr. 426 din data de 20 ianuarie 2014 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, s-a admis excepţia necompetenţei materiale, invocată prin întâmpinare şi s-a 
declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulate de 
reclamanţii D.F. şi K.S., în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ-NAPOCA, PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, 
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 
PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CLUJ, PREFECTUL JUDEŢULUI 



CLUJ şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR, în 
favoarea Tribunalului Cluj. 

S-a constatat conflictul negativ de competenţă şi, în consecinţă, s-a dispus 
înaintarea dosarului la Curtea de Apel Cluj, instanţa în drept să hotărască asupra 
conflictului.  

Analizând cu prioritate excepţia necompetenţei materiale, invocată din oficiu, 
judecătoria a reţinut următoarele: 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în 
parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Conform art. 132 alin. 1 C.pr.civ. Când în faţa instanţei de judecată se pune în 
discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să 
stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu 
activitate jurisdicţională competent. 

Totodată, în aplicarea dispoziţiilor art. 131 alin. 1 şi art. 132 alin. 1 C.pr.civ., 
potrivit cărora la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa 
primei instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă 
instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, 
consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată 
competenţa instanţei sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu, instanţa a invocat 
din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca.  

Astfel, din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. j) 
C.pr.civ. coroborate cu prevederile art. 95 pct. 1 C.pr.civ., având în vedere şi valoarea 
imobilului solicitat de reclamanţi (2.100.000 lei), instanţa a apreciat că în speţă sunt 
incidente dispoziţiile art. 95 pct. 1 C.pr.civ., care stabilesc competenţa materială de 
soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului. 

Având în vedere norma legală imperativă menţionată care reglementează un 
caz de competenţă materială, de ordine publică, de la care nu sunt permise derogări, 
văzând şi dispoziţiile art. 129 alin. 2 pct. 2 C.pr.civ., potrivit cu care necompetenţa 
este de ordine publică atunci când pricina este de competenţa unei alte instanţe de alt 
grad, precum şi dispoziţiile art. 176 pct. 3 C.pr.civ., potrivit cu care nulitatea nu este 
condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale 
referitoare la: 3. competenţa instanţei, instanţa a apreciat ca fiind întemeiată excepţia 
invocată şi a admis-o declinând competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Cluj. 

Instanţa a mai avut în vedere şi faptul că prezentul litigiu priveşte un imobil cu 
privire la care reclamanţii au formulat cerere de restituire în baza Legii nr. 247/2005, 
imobil care a fost expropriat.  

Prin decizia nr. IX/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în 
recurs în interesul legii, s-a stabilit că instanţa căreia îi revine competenţa de a 
soluţiona cererile formulate împotriva refuzului persoanei juridice notificate, 
deţinătoare a imobilului, de a emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în 
natură ori de acordare de despăgubiri, potrivit Legii nr. 10/2001, este secţia civilă a 
tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediu persoana juridică respectivă. 

Prin urmare, raportat şi la faptul că imobilul a cărui restituire se cere nu se află 
printre cele vizate de Legea nr. 18/1991, competenţa instanţei urmează a se determina 
în conformitate cu decizia dată în recurs în interesul legii arătată mai sus şi ea aparţine 
secţiei civile a Tribunalului Cluj. 

Totodată, instanţa a apreciat că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 94 
pct. 1 lit. h din C.pr.civ., invocate ca temei de drept pentru declinarea cauzei în 



favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, nefiind vorba, în speţă, de o obligaţie de a face 
neevaluabilă în bani.  

Apoi, conform art. 133 pct. 2 C.pr.civ. există conflict de competenţă când 
două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judecat acelaşi 
proces, iar potrivit art. 135 alin. 1 din acelaşi act normativ conflictul de competenţă 
ivit între două instanţe judecătoreşti se soluţionează de instanţa imediat superioară şi 
comună instanţelor aflate în conflict. Având în vedere faptul că în prezenta cauză s-a 
creat un conflict negativ de competenţă între Tribunalul Cluj şi Judecătoria Cluj-
Napoca, instanţa a dispus trimiterea prezentului dosar Curţii de Apel Cluj, instanţa în 
drept a hotărî asupra conflictului. 

Analizând conflictul negativ de competenţă, Curtea, în temeiul art.135 alin.4 
C.pr.civ.,  reţine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj reclamanţii 
D.F. şi K.S. au chemat în judecată pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ-NAPOCA,  PRIMARUL MUN. CLUJ-NAPOCA,  
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 
PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR CLUJ,  PREFECTUL 
JUDEŢULUI CLUJ,  COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR, din cadrul AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU 
RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, au solicitat ca prin hotărârea care se va 
pronunţa să se dispună: 

1. obligarea comisiei locale să soluţioneze cererea de reconstituire formulată în 
baza Legii nr. 247/2005, prin emiterea unei propuneri pe care  s-o înainteze spre 
validare, împreună cu întreaga documentaţie, Comisiei Judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor;  

2. obligarea comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate  asupra 
terenurilor să emită o hotărâre de validare a propunerii Comisiei locale; 

3. în situaţia în care hotărârea de validare se referă la restituirea în natură să fie 
obligată Instituţia Prefectului Judeţului Cluj să emită Ordin în acest sens; 

4. în situaţia în care hotărârea de validare se referă la plata de despăgubiri, să 
fie obligată Instituţia Prefectului Judeţului Cluj să înainteze Autorităţii Naţionale 
pentru restituirea Proprietăţilor, respectiv Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, întreaga documentaţie pentru finalizarea procedurii de despăgubire 
prin echivalent, conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005; 

5. obligarea  Comisiei  Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul 
A.N.R.P. să analizeze, să evalueze dosarul, precum şi, să emită decizie reprezentând 
titlul de despăgubire. 

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că imobilul situat în  Cluj-Napoca, 
fostă str. B., azi str. L., înscris în CF. 21297 Cluj, cu nr. topo. 14071 a fost 
proprietatea antecesorilor lor, defuncţii  K.C. şi A.E., reclamanţii formulând cererea 
de restituire cu nr. 64418/304/ 2005.  

Ca urmare a exproprierii prin decret dreptul de proprietate asupra imobilului 
anterior identificat a fost preluat de către Statul Român, fiind preluat abuziv de către 
Stat.  

La data de 15.09.2005 reclamanţii au formulat o cerere de reconstituire a 
dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, cerere care 
nu a fost soluţionată până în prezent. 

Conform art. 133 pct. 2 C.pr.civ. există conflict de competenţă când două sau 
mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judecat acelaşi proces, iar 



potrivit art. 135 alin. 1 din acelaşi act normativ conflictul de competenţă ivit între 
două instanţe judecătoreşti se soluţionează de instanţa imediat superioară şi comună 
instanţelor aflate în conflict. 

Curtea constată că prin cererea înregistrată sub nr. 64418/304/15.09.2005 la 
Primăria mun. Cluj-Napoca, reclamanţii D.F. şi K.S., în calitate de moştenitori după 
defuncţii K.K. şi A.E., au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenului agricol în suprafaţă de 0,3 ha., înscris în C.F. nr. 21297 Cluj, nr. top. 14071, 
în baza Legii nr. 247/2005.  

Conform C.F. nr. 21297 Cluj, imobilul cu nr. top. 14071, arabil la „Pietroasa”, 
în suprafaţă de 2 jug. şi 295 stjp., s-a aflat în proprietatea tabulară a următorilor 
proprietari: A.I., în cotă de 4/24 parte, A.F., în cotă de 4/24 parte, K.E., născ.A., în 
cotă de  4/24 parte, S.M., născ. A., în cotă de 4/24 parte, L.V., născ.A., în cotă de 4/24 
parte, A.A., în cotă de 2/24 parte, A.R., în cotă de 2/24 parte. 

În anul 1974, Statul Român a preluat întreg terenul de la C.A.P. „Înfrăţirea”, în 
baza Decretului nr. 64/1966, imobilul mai sus arătat s-a dezlipit şi s-a transcris în C.F. 
nr. 27470 în favoarea Statului Român, iar C.F. nr. 21297 Cluj s-a sistat din lipsă de 
imobil.   

Aşa cum reiese din referatul privind propunerea de soluţionare a dosarului nr. 
64418/2005, Comisia municipală de fond funciar întrunită în şedinţa din 08.12.2011 a 
propus, în favoarea reclamanţilor, acordarea în echivalent a unei suprafeţe de 2.097 
mp. din terenurile aflate la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar ţinând cont de 
cota deţinută de antecesoarea lor, K.E. născ. A., de 4/24 parte din imobilul în litigiu. 

Contrar susţinerilor Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanţii nu au arătat nici în 
cuprinsul cererii de chemare în judecată şi nici ulterior, care este valoarea imobilului 
litigios şi, de asemenea, această instanţă nu a menţionat în mod concret cum a ajuns să 
stabilească valoarea imobilului de 2.100.000 lei. 

Potrivit dispoziţiilor art.95 pct.1 C.pr.civ., tribunalele judecă în primă instanţă 
toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

Conform art. 94 pct.1 C.pr.civ., judecătoriile judecă în primă instanţă 
următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz , neevaluabil în bani: 
lit.h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, 
indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de 
lege în competenţa altor instanţe; lit.j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de 
până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau 
neprofesionişti. 

Aşadar, pentru determinarea competenţei după materie în termenii legii de 
procedură civilă, legiuitorul foloseşte mai multe criterii referitoare la obiectul, natura 
sau valoarea cauzelor.  

    Criteriul obiectiv, determinant pentru stabilirea competenţei materiale a 
instanţei, este natura litigiului, la care însă uneori se asociază şi alte criterii subsidiare: 
importanţa interesului în litigiu, adică valoarea economică a acestuia sau expresia lui 
bănească, calitatea părţilor şi urgenţa.  

    Criteriul valoric operează exclusiv în cazul cererilor evaluabile în bani, 
deoarece, cu privire la cererile neevaluabile în bani, în speţă a celor având ca obiect 
obligaţiile de a face neevaluabile în bani, din interpretarea art. 95  pct. 1 lit. j)  
C.pr.civ. rezultă că legiuitorul le include în competenţa în prima instanţă a 
judecătoriilor.  

Contrar argumentelor Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanţii nu au arătat nici 
în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi nici ulterior, care este valoarea 



imobilului litigios şi, de asemenea, această instanţă nu a menţionat modalitatea în care 
a ajuns să stabilească faptul că valoarea imobilului este de 2.100.000 lei. 

De asemenea, contrar înscrisurilor prezentate de părţi din care rezultă că 
terenul agricol menţionat în cererea de reconstituire a dreptului de proprietate face 
obiectul Legii nr. 18/1991, aşa cum a fost modificată ulterior prin Legea nr. 169/1997 
şi Legea nr. 247/2005, judecătoria nu a  prezentat considerentele pentru care a statuat 
că imobilul intră sub incidenţa Legii nr.10/2001. 

Având în vedere că imobilul solicitat de reclamanţi prin cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate privată nu face obiectul Legii nr. 10/2001, ci 
este un imobil vizat de Legea nr. 18/1991, aşa cum a fost modificată ulterior prin 
Legea nr. 169/1997 şi Legea nr. 247/2005, Curtea apreciază că obiectul prezentei 
cauze este o obligaţie de a face, neevaluabilă în bani, astfel încât potrivit art. art. 94 
pct.1 lit.h) C.pr.civ. competenţa materială de soluţionare a cererii de chemare în 
judecată revine judecătoriei. 

Referitor la ultimul petit din cererea de chemare în judecată, Curtea apreciază 
că în speţă nu incidente dispoziţiile art.20 alin.1 din Titlul VII din Legea nr.247/2005 
conform cărora „competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ 
având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine 
secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială 
domiciliază reclamantul”.  

Astfel, în privinţa pârâtei Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor 
reclamanţii nu au invocat refuzul de a emite decizia, ci au solicitat ca după primirea 
de către această pârâtă a documentaţiei privind acordarea de despăgubiri, şi doar în 
cazul în care se impune luarea acestei măsuri şi nu restituirea în natură, pârâta să fie 
obligată să emită decizia. Acest capăt de cerere  este unul accesoriu şi alternativ, în 
condiţiile în care soluţionarea lui depinde de soluţia dată primelor capete de cerere. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea în temeiul art. 135 alin.4 
C.pr.civ., stabileşte  competenţa materială de soluţionare a acţiunii civile formulată de 
reclamanţii D.F. şi K.S. în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ-NAPOCA, PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, 
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 
PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR CLUJ, PREFECTUL 
JUDEŢULUI CLUJ şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA 
DESPĂGUBIRILOR,  în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 
 

27. Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect 
obligarea primarului, respectiv a prefectului să înainteze Comisiei 

centrale pentru stabilirea despăgubirilor, documentaţia pentru 
finalizarea procedurii de despăgubiri prin echivalent conform Titlului 

VII din Legea nr. 247/2005. Competenţa secţiei civile a tribunalului 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 15 din 3 februarie 2014  

Deliberând, reţine că: 
I. Prin sentinţa civilă nr. 499/din 10 octombrie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a 

admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, declinându-se în 
favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca competenţa de soluţionare a acţiunii promovate de 



reclamantul B.S. şi B.F. în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului Cluj-
Napoca, Prefectul judeţului Cluj şi Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, 
având ca obiect: 

1. obligarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, respectiv  a Prefectului 
Judeţului Cluj să înainteze Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din 
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, întreaga documentaţie 
pentru finalizarea procedurii de despăgubire prin echivalent, conform Titlului VII al 
Legii nr. 247/2005, pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, B-dul L.; 

2. obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să analizeze, să evalueze dosarul 
aferent imobilului menţionat şi să emită decizie reprezentând titlul de despăgubire. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, 
următoarele:  

Potrivit dispoziţiilor art. 95 pct. 1 C.proc.civ., tribunalele judecă în primă 
instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

Conform art. 94 pct.1 lit. h C.proc.civ., judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat instanţei 
să dispună obligarea pârâtelor să îşi îndeplinească atribuţiile stabilite prin Legile nr. 
10/2001 şi nr. 247/2005, privind finalizarea procedurii de acordare a despăgubirilor 
pentru imobilul menţionat, astfel încât capetele de cerere privesc obligaţii de a face 
neevaluabile în bani, care nu sunt date prin nici o dispoziţie legală în competenţa unor 
anumite instanţe. 

Referitor la al doilea capăt de cerere, tribunalul a considerat că nu incidente 
dispoziţiile art.20 alin.1 din Titlul VII din Legea nr.247/2005, conform cărora 
„competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect 
contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază 
reclamantul”.  

Astfel, în privinţa pârâtei Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor 
reclamanţii nu au invocat refuzul de a emite decizia, ci au solicitat ca după primirea 
de către această pârâtă a documentaţiei privind acordarea de despăgubiri pârâta să fie 
obligată să emită decizia. De asemenea, acest petit este unul accesoriu, în condiţiile în 
care soluţionarea lui depinde de soluţia dată primului capăt de cerere. 

II. Sesizată fiind, potrivit celor de mai sus, cu soluţionarea acţiunii, 
Judecătoria Cluj-Napoca a pronunţat sentinţa civilă nr. 422 din 20.01.2014, prin care 
şi-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Cluj, născându-se astfel un conflict 
negativ de competenţă ca acesta. 

În motivarea acestei sentinţe Judecătoria a arătat că: 
Din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. j) C.pr.civ. 

coroborate cu prevederile art. 95 pct. 1 C.pr.civ., având în vedere şi valoarea 
imobilului indicată de reclamanţi (1.043.400 lei), instanţa a apreciat că în speţă sunt 
incidente dispoziţiile art. 95 pct. 1 C.pr.civ., care stabilesc competenţa materială de 
soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului. 

Având în vedere norma legală imperativă menţionată care reglementează un 
caz de competenţă materială, de ordine publică, de la care nu sunt permise derogări, 
văzând şi dispoziţiile art. 129 alin. 2 pct. 2 C.pr.civ., potrivit cu care necompetenţa 



este de ordine publică atunci când pricina este de competenţa unei alte instanţe de alt 
grad, precum şi dispoziţiile art. 176 pct. 3C.pr.civ., potrivit cu care nulitatea nu este 
condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale 
referitoare la: 3. competenţa instanţei, instanţa a apreciat ca fiind întemeiată excepţia 
invocată, urmând să o admită şi declinând competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Cluj. 

Instanţa a mai avut în vedere şi faptul că prezentul litigiu priveşte un imobil cu 
privire la care reclamanţii au formulat cerere de restituire în baza Legii nr. 10/2001, 
imobil care a fost expropriat.  

Prin decizia nr. IX/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în 
recurs în interesul legii, s-a stabilit că instanţa căreia îi revine competenţa de a 
soluţiona cererile formulate împotriva refuzului persoanei juridice notificate, 
deţinătoare a imobilului, de a emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în 
natură ori de acordare de despăgubiri, potrivit Legii nr. 10/2001, este secţia civilă a 
tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediu persoana juridică respectivă. 

Prin urmare, competenţa instanţei urmează a se determina şi în conformitate 
cu decizia dată în recursul în interesul legii arătată mai sus şi care aparţine Secţiei 
Civile a Tribunalului Cluj. 

Totodată, instanţa a apreciat că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 94 
pct. 1 lit. h din C.pr.civ., invocate ca temei de drept pentru declinarea cauzei în 
favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, nefiind vorba, în speţă, de o obligaţie de a face 
neevaluabilă în bani.  

III. Curtea de Apel Cluj, având de soluţionat conflictul negativ de competenţă 
născut potrivit celor ce preced, are în vedere următoarele: 

Prezentul litigiu are ca obiect îndeplinirea de către pârâţi a unor obligaţii care,  
potrivit reclamanţilor, le revin în temeiul Legii nr. 10/2001, ca act normativ sub 
incidenţa căruia reclamanţii au solicitat acordarea de măsuri reparatorii în echivalent 
ca urmare a preluării de la antecesorii lor a imobilului situat în Cluj-Napoca, zona 
Pietroasa, înscris în CF nr. 3931 Cluj, nr. top 14081/4. 

Scopul urmărit de reclamanţi fiind acordarea de măsuri reparatorii de natură 
patrimonială, trebuie considerat că procesul de faţă este el însuşi unul  patrimonial. 

În aceste circumstanţe, nu s-ar putea considera, precum Tribunalul Cluj a 
făcut-o, că întrucât pretenţiile deduse judecăţii au ca obiect direct îndeplinirea unor 
obligaţii de a face cu caracter nepatrimonial, sunt aplicabile prevederile art. 94 pct. 1 
lit. h C.pr.civ., privitoare la cereri ce au ca obiect obligaţii de a face sau de a nu face 
neevaluabile în bani şi care atrag, întotdeauna, competenţa de primă instanţă a 
judecătoriei. 

Dimpotrivă, scopul final urmărit de reclamanţi fiind unul patrimonial, 
pretenţiile formulate în procesul de faţă urmărind să asigure realizarea acestui scop, 
rămâne ca şi actualul proces trebuie considerat patrimonial, deci în afara evocatelor 
prevederi ale art. 94 pct. 1 lit. h C.pr.civ. 

Mai mult, Curtea observă că prin dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001 se stabileşte în favoarea secţiei civile a tribunalului competenţa de 
soluţionare a plângerilor formulate împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de 
restituire în natură. 

Deşi aceste prevederi legale recunosc în mod expres competenţa specială a 
secţiilor civile ale tribunalelor doar cu privire la soluţionarea plângerilor în cazul 
respingerii cererilor de restituire în natură, ele îngăduie, totuşi, concluzia că intenţia 
legiuitorului a fost aceea de a nu supune, în genere, normelor de competenţă de drept 
comun litigiile generate de aplicarea Legii nr. 10/2001. 



Este util a fi remarcată, sub acest aspect, şi decizia în interesul legii nr. 
IX/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aceasta recunoscând competenţa 
tribunalelor şi într-o altă situaţie decât cea expres menţionată de art. 26 alin. 3 din 
Legea nr. 10/2001. 

Faţă de cele ce preced, văzând şi prevederile art. 135 C.pr.civ., se va stabili în 
favoarea Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a acţiunii. 

 
 

28. Conflict negativ de competenţă. Cerere de punere sub 
interdicţie. Competenţa judecătoriei 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 16 din 14 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 834/10.09.2013 a Judecătoriei Gherla s-a admis 
excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Gherla şi în consecinţă,  

S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii formulată de M.M. în 
contradictoriu cu pârâtul I.V., în favoarea Judecătoriei Viseu de Sus. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, raportat la  obiectul 
litigiului – punerea sub interdicţie a pârâtului I.V., potrivit dispoziţiilor art. 935 C. 
proc. civ., „cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane se 
soluţionează de către instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie aceasta îşi are 
domiciliul.” 

În ceea ce priveşte noţiunea de domiciliu, instanţa a reţinut că potrivit 
dispoziţiilor art. 87 Cod civil „Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării 
drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa 
principală.”. 

Noţiunea de domiciliu trebuie interpretată într-un sens mai larg, interesând nu 
atât locuinţa statornică şi principală, ci adresa unde locuieşte efectiv, domiciliul pe 
care o persoană şi l-a stabilit în fapt, în localitatea unde trăieşte şi munceşte deoarece 
scopul dispoziţiilor legale referitoare la domiciliu, aşa cum rezultă din conţinutul art. 
935 C.proc.civ., este acela ca părţile aflate în litigiu să poată fi înştiinţate de existenţa 
procesului, pentru a da eficienţă dreptului lor la apărare. 

Mai mult, raportat la specificul cererii de faţă, în  condiţiile în care în etapa 
prealabilă fixării primului termen de judecată, vor trebui efectuate cercetările 
necesare, ce includ avizul unei comisii de medici specialişti, ţinând seama de starea de 
sănătate a pârâtului, instanţa a apreciat că prin admiterea excepţiei invocate se creează 
posibilitatea administrării eficiente a probelor necesare soluţionării cauzei. 

Prin urmare, raportat la motivele de fapt si temeiurile de drept mai sus expuse, 
ţinând seama de împrejurarea că din susţinerile părţilor şi înscrisurile medicale depuse 
la dosar reiese că pârâtul locuieşte efectiv în loc. Borşa str. I…, jud. Maramureş, 
localitate care potrivit HG nr. 337/1993 se află în circumscripţia Judecătoriei Vişeu de 
Sus, instanţa a admis excepţia necompetentei teritoriale invocate şi a declinat 
competenţa de soluţionare a cererii in favoarea acestei judecătorii. 

Prin încheierea  din 11.01.2014 a Judecătoriei Vişeul de Sus s-a admis 
excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Vişeu de Sus invocată de Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus. 

S-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei 
Gherla. 

În baza art. 133, pct. 2 N.C.P.C. s-a  constatat că în cauză s-a ivit un conflict 
negativ de competenţă . 



În baza art. 134 NCP, s-a suspendat cauza şi s-a  înaintat dosarul Curţii de 
Apel Cluj-instanţa competentă a soluţiona conflictul de competenţă ivit în cauza de 
faţă. 

Pentru a pronunţa această încheiere, judecătoria a reţinut că prin acţiunea 
civilă înregistrată iniţial la Judecătoria Gherla sub nr…./235/2013 reclamanta M.M. a 
chemat în judecată pe pârâtul I.V. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va da în 
urma administrării probelor să dispună punerea sub interdicţie  a pârâtului şi 
instituirea tutelei faţă de acesta pentru motivele menţionate în acţiune. 

Judecătoria Gherla ca urmare a analizării actelor şi lucrărilor dosarului, sub 
aspectul excepţiei de necompetenţei teritoriale, prin sentinţa civilă nr.834/2013 s-a 
declarat necompetentă teritorial şi şi-a declinat competenţa  soluţionării cauzei în 
favoarea Judecătoriei Vişeu de Sus, pe motiv că pârâtul a cărui punere sub interdicţie 
se cere, locuieşte cu numita M.D. în localitatea Borşa, str.I…, judeţul Maramureş, 
drept pentru care competentă este Judecătoria Vieşu de Sus. 

După înregistrarea dosarului la instanţă, în temeiul art. 937 Cod civil nou, s-a 
dispus luarea măsurilor prealabile, sens în care s-a trimis cererea la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vişeu de Sus, acesta prin adresa nr.783/VIII/1/2013 din 6 decembrie 
2013 comunicând instanţei că în urma demersurilor efectuate conform prevederilor 
art.973 alin.2 Ncpc, unitatea de poliţie căreia i s-au repartizat lucrările prealabile a 
restituit Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus ordonanţa, menţionând că 
nu s-a putut pune în executare pe motiv că din verificările efectuate a rezultat că 
pârâtul are domiciliul din 04.11.2013 in satul Puini comuna Geaca …, judeţul Cluj, iar 
măsurile prealabile nu au putut fi efectuate decât de către unitatea de poliţie de la 
domiciliul pârâtului. Pentru aceste motive Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de 
Sus a  invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Vişeu de Sus. Din 
procesul verbal de la file 15-16 încheiat de către poliţia Geaca in 28.11.2013 rezultă 
că pârâtul din luna septembrie 2013 împreună cu soţia I.I. a revenit în localitatea 
Puini. 

Instanţa, faţă de actele menţionate mai sus, cu privire la excepţia invocată în 
baza art.131 si următoarele Ncpc, a  constatat că Judecătoria Vişeu de Sus nu este în 
cauză competentă să soluţioneze cauze, competenţa revenindu-i conform preved. art. 
935 Ncpc instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul persoana ce 
urmează a fi pusă sub interdicţie, în speţă, instanţa de tutelă fiind Judecătoria Gherla, 
în circumscripţia căreia se află localitatea de domiciliu a pârâtului cu  privire la care 
se solicită punerea sub interdicţie.  

Faţă de faptul că şi Judecătoria Gherla s-a declarat necompetentă teritorial prin 
sentinţa menţionată mai sus, in cauză s-a constatat că există un conflict negativ de 
competenţă, cele două instanţe şi-au declinat reciproc competenţa, motiv pentru care 
Judecătoria Vişeu de Sus, in baza art.134 Ncpc, a suspendat cauza , iar  în baza 
art.135 ncpc, a trimis cauza pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă, 
Curţii de Apel Cluj. 

Dosarul s-a  înregistrat  sub nr. …/33/2014 la  Curtea de Apel Cluj. 
Analizând  conflictul negativ de competenţă,  curtea  constată că instanţa  

competentă să soluţioneze cererea  din prezentul dosar  este Judecătoria  Gherla, 
pentru   următoarele considerente: 

Cauza având ca obiect cererea de  punere  sub interdicţie formulată de 
reclamanta M.M., în contradictoriu cu pârâtul Iuhasz Vasile, s-a  înregistrat la data de 
4.04.2013 la  Judecătoria  Gherla. 

Conform fişei de evidenţă referitoare la  pârât, comunicată de M.A.I. – 
Direcţia  pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de  Date, la  data  



înregistrării cererii pârâtul avea  domiciliul în com. Geaca, sat. Puini …, unde  a  
locuit  în perioada 25.08.2009 – 23.05.2013, care  cuprinde în intervalul său şi data de  
4.04.2013 când a fost  înregistrată acţiunea. 

Conform aceleiaşi evidenţe, în perioada 23.05.2013 – 4.11.2013 pârâtul a avut  
domiciliul în oraşul Borşa, str. I., …, jud. Maramureş, însă această schimbare a 
domiciliului nu prezintă relevanţă în ce priveşte instanţa competentă teritorial să 
soluţioneze cererea de  punere a  pârâtului  sub interdicţie, raportat la  dispoziţiile  art. 
935  Cod proc. civ., potrivit  cărora, „cererea de punere sub interdicţie judecătorească 
a unei persoane se soluţionează de către instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie 
aceasta îşi are domiciliul” şi la  dispoziţiile art. 107 alin. 2 Cod proc. civ., potrivit  
cărora instanţa rămâne  competentă să judece procesul chiar  dacă, ulterior  sesizării, 
pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul. 

Prin urmare, chiar  dacă ulterior înregistrării cererii pârâtul şi-a schimbat  
domiciliul în circumscripţia teritorială a altei instanţe, instanţa cea dintâi sesizată, care 
era  competentă să soluţioneze cererea la momentul înregistrării ei – Judecătoria  
Gherla – îşi păstrează competenţa să soluţioneze cererea, neputând să-şi decline  
competenţa. 

De altfel, din 4.11.2013 pârâtul şi-a stabilit  din nou domiciliul în com. Geaca, 
însă, nici acest aspect nu este relevant, raportat la art. 107 alin. 2  Cod proc. civ. 
Judecătoria  Gherla este  instanţa  competentă să soluţioneze cererea, indiferent de 
eventualele schimbări de domiciliu ale  pârâtului. 

 

29. Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un fost 
funcţionar public cu statut special având ca obiect obligarea 
Ministerului Afacerilor Interne la plata ajutoarelor salariale 

compensatorii cu ocazia pensionării. Stabilirea competenţei în 
favoarea completului specializat în jurisdicţie de contencios 

administrativ din cadrul tribunalului 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 17 din 17 februarie 2014  

Prin acţiunea înregistrată … pe rolul Tribunalului Cluj, la data de ….04.2013, 
reclamantul M.N.I.  a solicitat obligarea pârâţilor: MINISTERUL AFACERILOR 
INTERNE şi INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CLUJ la plata sumelor 
de bani cuvenite şi neachitate, ce reprezintă ajutoare salariale compensatorii cu ocazia 
pensionării reclamantului, conform art.20 alin.1 secţiunea a 3-a anexa nr.7 din Legea 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, sume 
actualizate cu indicele de inflaţie la data achitării efective şi dobânda legala eferenta, 
cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a avut calitatea de funcţionar 
public cu statut special in cadrul Ministerul Afacerilor Interne –poliţist-până la data de 
15.03.2012 când, conform deciziei nr. 168422/11.06.2012 privind acordarea pensiei 
pentru limita de vârsta, au încetat raporturile de serviciu. 

Reclamantul a mai susţinut că, prin neacordarea ajutoarelor salariale 
compensatorii, cu ocazia pensionării, a fost discriminat în raport cu acei colegi care au 
trecut in rezerva/le-au încetat raporturile de serviciu începând cu data de 01.01.2011, 
când Legea nr.284/2010 a intrat in vigoare, iar diferenţa de tratament nu este 
justificată obiectiv si rezonabil. 

În drept, au fost invocate prevederile art.194 si art. 453 Noul Cod de procedura 
civila; art. 20 alin.1 secţiunea 3   anexa VII   din Legea -Cadru nr.   284/2010 privind 



salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Contractul  Colectiv de 
Munca la nivel  de  grup  de unităţi  din Ministerul Administraţiei si Internelor, pe 
anul 2012; art. 166 alin. 4 si art 171 din Legea 53/2003 - Codul muncii, art. 1530 din 
Noul Cod Civil, O.G. 13/2011. 

 
La termenul de judecată din data de 14.10.2013, completul specializat în 

soluţionarea cauzelor de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Cluj, 
verificându-şi din oficiu competenţa, conform disp.art.131 Cod.proc. civilă, a  invocat 
excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a cauzei şi a pus în discuţia părţilor 
această excepţie. 

Prin sentinţa civilă nr.14187/14.10.2013 Tribunalul Cluj – completul 
specializat de contencios administrativ- a declinat competenţa de soluţionare a 
cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul M.N.I., în favoarea 
Tribunalului Cluj-în complet specializat în jurisdicţia asigurărilor sociale.  

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
Excepţia ridicată de instanţă din oficiu se impune a fi analizată cu prioritate, 

conform dispoziţiilor art.248 alin.1 şi 2 din noul Cod de procedură civilă. 
Obiectul prezentei cereri îl reprezintă acordarea ajutoarelor salariate 

compensatorii cu ocazia pensionării reclamantului, în temeiul art. 20 alin. 1 secţiunea 
a 3-a anexa nr. 7 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 1 din Capitolul 2 al Anexei VII din 
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri 
publice, „(1) La trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea 
raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, politistii si functionarii 
publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pentru activitatea 
depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public cu statut 
special din sistemul administratiei penitenciare si personal civil in institutiile publice 
de aparare, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de un ajutor stabilit in 
raport cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza avuta/avut in luna 
schimbarii pozitiei de activitate, astfel: 

    Vechime efectiva: 
    - pana la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - intre 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - intre 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - intre 15-20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - intre 20-25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - intre 25-30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza; 
    - peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale functiei de baza/salarii ale 

functiei de baza”. 
Din interpretarea acestui text legal instanţa a reţinut că sumele cuvenite au 

natura juridică a unui ajutor social de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi 
funcţionarii publici cu statut special, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, iar 



nu a unor drepturi salariale cuvenite unor funcţionari publici în activitate, pentru a fi 
incidente dispoziţiile art.109 din Legea nr. 188/1999. 

Astfel fiind, s-a reţinut că, potrivit art. 153 lit.f) din Legea nr. 263/2010, 
competenţa de soluţionare a acestui litigiu aparţine jurisdicţiei asigurărilor sociale. 

Reţinând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin.2 pct.2 din Codul de 
procedură civilă, necompetenţa materială este una absolută, neputând fi deci 
înlăturată, în temeiul art. 136 alin.4, raportat la art. 132 alin.3 din Codul de procedură 
civilă, instanţa a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea completelor 
specializate în jurisdicţia asigurărilor sociale din cadrul aceleiaşi instanţe.  

La termenul de judecată din 13 ianuarie 2014, s-a invocat din oficiu excepţia 
necompetentei materiale a Tribunalului Cluj- completul specializat in jurisdictia de 
asigurari sociale-de soluţionare a prezentei cauze. 

Prin sentinţa civilă nr.390/13 ianuarie 2014, Tribunalul Cluj-în complet 
specializat în jurisdicţia asigurărilor sociale- a declinat competenţa de soluţionare a 
acţiunii formulate de către reclamantul M.N.I. în contradictoriu cu pârâtii: Ministerul 
Afacerilor Interne şi Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, in favoarea Tribunalului 
Cluj – complet specializat in jurisdictia de contencios administrativ şi a constatat ivit 
conflictul negativ de competenta intre doua complete specializate ale Sectiei Mixte, 
dispunând sesizarea Curţii de Apel Cluj – Sectia 1 Civila in vederea soluţionarii 
acestuia. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
Obiectul prezentei cereri îl reprezintă acordarea ajutoarelor salariale 

compensatorii cu ocazia pensionării reclamantului, în temeiul art. 20 alin. 1 secţiunea 
a 3-a anexa nr. 7 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice. 

Din interpretarea acestui text legal, instanţa a reţinut că ajutorul solicitat de 
către reclamant este stabilit în raport cu solda funcţiei de bază şi rezultă din raportul 
de serviciu avut de reclamant, în calitate de poliţist, cu I.P.J. Cluj, şi nu din calitatea 
de asigurat a acestuia. 

Prin urmare, competenţa de soluţionare a cererii revine unui complet 
specializat în contencios administrativ din cadrul Tribunalului Cluj şi nu a unui 
complet de asigurări sociale, întrucât în speţă nu este vorba despre refuzul nejustificat 
de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale, ci este vorba despre 
un refuz al fostului angajator de a acorda drepturi băneşti rezultate din raportul de 
serviciu, la încetarea acestuia prin trecerea în rezervă sau direct în retragere a 
poliţistului.  

În temeiul art.132, art.136 alin.1 şi 4 din noul Cod.proc.civilă, instanţa a 
constatat că Tribunalul Cluj, completul  specializat in jurisdicţia de asigurări sociale 
nu este competent să soluţioneze cererea şi a declinat competenţa de soluţionare a 
acestei cereri în favoarea Tribunalului Cluj- la un complet specializat în jurisdicţia de 
contencios administrativ.  

În temeiul art.133 alin.2, raportat la art.136 alin.2 noul Cod.proc.civilă, 
instanţa a constatat că se impune sesizarea Curţii de Apel Cluj– Secţia I civilă în 
vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă apărut între cele două 
complete specializate ale secţiei mixte.  

Soluţionând conflictul negativ de competenţă de faţă în baza disp. art.136, 
raportat la art.135 Cod procedură civilă, se constată că instanţa competentă în 
soluţionarea prezentei acţiuni este completului specializat în jurisdicţie de contencios 
administrativ din cadrul Tribunalului Cluj. 



Astfel cum au reţinut ambele instanţe, reclamantul a solicitat, în prezentul 
litigiu, obligarea pârâţilor la plata „unui  ajutor stabilit in raport cu solda functiei de 
baza, respectiv salariul functiei de baza avuta/avut in luna schimbarii pozitiei de 
activitate”, care, potrivit dispoziţiilor art.20 alin. 1 din Capitolul 2 al Anexei VII din 
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri 
publice, se  acordă „La trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la 
incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,” personalului militar, politistilor 
si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, 
pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, 
functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personal 
civil in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta natională. 

Prima instanţă investită a calificat acest ajutor ca fiind unul social, în timp ce 
completul specializat în litigii de asigurări sociale a stabilit că se solicită în cauză 
ajutoare salariale compensatorii cu ocazia pensionării reclamantului. 

Se reţine că, în jurisprudenţa ultimilor ani, niciodată compensaţiile la 
încetarea raporturilor de muncă/de serviciu sau la concediere nu au fost calificate 
ca fiind ajutoare sociale, ci drepturi născute-în temeiul legii sau a contractelor 
colective de muncă, din raporturile de muncă sau din raporturile de serviciu, fiind 
astfel judecate, în raport cu calitatea avută de către solicitant-de salariat sau de 
funcţionar public-ca  litigii de muncă sau ca  litigii de contencios administrativ. 

În acest sens este întreaga practică judiciară, care nu a soluţionat niciodată 
asemenea litigii ca fiind unele de asigurări sociale, chiar instanţa supremă stabilind 
în acest sens că aceste compensaţii la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 
sunt de natură salarială şi se cuvin atât salariaţilor, cât şi funcţionarilor publici, tot 
ca forme de remuneraţie, nu ca ajutoare sociale. 

Relevant în acest sens este şi faptul că legiuitorul a inclus aceste drepturi în 
Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri 
publice. 

Mai mult, ambii pârâţi şi-au exprimat deja în cauză poziţia că aceste ajutoare 
acordate poliţiştilor la data pensionării se plătesc de către „angajatorul” sui generis 
al reclamantului, respectiv, de către  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj, din 
fondurile primite de la bugetul de stat şi nu din bugetul asigurărilor sociale.  

De altfel, şi în Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Codul fiscal 
aprobate prin H.G. nr.44/2004-pct.68-se stabileşte  că: „Veniturile din salarii sau 
asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii 
contractuale de munca, precum şi orice sume de natura salariala primite in baza unor 
legi speciale…”, fiind incluse  în această categorie şi compensaţii băneşti la 
concediere sau la trecerea în rezervă. 

În ceea ce priveşte disp.art.153 lit.f,g şi j din Legea nr.263/2010, reţinut de 
completului specializat în jurisdicţie de contencios administrativ din cadrul 
Tribunalului Cluj, în considerentele sentinţei pronunţate, se constată că în competenţa 
instanţelor de asigurări sociale intră doar litigiile privind refuzul nejustificat de 
rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale, cele privind modul de 
stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi cele 
privind alte drepturi şi obligaţii  de asigurări sociale născute în temeiul prezentei 
legi. 

Se reţine că ajutorul, respectiv, indemnizaţia sau compensaţia la pensionare 
solicitată de către reclamant, în temeiul unei legi cadru de salarizare a personalului 
din sistemul bugetar, nu poate fi calificat ca fiind un astfel de  drept de asigurări 
sociale.  



Pentru munca prestată în calitate de poliţist, reclamantului i s-au recunoscut, 
prin  legile unice de salarizare, o serie de drepturi cu caracter de remuneraţie, printre 
care plata salariului şi a altor drepturi, în timpul activităţii propriu-zise, dar şi plata 
ajutorului compensatoriu, după încetarea raporturilor de muncă. Toate aceste drepturi 
sunt considerate chiar şi în cadrul jurisprudenţei comunitare ca fiind elemente de 
remuneraţie, acestea  fiind, pe lângă salariul propriu-zis, atât cauză, cât şi obiect al 
raportului de muncă/de serviciu.  

Având în vedere dispoziţiile art.109 din Legea nr.188/1999, potrivit cărora: 
“Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de 
competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia 
situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.” şi în 
baza disp.art.135, 136 Cod procedură civilă, urmează a se stabili competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea completului specializat în jurisdicţie de contencios 
administrativ din cadrul Tribunalului Cluj. 

 
 

30. Competenţă teritorială. Acţiune formulată de sindicatul 
CFR regional, în numele membrilor de sindicat, în contradictoriu cu 
societatea naţională şi societatea regională de transport feroviar CFR 
călători, la plata ajutoarelor materiale pentru ziua feroviarului şi de 

Paşti. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului Cluj 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr.18 din 18 februarie 2014  

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. …/117/….04.2013, 
reclamantul Sindicatul Liber Ramura Vagoane Regionala CFR Cluj, în numele şi 
pentru membrii de sindicat  enumeraţi în tabelul anexat acţiunii: B.S., B.I. ş.a., a 
chemat în judecată pe pârâtele: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 
CFR Călători SA Bucureşti şi SNTFC CFR CĂLĂTORI SA Regionala de Transport 
Feroviar de Călători Cluj, solicitând obligarea pârâtelor, în solidar, la plata indexată 
către fiecare membru de sindicat în numele  căruia s-a formulat acţiunea, a ajutorului 
material acordat cu ocazia sărbătorilor de „Ziua feroviarilor”, pentru anii 2007, 2008, 
2009 şi a ajutorului  material acordat de  Paşti, pentru anul  2009, echivalent cu un 
salariu de bază la nivelul clasei I de salarizare. 

La termenul de judecată din data de 30.05.2013, Tribunalul Cluj a  invocat 
excepţia necompetenţei teritoriale de soluţionare a cauzei, în temeiul disp.art.284 
alin.2 din Codul muncii şi a celor statuate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
prin decizia nr.6654/06.07.2006. 

Prin sentinţa civilă nr.9288  din data de 30.05.2013, Tribunalul Cluj a 
declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bistriţa-
Năsăud.  

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
Aşa cum rezultă din actele depuse la dosar, membrii de sindicat: B.S., B.I. ş.a. 

aveau, la data înregistrării acţiunii, domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Bistriţa-
Năsăud.  

Potrivit dispoziţiilor art.284 alin.2 din Codul muncii, înainte de modificare şi 
republicare-care a avut loc la data de 18.05.2011-şi a deciziei nr.6654/06.07.2006 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, competenţa teritorială în materia conflictelor de 
muncă revine nu instanţei unde se află sediul reclamantului, ci aceleia de la domiciliul 



sau reşedinţa membrilor în numele cărora sindicatul s-a adresat justiţiei, cei din urmă 
având calitate procesuală activă reprezentată prin sindicat. 

Pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud cererea a fost înregistrată sub nr. 
…/112/….09.2013.   

La termenul de judecată din 16 octombrie 2013, s-a invocat excepţia 
necompetenţei teritoriale  a Tribunalului Bistriţa-Năsăud  în soluţionarea prezentei 
cauze. 

Prin sentinţa civilă nr. 3030/F/27 noiembrie 2013, Tribunalul Bistriţa-Năsăud 
a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamantul Sindicatul 
Liber Ramura Vagoane Regionala CFR Cluj,  cu sediul în Cluj-Napoca, strada 
Fabricii de Chibrituri, FN, judeţul Cluj, în numele şi pentru membrii de sindicat: B.S., 
B.I. ş.a.,  împotriva pârâţilor: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 
CFR Călători SA Bucureşti, şi SNTFC CFR CĂLĂTORI SA Regionala de Transport 
Feroviar de Călători Cluj,  în favoarea Tribunalului Cluj, a constatat ivit conflictul 
negativ de competenţă şi a dispus trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj în 
vederea soluţionării acestuia. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
Dispoziţiile art.269 alin.2 din Codul muncii reglementează o competenţă  

teritorială exclusivă în cazul  conflictelor de muncă, în favoarea instanţei în care 
reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa,  competenţă de ordine publică pe care 
părţile nu o pot înlătura.  

În prezentul dosar, acţiunea a fost promovată de Sindicatul „Libertatea  Căi 
Ferate” Cluj, în numele şi pentru membrii de sindicat, în baza art.28 din Legea 
nr.62/2011. 

Potrivit dispoziţiilor  acestui text legal organizaţiile sindicale apără drepturile 
membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, atribuţii în exercitarea cărora au 
dreptul de a introduce orice acţiune în justiţie în numele membrilor lor.  

De asemenea, în alin. 3 al art. 28, se statuează expres că, în exercitarea acestor 
atribuţii, organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă. 

Aşadar, instanţa a reţinut că, în determinarea competenţei teritoriale în cazul 
acţiunilor în justiţie  formulate de sindicat, în care sindicatului i se recunoaşte nu doar 
calitatea de a acţiona (de reprezentant), ci i se recunoaşte legitimare procesuală 
activă, care se verifică în persoana reclamantului, se va ţine seama, în sensul art. 269 
alin. 2 Codul muncii, de sediul sindicatului-reclamant.  

În acest sens s-a pronunţat şi ÎCCJ prin decizia nr.1/23.01.2013, pronunţată în 
cadrul unui recurs în interesul legii, prin care  a statuat că „în interpretarea şi aplicarea 
unitară a dispoziţiilor art.28 alin.(2) din Legea sindicatelor nr.54/2003 (în prezent 
abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale 
au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de 
sindicat. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.269 alin.(2) (fost 
art.284 alin.2) din Codul muncii, republicat, instanţa competentă teritorial în 
soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul 
sindicatului reclamant. Această decizie este obligatorie conform art. 3307 alin.4 din 
Codul de procedură civilă,  

S-a constatat astfel că, întrucât, în speţă, sediul sindicatului reclamant este în 
municipiul Cluj-Napoca, localitate care se află în circumscripţia Tribunalului Cluj, în 
baza art.158 alin.3 şi art.159,  se impune declinarea  competenţei de soluţionare a 
cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 



În baza art.20 alin.1 pct.2  şi art.22 alin.2  din Codul de procedură civilă, s-a 
constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi s-a dispus trimiterea dosarului la 
Curtea de Apel Cluj în vederea soluţionării acestuia. 

Asistenţii judiciari participanţi la soluţionarea cauzei, conform art. 55 alin. 2 
din Legea nr.304/2004 republicată, şi-au exprimat votul consultativ în sensul celor 
anterior menţionate.  

Soluţionând conflictul negativ de competenţă de faţă în baza disp. art. 20 
alin.1 pct. 2, raportat la art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, se constată că instanţa 
competentă în soluţionarea prezentei acţiuni este Tribunalul Cluj. 

Astfel, chiar dacă prezentul litigiu a fost de fapt înregistrat la data de 
….04.2010, anterior intrării în vigoare a Legii nr.62/2011, pe data de 13.05.2011, 
astfel încât prevederile acestei legi nu ar fi aplicabile în cauză, dispoziţiile în vigoare 
la data introducerii acţiunii fiind doar disp.art.284 alin.2 din Codul muncii (având în 
vedere că şi republicarea Codului muncii a fost urmarea adoptării legii nr.40/2011, 
intrată în vigoare la data de 30.04.2011), se constată că în cursul judecării acestei 
cauze, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat, în soluţionarea recursului în 
interesul legii, decizia nr.1/23.01.2013, prin care a stabilit că: „în interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor art.28 alin.(2) din Legea sindicatelor nr.54/2003 (în 
prezent abrogată prin Legea dialogului social nr.62/2011)…organizaţiile sindicale au 
calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat. În 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.269 alin.(2) (fost art.284 alin.2) 
din Codul muncii, republicat, instanţa competentă teritorial în soluţionarea 
conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului 
reclamant.”  

Prin considerentele acestei decizii,  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut 
în aceste sens şi următoarele: 

„Chiar dacă problema de drept analizată vizează situaţiile acţiunilor formulate 
în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, dezlegarea acesteia pe 
calea unei decizii cu caracter obligatoriu pentru viitor este necesară din perspectiva 
conflictelor de competenţă ce vor fi soluţionate de curţile de apel, potrivit dispoziţiilor 
art. 22 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum şi din perspectiva recursurilor 
aflate pe rolul curţilor de apel ori care vor fi soluţionate de aceste instanţe în care 
chestiunea încălcării normelor de competenţă teritorială absolută este invocată ca 
motiv de recurs de părţi sau din oficiu.” 

S-a mai reţinut de către instanţa supremă că:  
„Într-o atare interpretare şi aplicare a legii nu se neagă caracterul exclusiv al 

competenţei teritoriale stabilite prin normele Codului muncii, ci este asigurată o 
protecţie mai eficientă a drepturilor şi intereselor membrilor organizaţiei sindicale. 

       Această soluţie este aplicabilă şi în situaţia în care organizaţia sindicală 
acţionează pentru valorificarea drepturilor subiective ale mai multor membri de 
sindicat, având domiciliile în circumscripţiile unor tribunale diferite, în acelaşi temei 
al legitimării procesuale active extraordinare a organizaţiei sindicale. 

     În concluzie, raportat la acţiunile reglementate expres de lege, organizaţiile 
sindicale au legitimare procesuală activă, iar în determinarea competenţei teritoriale 
potrivit dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare [fost art. 284 alin. (2)], se va ţine seama de sediul sindicatului - 
reclamant.” 

În ceea ce priveşte decizia civilă nr.6654/06.07.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie - Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,  se reţine că, prin această 
hotărâre, într-adevăr instanţa supremă a reţinut că: 



 „Potrivit art. 28 alin. 2 din Legea nr. 54/2003, sindicatele pot reprezenta în 
justiţie pe membrii săi, în vederea soluţionării unor conflicte de muncă intervenite 
între aceştia şi angajatorii lor.  

În asemenea situaţie, sindicatul nu are calitate procesuală proprie cum este în 
cazul conflictelor izvorâte în legătură cu contractele colective de muncă, ci numai 
calitatea de reprezentant al membrilor săi. 

În consecinţă, în aplicarea prevederilor art. 284 alin. 2 Codul muncii, care 
reglementează competenţa teritorială exclusivă în materia conflictelor de muncă 
determinant nu este sediul sindicatului ci domiciliul sau reşedinţa membrilor în 
numele cărora sindicatul s-a adresat justiţiei, cei din urmă având calitate procesuală 
activă exercitată prin sindicat.” 

Deşi aşteptările instanţelor ar fi cele de asigurare a continuităţii şi uniformităţii 
jurisprudenţei instanţei supreme, care să fie avută în vedere în toate litigiile similare, 
trebuie avut în vedere, însă, că decizia nr.6654/06.07.2006 s-a pronunţat de către 
Î.C.C.J. în cadrul unui regulator de competenţă, fiind obligatorie pentru instanţe doar 
în cadrul conflictului de muncă respectiv, în timp ce decizia nr.1/23.01.2013 este 
obligatorie şi se impune tuturor instanţelor, conform art. 3307 alin.4 din Codul de 
procedură civilă. 

Pentru aceste motive, în baza disp.art.22 Cod procedură civilă, Curtea 
stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă în favoarea 
Tribunalului Cluj – în complet specializat în soluţionarea conflictelor de muncă. 

 
 
 
 

31. Conflict negativ de competenţă. Apel împotriva unei 
sentinţe prin care s-a soluţionat o acţiune având ca obiect efectuarea 
unor lucrări de reparaţii şi anularea unor proiecte de execuţie lucrări 

între două societăţi comerciale. Stabilirea competenţei soluţionării 
apelului în favoarea tribunalului specializat 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 27 din 12 martie 2014 

I. Prin decizia civilă nr. 37 din 27 mai 2013, pronunţată în dosarul nr. 
…/211/2007, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Specializat 
Cluj de soluţionare a apelului declarat de reclamantul V.S.V. împotriva sentinţei civile 
nr. 4535 din 07 martie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În consecinţă, a fost declinată în favoarea Tribunalului Cluj competenţa de 
soluţionare a apelului. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, 
următoarele:  

Cererea formulată de apelant astfel cum a fost precizată la termenele din data 
de 22.10.2007 şi 21.09.2012 vizează o obligaţie de a face, în condiţiile în care se 
pretinde efectuarea unor lucrări de reparaţii şi anularea unor proiecte de execuţie de 
lucrări, motivat pe faptul că se aduce atingere dreptului de proprietate al 
reclamantului, imputându-se în sarcina pârâtelor persoane juridice SC T.S. SpA Italia 
şi SC D.C. SA săvârşirea unor fapte delictuale cauzatoare de prejudicii în sarcina 
reclamantului. 

Instanţa a constatat că acţiunea formulată de reclamant, astfel cum a fost 
precizată, cuprinde mai multe capete de cerere, dintre care unele au ca obiect obligaţia 



de a face ce se solicită a fi stabilită în sarcina pârâtelor persoane juridice, iar altele au 
ca obiect solicitarea de a fi modificat proiectul nr. 272/2006, proiect conform căruia, 
în aprecierea reclamantului, i se aduce atingere dreptului de proprietate privată, 
încălcându-i-se proprietatea. 

Chiar în condiţiile în care calitatea de pârâtă revine în cauză la fond, cât şi în 
calea de atac a apelului, printre altele şi unor persoane juridice societăţi comerciale, 
profesionişti în conformitate cu Noul Cod civil, tribunalul a apreciat că natura 
litigiului dedus judecăţii nu este una comercială, reclamantul întemeindu-şi, de altfel, 
cererea dedusă judecăţii pe dispoziţiile art. 480 şi art. 998, art. 999 C.civ. 

Fapta delictuală care se impută celor două persoane juridice, în condiţiile în 
care nu se poate reţine împrejurarea că pârâţii Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca prin primar ar avea calitatea de comerciant, nu 
rezultă din obiectul lor de activitate, ci din executarea defectuoasă a unor lucrări de 
modernizare a drumului aferent imobilului unde se află proprietatea reclamantului, 
respectiv str. F. din Cluj-Napoca. 

Obiectul de activitate al celor două societăţi profesioniste nu îl reprezintă 
activitatea de reparare a prejudiciilor pretins suferite de către reclamant, respectiv de 
reparare a gardului proprietatea acestuia şi modificare a proiectului în baza căruia au 
fost efectuate lucrările executate pe calea de acces la proprietatea reclamantului, 
pretenţiile deduse judecăţii fiind specifice unor raporturi de natură civilă delictuală 
rezultate din cauzarea unor pagube proprietăţii reclamantului. 

În afara actelor şi operaţiunilor legate de activitatea pe care o exercită ca 
profesiune, comerciantul (profesionistul înregistrat la registrul comerţului) face şi acte 
de natură civilă care, evident, nu pot fi supuse regimului de comercialitate. 

Se consideră că trebuie avute în vedere actele de drept privat care prin 
structura şi funcţia lor esenţială nu se pot referi la activitatea desfăşurată ca profesie şi 
care rămân civile indiferent de persoana care le săvârşeşte (profesionist sau 
neprofesionist). 

Tribunalul a constatat că temeiul răspunderii pârâtelor îl reprezintă temeiul 
răspunderii civile delictuale, pe de o parte, faţă de petitele prin care se solicită 
obligarea acestora de a executa anumite lucrări de a se abţine de la efectuarea acestora 
şi că, în plus, se pune în discuţie însăşi legalitatea proiectului nr.272/2006, motivat pe 
faptul că reclamantul solicită modificarea acestuia, astfel încât calea de acces pe 
proprietatea sa din str. F. nr. 14 să fie corect poziţionată şi terenul în suprafaţă de 45 
m din faţa imobilului de la adresa din str. F. nr. 16 să nu mai figureze ca aparţinând 
domeniului public cu destinaţia de trotuar. 

Prin raportare la aceste solicitări formulate de reclamant în cuprinsul cererii 
adresate instanţei, cererea precizată pe parcursul derulării procesului, tribunalul reţine 
faptul că în speţă ar fi aplicabile dispoziţiile art.286 alin. 3 şi prevederile art.287 din 
OUG nr. 34/2006, act normativ în vigoare la momentul la care judecătoria a fost 
sesizată cu  cererea dedusă judecăţii. 

Conform dispoziţiilor legale enunţate, pentru soluţionarea litigiilor apărute 
după încheierea contractului de achiziţie publică, altele decât cele referitoare la 
despăgubiri, este competentă numai instanţa de judecată, dispoziţiile art. 287 alin.1 
statuând asupra faptului că pentru procedurile prevăzute la art. 286 se aplică 
dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. 

Natura litigiului dedus judecăţii nu poate fi modificată în căile de atac, astfel 
încât Tribunalul Specializat Cluj a apreciat că din punct de vedere material competent 
să soluţioneze litigiul dintre cele două părţi în calea de atac a apelului este Tribunalul 



Cluj, raportându-se la dispoziţiile art. 2 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., conform cărora 
tribunalele judecă ca instanţă de apel apelurile declarate împotriva hotărârilor 
pronunţate de judecătorii în primă instanţă, tribunalele specializate judecând în apel 
doar acele litigii care aveau o natură comercială anterior renunţării de către legiuitor la 
concepţia dualistă. 

II. Astfel învestit cu judecarea apelului, Tribunalul Cluj şi-a declinat, la 
rândul său, competenţa de soluţionare a apelului în favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj, pronunţând în acest sens decizia civilă nr. 530/A din 25 octombrie 2013. 

Motivând decizia, Tribunalul Cluj a arătat, în principal, că: 
Litigiul supus judecăţii în prezentul dosar s-a ivit înainte de intrarea în vigoare 

a Noului Cod civil şi are ca obiect răspunderea delictuală a unor societăţi comerciale. 
Aşadar, litigiul are natură comercială, în conformitate cu prevederile art. 4 din 

Codul comercial în vigoare la momentul iniţierii litigiului, deci aplicabil în speţă.    
Astfel cum s-a stabilit în doctrina şi practica judiciară anterioară intrării în 

vigoare a Noului Cod civil şi a abrogării Codului comercial, este indiferent dacă 
obligaţiile societăţii comerciale derivă dintr-un contract, alt act juridic licit sau dintr-o 
faptă ilicită.  

De altfel, şi lucrările la care reclamantul a solicitat să fie obligate pârâtele 
societăţi comerciale, chiar dacă strict nu fac parte din obiectul acestora de activitate, 
în situaţia admiterii acţiunii, vor implica nişte costuri, ce vor fi suportate din 
patrimoniul societăţilor comerciale, având astfel efect asupra activităţii de comerţ pe 
care o desfăşoară acestea.  

S-a reţinut în motivarea soluţiei de declinare a apelului, de la Tribunalul 
Specializat Cluj, la Tribunalul Cluj, că fapta delictuală care se impută celor două 
persoane juridice nu rezultă din obiectul lor de activitate, ci din executarea 
defectuoasă a unor lucrări de modernizare a drumului. Ori, executarea lucrărilor de 
modernizare a drumului face parte din obiectul de activitate al societăţilor comerciale 
pârâte şi deci, şi lucrările executate cu acea ocazie, dar care au adus pretinse prejudicii 
reclamantului, au făcut parte tot din activitatea comercială a pârâtelor. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele Comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate prin Hotărârea CSM nr. 654 din 31 august 2011. Pentru a pronunţa 
această hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de 
activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale, prin comparaţie cu 
volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în 
care îşi au sedii curţi de apel. 

Deşi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronunţat expres asupra 
competenţei materiale a tribunalelor specializate, a avut în vedere volumul de 
activitate al acestor instanţe, volum care include toate cauzele a căror natură 
„comercială” era determinată prin aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 şi 
art. 56 din Codul comercial din 1887.  

În consecinţă, nu se poate reţine intenţia legiuitorului de a transfera 
competenţa de soluţionare a acestor cauze în favoarea secţiilor civile ale tribunalelor 



de drept comun, reorganizarea păstrând în favoarea tribunalelor specializate 
competenţa materială în limitele competenţei fostelor tribunale comerciale. 

Constatând că prin declinarea reciprocă de competenţă dintre cele două 
tribunale s-a născut un conflict negativ de competenţă, Tribunalul Cluj a înaintat 
dosarul cauzei, în vederea soluţionării conflictului, Curţii de Apel Cluj 

III. Cu privire la conflictul negativ de competenţă astfel născut Curtea de Apel 
are în vedere următoarele: 

În prezentul proces, judecata în primă instanţă a avut loc înaintea Judecătoriei 
Cluj-Napoca, scopul urmărit de reclamant prin pronunţarea acţiunii fiind, în esenţă, 
acela de a obţine repararea unui prejudiciu care, potrivit reclamantului, i-a fost cauzat 
în urma efectuării unui lucrări pe strada pe care este situat un imobil casă şi teren aflat 
în proprietatea sa. 

Executarea lucrărilor despre care se face vorbire în cererea reclamantului s-a 
făcut de către pârâtele societăţi comerciale în considerarea faptului că, fundamentat pe 
contractele de atribuire încheiate cu autorităţile locale din municipiul Cluj-Napoca, 
intra în obiectul lor de activitate executarea unor asemenea lucrări. 

Cum a observat şi Tribunalul Cluj, prezentul litigiu s-a născut anterior intrării 
în vigoare a Noului Cod civil, acţiunea fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 998 şi art. 
999 C.civ. privitoare la răspunderea civilă delictuală, în relaţie cu unele dispoziţii 
legale privitoare la protecţia dreptului de proprietate. 

Prin raportare la obiectul acţiunii civile şi la fundamentarea  ei în fapt şi în 
drept, se impune concluzia că, esenţial, litigiul de faţă derivă din executarea de lucrări 
realizată de societăţile comerciale pârâte, punând în discuţie şi propria lor legătură 
juridică cu Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 

În aceste condiţii, corect a apreciat Tribunalul Cluj că îi aparţinea Tribunalului 
Specializat Cluj competenţa de soluţionare a apelului, pârâtele fiind, cu excepţia 
Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, calificate de lege drept comercianţi la 
data pornirii procesului, iar în prezent profesionişti. 

Chiar dacă faptele imputate pârâtelor aparţin, potrivit reclamantului, ilicitului 
delictual, aceasta nu exclude calificarea acţiunii ca fiind, ab origine, una comercială 
(altfel spus, între profesionişti), ştiut fiind că prevederile art. 4 din fostul Cod 
comercial instituiau o prezumţie de comercialitatea pentru toate obligaţiile 
comerciantului, indiferent de izvorul lor, afară de cazurile de excepţie anume 
prevăzute de lege. 

Prezumţia de comercialitate instituită de fostul art. 4 Cod comercial putea fi 
răsturnată doar dacă s-ar fi dovedit caracterul civil al obligaţiei sau, în genere, 
caracterul ei necomercial. 

Cum în procesul de faţă nu erau întrunite elementele care să îngăduie, raportat 
la obiectul şi cauza cererii reclamantului, răsturnarea prezumţiei de comercialitate, 
urmează a se trage concluzia că, anterior, i-ar fi aparţinut fostului Tribunal Comercial 
Cluj (în prezent, Tribunalul Specializat Cluj) competenţa de soluţionare a apelului, 
valorizându-se natura esenţialmente comercială a litigiului. 

Plecând de la aceste elemente de particularitate specifice procesului, Curtea 
mai are a observa că în aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, 
Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr.  654 din 31 august 2011, 
prin care, între altele, a dispus reorganizarea ca tribunale specializate a Tribunalelor 
Comerciale Argeş, Cluj şi Mureş, începând cu data de 01 octombrie 2011, având în 
vedere „volumul de activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin 
comparaţie cu volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate 
în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care se află cele trei 



tribunale specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu cea rezultată din 
comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun”. 

Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii vizează, în mod direct, încărcătura jurisdicţională a celor trei foste 
tribunale comerciale, criteriul cantitativ, rezultat din observarea numărului de dosare 
înregistrate pe rolul lor, fiind acela care, în mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca 
tribunale specializate, iar nu ca simple secţii civile în cadrul Tribunalelor Argeş, Cluj 
şi Mureş. 

Or, încărcătura avută în vedere era cea rezultată din competenţa atribuită celor 
trei tribunale potrivit dispoziţiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 şi Noului Cod 
civil, ceea ce trimite la concluzia că nu s-a avut în intenţie ca sub guvernământul 
Noului C.civ. atribuţiile jurisdicţionale ale acestora să cunoască o diminuare. 

 Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor 
tribunale comerciale au fost menţinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia 
evocată mai sus. 

Pentru determinarea întregii competenţe materiale a tribunalelor specializate 
trebuie avute în vedere inclusiv normele de competenţă de drept comun, cuprinse în 
Codul de procedură civilă, cu observarea însă a particularităţilor activităţii 
jurisdicţionale a tribunalelor specializate, particularităţi rezultate din specificul 
competenţei lor materiale anterioare intrării în vigoare a Noului Cod civil. Este 
îndeajuns de evident că transformarea fostelor tribunale comerciale în  tribunale 
specializate implică o  continuitate cu privire la tipurile de cauze care intră în 
competenţa lor, aceasta fiind raţiunea care justifică, în sensul Hotărârii nr. 654/2011 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, sus-evocată, atât menţinerea lor ca instanţe de 
sine stătătoare, cât şi a  schemelor de personal ce le-au fost alocate. 

Astfel fiind, în temeiul prevederilor art. 135 C.pr.civ., se va stabili în favoarea 
Tribunalului Specializat Cluj competenţa de soluţionare a apelului formulat. 

 
 

32. Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un 
club de fotbal pentru obligarea pârâtei societate comercială sportivă, 
la plata sumei reprezentând 25% din indemnizaţia de transfer a unui 

jucător de fotbal. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului 
specializat 

Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 29 din 13 martie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 3140/18.11.2013 pronunţată în dosar  nr. …/1285/2013 
al Tribunalului Comercial Cluj a  fost  declinată competenţa materială de soluţionare a 
cererii formulate de către reclamantul Clubul de Fotbal L. Dej, în contradictoriu cu 
pârâta Societatea Comercială Sportivă F. SA,  în favoarea Tribunalului Cluj. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că, aşa cum se deduce 
din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j şi art. 95 C.pr.civ., tribunalele sunt competente să 
soluţioneze cererile în materie civilă cererile având o valoare de peste 200.000 lei.  

Faptul că litigiul se poartă între „profesionişti” nu atrage competenţa materială 
de soluţionare a acestuia de către Tribunalul Specializat Cluj, neexistând vreo normă 
de procedură care să prevadă faptul că litigiile dintre „profesionişti” trebuie să fie 
judecate de către această instanţă specializată. Instanţă specializată fiind, Tribunalul 
Specializat Cluj nu poate soluţiona decât acele cauze ce îi sunt expres date de către 
legiuitor spre competentă soluţionare. Categoria „profesioniştilor” nu este identică şi 



nu poate fi confundată cu cea a foştilor comercianţi, o extindere a competenţei, prin 
analogie, considerând că automat toate litigiile purtate între „profesionişti” trebuie 
soluţionate de către instanţele specializate, foste comerciale, neputând fi făcută. La 
stabilirea competenţei materiale, nu se poate aplica vreo analogie, normele ce 
reglementează această materie, trebuind să fie exprese şi de strictă interpretare. Nu 
există nicio normă legală care să prevadă că fostele instanţe comerciale se transformă 
în instanţe „profesioniste” practic toate textele de lege ce se refereau la competenţa 
instanţelor comerciale faţă de raporturile dintre comercianţi, fiind căzute în 
desuetudine, odată cu dispariţia „dreptului comercial”, ca ramură distinctă a 
„dreptului civil”. 

Odată cu dispariţia ramurii dreptului comercial, normele legale ce dădeau în 
competenţa generală a fostului tribunal comercial, acum specializat, litigiile având o 
natură comercială, dacă nu pot fi considerate ca fiind abrogate, sunt cel puţin căzute în 
desuetudine. 

Prin sentinţa civilă nr. 62  din 5.02.2014 a Tribunalului Cluj a  fost admisă 
excepţia necompetenţei materiale.  

S-a declinat în favoarea Tribunalului Specializat Cluj competenţa soluţionării 
cauzei privind pe reclamantul Clubul de Fotbal L. Dej şi Societatea Comercială 
Sportivă F. Cluj. 

A fost  suspendată din oficiu judecarea pricinii. 
Dosarul a fost  intentat Curţii de Apel in vederea soluţionării conflictului 

negativ de competenţă.  
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Litigiu dedus judecăţii este un litigiu intre profesionişti. 
Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 în cadrul 

tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze 
civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale 
sau pentru alte materii. 

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. 
(3) se pot înfiinţa tribunale specializate. Tribunalele specializate sunt instanţe fără 
personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor si al municipiului 
Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ. Tribunalele 
specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se 
înfiinţează. 

Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit 
dispoziţiilor art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 cauzele de competenţa tribunalului 
în domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură  comercială, în prezent  şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti. 

Tribunalul a reţinut în acest sens faptul că, deşi  criteriul de delimitare a 
cauzelor prin raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea,  niciuna dintre 
normele noului Cod civil ori ale Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu 
interzice separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de 
profesionist în materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” 
(expresie care, conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de 
comerţ”, respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în 
alte materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 



Pe de altă parte, dispoziţiile  art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un 
caracter enunţiativ şi nu limitativ prevăzând  posibilitatea înfiinţării în cadrul secţiilor 
civile, a unor complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în 
considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: cereri în materie de insolvenţă, 
concordat preventiv şi mandat ad hoc; cereri în materia societăţilor comerciale şi a 
altor societăţi, cu sau fără personalitate  împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, normă specială faţă de art. 227 din 
acelaşi act normativ, până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele 
comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizează ca tribunale specializate sau, după 
caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art.226. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 226 alin. 1 din Legea nr.71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate,  prin Hotărârea CSM nr. 654/31.08.2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 
activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care se află cele trei tribunale specializate şi 
care au o schemă relativ apropiată cu cea   rezultată din comasarea schemei 
tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun. 

Deşi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronunţat expres asupra 
competenţei materiale a tribunalelor specializate, a avut în vedere, în mod neechivoc, 
volumul de activitate al acestor instanţe, volum care include toate cauzele a căror 
natură „comercială” era determinată prin aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 
9 şi art. 56 din Codicele de comerţ din 1887. În consecinţă, nu se poate reţine intenţia 
legiuitorului de a transfera competenţa de soluţionare a acestor cauze în favoarea 
secţiilor civile ale tribunalelor de drept comun, reorganizarea păstrând în favoarea 
tribunalelor specializate competenţa materială în limitele competenţei fostelor 
tribunale comerciale. 

Potrivit dispoziţiilor art. 133 pct. 2, 134 şi 135 Cod pr.civ, constatând ivit 
conflictul negativ de competenţă, instanţa a suspendat soluţionarea cauzei şi a înaintat 
pricina Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării acestuia.   

Soluţionând  conflictul negativ de competenţă ivit  între cele două tribunale, 
din circumscripţia sa,  în baza art. 135 alin. 1  şi 4  Cod proc. civ., curtea reţine  
următoarele: 

Cererea de chemare  în judecată formulată de reclamantul Clubul de  Fotbal L. 
Dej a fost  înregistrată la data de  ….08.2013, după intrarea în vigoare a Noului cod 
civil şi a avut ca obiect  obligarea  pârâtei la  plata sumei corespunzătoare procentului 
de  25% din indemnizaţia de transfer  încasată de  pârâta Societatea  Comercială 
Sportivă F. SA, de la  clubul de  fotbal german F.C. S., urmare a transferului unui 
judecător de fotbal, din suma  totală de  750.000 euro. 

Prin Legea nr.  71/2011 de punere  în aplicare a acestuia a fost  abrogat  Codul 
comercial (art. 230 lit.c) cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58, 907-935 
aplicabile  în continuare în raporturile dintre profesionişti. În acelaşi timp  a fost  



abrogat art. 2 pct. 1  lit. a din Codul de procedură civilă, referitor  la  competenţa  
materială de soluţionare a cauzelor  comerciale  în primă  instanţă de către secţiile  
comerciale ale tribunalelor, respectiv tribunalele comerciale, în Cartea a VI-a 
„Proceduri speciale”, denumirea capitolului XIV a  fost  schimbată în” Dispoziţii 
privind  soluţionarea litigiilor dintre profesionişti”. 

Prin aceeaşi lege de  punere  în aplicare a Noului cod civil, a  fost  modificată 
şi Legea nr.  304/2004, privind  organizarea judiciară, iar,  prin dispoziţiile  tranzitorii 
din art. 225-227 s-a stabilit competenţa  materială de soluţionare a  unor cauze  în 
primă instanţă de către fostele secţii comerciale ale  tribunalelor, reorganizate în secţii 
civile  sau unificate cu secţiile civile  existente, respectiv a  tribunalelor specializate, 
acolo unde acestea s-au menţinut, respectiv Tribunalele Comerciale Argeş, Cluj şi 
Mureş. 

Art. 226 alin. 1  din Legea nr.  71/2011 enumără cu titlu exemplificativ  
cererile de competenţa secţiilor civile  reorganizate  sau completelor specializate, 
criterii valabile  şi în cazul tribunalelor  specializate  menţinute  prin Hotărârea  CSM 
nr. 654/31.08.2011, din această reglementare rezultând că legiuitorul a  intenţionat să 
păstreze  în competenţa acestora cauzele  pe  care acestea le  judecau şi anterior, cu 
modificarea, doar acolo unde este cazul, a plafonului valoric. 

Deşi nu mai există litigii comerciale, ca  urmare  a  faptului că Noul cod  civil 
are o concepţie  monistă, litigiile  dintre profesionişti rămân în continuare în 
competenţa secţiilor speciale, completelor specializate  sau a  tribunalului specializat, 
ţinându-se seama de valorificarea experienţei profesionale a  judecătorilor, aceştia  
fiind specializaţi în soluţionarea  litigiilor  prevăzute de  Cartea a VI-a  Capitolul XIV 
Cod proc. civ.  

Pentru aceste  considerente, curtea apreciază că  instanţa competentă să 
soluţioneze  fondul cauzei este  Tribunalul Specializat  Cluj. 

 

33. Recurs. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac, 
conform principiului non reformatio in pejus 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 224 din 24 ianuarie 2014 

Prin Sentinţa civila nr. 9858/20.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost 
admisa excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI CLUJ, respectiv a Biroului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Cluj.  

A fost admisa cererea precizata formulată de reclamanta P.A., în 
contradictoriu cu pârâţii BANCA T. SA. 

S-a dispus radierea parţială din CF 253933 –C1-U1 CLUJ a somaţiei notate 
privind dosarul de executare 899/2010 al executorului bancar C.R..  

A fost obligata pârâta Banca T. SA să plătească reclamantei suma de 8 ron 
cheltuieli de judecată.  

Prin decizia civilă nr. 497/A/din 11.10.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta P.A. împotriva Sentinţei civile nr. 
9858 din 20.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul. 

Fără cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut în ceea ce priveşte primul motiv de 

apel, referitor la faptul că apelanta ar fi renunţat la cererea precizatoare la termenul de 
judecată din data de 13.06.2013, că acesta nu a putut fi primit. 



Verificând încheierea de şedinţă de la termenul respectiv, 13.06.2013, s-a 
constatat că în cuprinsul acesteia nu se regăseşte nicio menţiune referitoare la 
renunţarea la judecată pretinsă de apelantă. 

Încheierea de şedinţă, întocmai ca orice hotărâre judecătorească, reprezintă un 
act autentic, astfel încât consemnările grefierului de şedinţă, sub semnătura 
judecătorului, conform art. 147 Cod procedură civilă, fac dovadă deplină în ce 
priveşte veridicitatea susţinerilor şi cererilor părţilor menţionate în cuprinsul său până 
la înscrierea în fals, procedură de care apelanta nu a înţeles să uzeze.  

În ce priveşte celelalte motive invocate, respectiv faptul că între apelantă şi 
intimată nu s-a încheiat niciun contract de credit în anul 2004, doar în anul 2006 şi că 
oricum, acest contract nu reprezintă titlu executoriu, nu au putut fi nici ele reţinute. 

Apelanta a învestit instanţa cu o acţiune de rectificare de carte funciară al cărei 
temei legal se regăseşte în dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 7/1996, aşa cum corect a 
statuat şi prima instanţă, Cu toate acestea, motivele invocate atât în susţinerea cererii 
cât şi cele din apel la care s-a făcut referire anterior, vizează aspecte care pot fi puse în 
discuţie eventual, pe calea unei contestaţii la executare, pe care apelanta însă nu a 
promovat-o. 

Aceasta întrucât, motivele susţinute nu se circumscriu niciuneia dintre 
ipotezele cuprinse în prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996, ele constituind doar 
critici faţă de actele de executare întocmite. 

De aceea, contrar susţinerilor apelantei, prezenta speţă nu este similară celei 
indicate de ea, ce a format dosarul înregistrat sub nr. …/257/2013 al Judecătoriei 
Mediaş, întrucât acest din urmă dosar a avut ca obiect contestaţie la executare, şi nu 
rectificare de carte funciară. 

În plus faţă de aceste argumente, şi în pofida criticilor apelantei, tribunalul a 
reţinut că contractul de credit nr. 1144/211/.11.2006 în temeiul căruia a fost 
declanşată executarea silită în dosarul nr.1038/2010 al executorului bancar C.R., astfel 
cum a rezultat din încheierea civilă nr.11212/CC/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
constituie titlu executoriu în raport de dispoziţiile art. 120 din OUG nr. 99/2006. 

Apoi, sunt fără relevanţă referirile apelantei la incidenţa art. 51 din Legea nr. 
7/1996 întrucât potrivit prevederilor art. 399 al. 3 C. pr. civ. « în cazul în care 
executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă 
judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva 
titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac», cu alte 
cuvinte, dacă sunt întrunite cerinţele acestui text legal, se pot invoca apărări de fond 
împotriva titlului executoriu pe calea contestaţiei la executare, cale pe care apelanta, 
aşa cum s-a arătat nu a promovat-o. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta P.A. solicitând 
admiterea recursului şi pe cale de consecinţă modificarea hotărârii atacate, iar pe fond 
admiterea cererii de chemare în judecata astfel cum a fost formulata iniţial, şi, în 
consecinţă, radierea totala din Cartea Funciara a somaţiei nr. 5338/10.08.2011 emisă 
de către executorul bancar al Băncii T. SA în cadrul dosarelor de executare silită nr. 
899 şi 1038/2010 şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că potrivit prevederilor art. 304 pct. 
9 cod proc. civ., hotărârea judecătoreasca a unei instanţe este recurabilă când 
hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii. 

Apreciază că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că, contractul de credit nr. 
1144/211/2006 în temeiul căruia a fost declanşată executarea silită în dosarul 



execuţional 1038/2010 reprezintă titlu executoriu în baza dispoziţiilor art. 120 din 
OUG 99/2006. 

În dosarul execuţional 1038/2010, executorul judecătoresc C.R. a demarat 
procedurile de recuperare a creanţei ce rezultă din contractual de credit nr. 
1144/21.11.2004 pentru emiterea unui card tip VISA în care intimata Banca T. a 
împrumutat pe recurentă cu suma de bani ce a fost accesata prin cardul respectiv. 

În realitate însă, între Banca T. în calitate de împrumutător şi recurentă în 
calitate de împrumutat nu s-a încheiat niciodată un contract de credit în anul 2004 ci 
doar un contract de credit din anul 2006. 

Ori, în mod greşit, instanţa de apel a apreciat că, contractul de credit nr. 
1144/211/2006 este titlu executoriu, în realitate este inexistent, între părţi s-a încheiat 
contractul de credit nr. 1144 din 2004. Practic, instanţa de apel nu a motivat în niciun 
fel respingerea acestui motiv de apel invocat, ci doar s-a rezumat la invocarea unui 
articol de lege, fără a avea în vedere că situaţia faptică excludea existenţa unui titlu 
executoriu. 

Mai mult decât atât, în situaţia în care contractul de împrumut în discuţie s-ar 
reţine ca fiind titlul executoriu ce a stat la baza înregistrării dosarului execuţional nr. 
1038/2010, consideră că nu poate fi reţinut ca titlu executoriu valabil întrucât un 
contract bancar pentru emiterea unui card nu poate constitui titlul executoriu atâta 
timp cât nu este garantat de un BO avalizat în alb. 

Apreciază că în mod greşit instanţa de apel a reţinut, toate motivele invocate 
de apelantă reprezintă critici faţă de actele de executare întocmite şi se circumscriu 
analizei unei contestaţii la executare şi nu unei acţiuni întemeiate pe dreptul comun, în 
speţă fiind aplicabile disp. art. 399 alin 3 C. pr. civ., executarea silită având ca obiect 
un titlu executoriu care nu este emis de o instanţa de judecată, iar apelanta nu a 
promovat calea de atac a contestaţiei la executare. 

A arătat recurenta că nu ar fi putut obţine radierea decât în baza unei hotărâri 
judecătoreşti având în vederea dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 7/1996 potrivit cărora 
"înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza 
hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile [.-.]". 

În mod greşit instanţa de apel a reţinut că prezenta speţă nu este similară cu 
cea care a format obiectul dosarului înregistrat sub nr. 296/257/2013 la Judecătoria 
Mediaş, întrucât acesta din urmă a avut ca obiect contestaţie la executare şi nu 
rectificare carte funciară. Aşa cum a rezultat din sentinţa civila nr. 812/16.04.2013 
pronunţată de către Judecătoria Mediaş în dosar nr. 296/257/2013 şi din încheierea de 
îndreptare eroare materială din data 05.06.2013 pronunţată în acelaşi dosar, definitive 
şi irevocabile, instanţa a dispus radierea somaţiei din CF 101021-C1-U1 Mediaş cu 
privire la ambele dosare execuţionale, nr. 1038/2010 şi 899/2010. Rezulta, fără putinţă 
de tăgadă că şi acest dosar a avut ca obiect rectificare carte funciara. 

În drept, îşi întemeiază prezentul recurs pe dispoziţiile art. 299 şi urm. cod 
procedură civila, Legea nr. 7/1996. 

Intimatul Oficiul de Cadastru şu Publicitate Imobiliară Cluj a formulat 
întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive solicitat 
admiterea acesteia. 

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

Motivele invocate de recurentă pot fi susţinute în cadrul unei contestaţii la 
executare sau în cadrul unei acţiuni pe fond ce poate privi analiza contractelor sau a 
titlurilor executorii. Hotărârea judecătorească irevocabilă la care se referă art. 51 din 



Legea nr. 7/1996 este o hotărâre prin care să se analizeze în principal chiar contestaţia 
la executare sau analiza contractelor ori a titlurilor executorii, în principal, şi în 
subsidiar pe baza celor analizate în principal să dispună rectificarea cf. 

Acţiunea în rectificare de carte funciară este o acţiune accesorie care se 
grefează pe o acţiune principală, astfel că singură acţiunea în rectificare nu poate fi 
nici analizată şi nici admisă. 

Este ceea ce a şi reţinut instanţa de fond, atunci când arată că toate motivele 
enumerate de reclamantă în prezenta cerere se circumscriu unei analize în cadrul 
contestaţiei la executare şi că nu se poate ocoli de maniera solicitată de reclamantă 
această procedură specială, a contestaţiei la executare, dar în mod inexplicabil admite 
în parte acţiunea cu toate că valabilitatea actelor de orice fel, indiferent că sunt acte de 
executare sau titlurile executorii, sau valabilitatea înscrierilor, trebuia solicitată şi 
eventual analizată pe calea unei cereri, însă o astfel de cerere prin care să se solicite 
analiza actelor care au stat la baza înscrierilor în cf privind imobilele din Cluj-Napoca 
sau chiar să se ceară analiza înscrierilor în sine nu există. 

Sentinţa nr. 812/2013, reţinută de către instanţa de fond, este a Judecătoriei 
Mediaş iar nu a Judecătoriei Cluj-Napoca, cum s-a reţinut din eroare, şi priveşte alte 
cărţi funciare, anume din Mediaş şi acte de executare privind acele imobile, iar nu 
cele din prezenta cauză, care sunt situate în Cluj-Napoca, şi pentru care actul de 
executare este valabil, nefiind analizată şi răsturnată această valabilitate. 

Aşa cum prin Sentinţa nr. 812/2013 Judecătoria Mediaş s-a pronunţat asupra 
legalităţii actelor de executare şi apoi instanţa s-a pronunţat subsecvent asupra 
legalităţii înscrierilor din cartea funciară făcute pe baza acelor acte de executare 
asupra imobilelor din Mediaş, la fel trebuia procedat şi în prezenta cauză, chiar dacă 
soluţia ar putea fi aceaşi cu privire la actele de executare, însă o analiză a acestora 
trebuie să existe şi instanţa trebuie să se pronunţe asupra acestora în ce priveşte 
imobilele din prezenta cauză, chiar dacă situaţia din acel dosar este similară cu cea din 
prezenta cauză. 

Similaritatea nu este un motiv de admitere a unei acţiuni, în sistemul de drept 
românesc, cât timp actul este valabil, iar nevalabilitatea lui nu a fost stabilită de către 
o instanţă. 

Nu se poate reţine că imposibilitatea urmăririi oricărui alt imobil al 
reclamantei a fost stabilită prin Sentinţa nr. 812/2013 a Judecătoriei Mediaş, cât timp 
există acte şi înscrieri valabile, a căror valabilitate nu a făcut obiectul vreunei analize. 
Mai mult, prin ipoteză, executorul judecătoresc poate emite ulterior din nou şi cu 
privire la imobilele din Mediaş acte de executare, dar aceasta nu înseamnă că sunt din 
oficiu, sau prin similitudine, nule, cât timp nulitatea nu a făcut obiectul analizei 
instanţelor de judecată. Prin urmare, analiza legalităţii înscrierii din dosarul 
execuţional nr. 899/2010 nu se răsfrânge decât asupra a ceea ce s-a pronunţat instanţa 
din acel dosar, anume cu privire la actele de executare privind imobilele din Mediaş. 

Soluţia care ar trebui pronunţată în recurs, prin prisma celor de mai sus, ar fi 
de modificare şi de respingere în întregime a acţiunii. 

Având în vedere că, potrivit art. 296 teza II coroborat cu art. 316 Cod 
procedură civilă, în recurs nu se poate crea părţii o situaţie mai grea în propria cale de 
atac, singura soluţie care se poate pronunţa este cea a respingerii căii de atac iar cele 
expuse mai sus pot avea eficienţă doar în modalitatea în care părţii nu i se analizează 
motivele din calea de atac, analiza fiind paralizată de cele reţinute mai sus, anume 
lipsa acţiunii principale şi faptul că acţiunea în rectificare este o acţiune subsidiară. 



În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, 
curtea urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente nici unul din 
motivele de casare sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. 

 

34. Acţiune având ca obiect stabilirea servituţii pietonale şi 
auto peste un teren în suprafaţă de 135 mp în valoare de 4860 lei. 

Posibilitatea atacării sentinţei numai cu recurs, nu şi cu apel 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 221 din 24 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 788/28.12.2012, pronunţată de Judecătoria 
Dragomireşti s-au respins excepţiile inadmisibilităţii acţiunii, întemeiate pe 
dispoziţiile art. 618 C.civ. şi respectiv art. 617-619 C.civ., ambele invocate  de către 
pârâţi.  

S-a admis acţiunea civilă intentată de reclamanţii P.M. şi P.I., în contradictoriu 
cu pârâţii V.G., V.I., G.N., M.M. căsătorită H.A. şi cu intervenientul forţat P.V. şi în 
consecinţă:   

S-a constituit o servitute de trecere cu piciorul şi mijloacele de transport  în tot 
timpul anului,  în favoarea terenului reclamanţilor înscris în C.F. 50160 nr. top. 
1108/1, ca fond dominant, peste terenul proprietatea pârâţilor, potrivit variantei 1 din 
lucrarea de expertiză întocmită de  expert topograf  F.A.,  identificată între punctele 4-
18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-19-5-4, conturată cu culoarea albastră în 
anexa grafică nr. 2, anexă care face parte integrantă din dispozitivul sentinţei şi au fost 
obligaţi pârâţii V.G., V.I. şi G.N. să se abţină de la orice act  prin care le-ar  tulbura 
exercitarea liberă a dreptului. 

Pârâţii V.G. şi V.I. au fost obligaţi să plătească, în solidar, reclamanţilor suma 
de 3.129 lei cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că  intervenientul 
P.V. a dobândit dreptul de proprietate prin reconstituire  în baza Legilor fondului 
funciar sens în care i-a fost emis T.P. nr. 1918/12/30.07.2007 pentru suprafaţa de 
3900 m.p.   

Intervenientul a vândut reclamanţilor P.I. şi P.M. suprafaţa de 1921 m.p., 
diferenţa de  1261 m.p. rămânând în proprietatea extratabulară a acestuia. Prin 
expertiza  şi completarea acesteia, ambele întocmite de  ing.  F.A. (f.84-93 şi 115-117) 
imobilul  proprietatea intervenientului a fost localizat între reperii  1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16-1, haşurat cu culoarea verde în anexa grafică nr. 1 din raport. 

Reclamanţii  au solicitat  validarea contratului şi întabularea dreptului de 
proprietate în C.F. pe numele lor, astfel că  prin sentinţa civilă 1050/15.12.2009 dată 
de Judecătoria Dragomireşti în dosar nr. …/224/2009 a fost admisă acţiunea.  În baza 
acesteia şi-au înscris dreptul în C.F. 50160 Săliştea de Sus cu acelaşi număr cadastral 
prin încheierea  nr. 946/22.03.2010. 

Terenul acestora a fost identificat de către acelaşi expert  fiind localizat între 
reperii 12-11-10-28-27-26-25-45-44-43-42-41-40-39-50-49-48-47-46-12, haşurat cu 
culoarea galbenă în anexă. 

Pârâtul V.G. a dobândit dreptul de proprietate în baza sentinţei civile nr. 
1473/1979 dată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1317/1979 înscris prin 
încheierea nr. 333/05.10.1979 pentru suprafaţa de 250 m.p. în C.F. nou 3706 Săliştea 
de Sus, nr. top. 1107/1, restul suprafeţei de 1508 m.p. este în folosinţa  pârâţilor V.G. 
şi V.I..  



Pe acest teren pârâţii şi-au construit casa de locuit şi anexele gospodăreşti însă 
în cursul anului 1972 au avut discuţii cu privire la trecere cu numitul P.D.. Pe acest 
motiv pârâţii V.G. şi V.I. a formulat o acţiune  pentru servitute de trecere împotriva  
pârâţilor P.D. şi P.V., aceasta făcând obiectul dosarului nr. 1410/1972 al Judecătoriei 
Vişeu de Sus. Aceasta a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 1730/14.09.1972, în 
sensul că acţiunea a fost admisă faţă de pârâtul P.D. care a fost obligat să le tolereze 
trecerea  cu căruţa şi cu piciorul în tot timpul anului pe drumul  din litigiu. Acţiunea 
faţă de pârâtul P.V. a fost respinsă ca nefondată. 

În considerentele sentinţei s-a reţinut că faţă de pârâtul P.V. acţiunea este 
nefondată întrucât drumul solicitat nu trece  peste proprietatea acestuia. 

În cursul anului 2007, pârâţii V.G. şi I., împreună cu alte cinci persoane au 
formulat o acţiune având ca obiect validarea actului sub semnătură privată cu privire 
la  vânzarea-cumpărarea suprafeţei de 135 m.p. teren situat la locul numit Şesul Valea 
Homii, înscris în C.F.  2451 nr. top. 1108/1 dintre vecinii P.I., P.D. şi uliţă, cu 
înscrierea dreptului în C.F.. De fapt, este vorba despre acelaşi teren  de la care s-a 
judecat pentru drept de trecere cu P.D.. Acţiunea a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 
1128/21.12.2007 dată în dosar nr. …/2007 al Judecătoriei Dragomireşti. 

De reţinut că, P.V. a formulat cerere de intervenţie în dosar şi a solicitat  
respingerea acţiunii pe motiv că  terenul este inclus în titlul său de proprietate. Cererea 
acestuia a fost respinsă. 

Împotriva sentinţei intervenientul a formulat recurs, care prin decizia civilă nr. 
348/R/26.03.2008 a Tribunalului Maramureş a fost respins. 

Ca urmare, familia Vlad şi-a înscris dreptul de proprietate  în C.F.  
Prin lucrarea şi completarea  de expertiză întocmite în cauza pendinte,   s-a 

stabilit că  drumul de acces din litigiu nu este inclus în titlul de proprietate eliberat pe 
numele intervenientului P.V.. 

Potrivit declaraţiei martorului P.S., reclamanţii şi-au construit în urmă cu  15-
20 de ani o casă de locuit pe terenul cumpărat de la tatăl acestora P.V.. Încă din 
momentul în care au început construcţia casei aceştia au folosit drumul de acces a lui 
V.G.. 

În acelaşi sens declară şi martorul C.M. care arată că reclamanţii au folosit 
drumul „cu acceptul pârâtului V.G.”. 

Martora G.N. în vârstă de 77 de ani,  care în final a fost chemată în judecată în 
calitate de pârâtă, a declarat la data de 07.11.2012 că drumul din litigiu  a fost 
constituit în urmă cu aproximativ 40 de ani. Acest lucru a fost confirmat prin schiţa 
depusă la dosar la data de 19.12.2012 şi avizată tehnic la data de 16.06.1975 sub nr. 
1802,  în care  apare  drumul de acces între proprietatea lui P.D. şi proprietatea lui 
P.V., adică exact drumul din litigiu. Aceiaşi situaţie este relevată  şi în schiţa 
întocmită de expert topo D. M. la data de  24.06.1979 (f.58 din dosarul  945/224/2007 
al Judecătoriei Dragomireşti), precum şi în planul de situaţie întocmit în cauza 
dosarului nr. 1410 /1972 al Judecătoriei Vişeu de Sus de către expert ing. B.A. Acesta 
a fost folosit şi de către familia P.I. şi M. de când şi-au construit casa de locuit, însă în 
urmă cu aproximativ 4 ani pârâtul V.G. le-a interzis reclamanţilor să mai circula pe 
drum. 

Martora a mai declarat că reclamanţii şi-au transportat materialele de 
construcţie pentru casă pe drumul lui V.G.. 

În consecinţă pârâţii şi-au dat acceptul ca reclamanţii să folosească această 
cale de acces de cel puţin 20 de ani.  



Ca urmare a faptului că pârâţii V. le-au interzis folosirea drumului, reclamanţii 
au formulat prezenta acţiune, prin care au solicitat  constituirea servituţii de trecere în 
temeiul legii şi al vechiului Cod civil. 

Potrivit art. 616 C.civ. proprietarul al cărui loc este înfundat, adică nu are 
ieşire la calea publică poate reclama o trecere pe terenul vecinului său pentru a-şi 
putea folosi propriul fond având îndatorirea de a-l despăgubi pentru pagubele ce i le-
ar cauza. În speţă, pârâţii nu au cerut despăgubiri. 

Într-adevăr, în practica judiciară  s-a stabilit că  potrivit art. 618 C.civ. dacă 
lipsa accesului provine din vânzare-schimb, partaj sau dintr-un alt act juridic, trecerea 
nu va putea fi cerută decât celor care au dobândit partea de teren pe care se făcea 
anterior trecerea. Când lipsa accesului este imputabilă proprietarului care pretinde 
trecerea, aceasta poate fi stabilită numai cu consimţământul proprietarului fondului, 
care are acces la calea publică. 

În speţă, aşa cum s-a reţinut mai sus, pârâţii V.G. şi I., proprietari ai suprafeţei 
de 135 m.p. cu destinaţia de drum de trecere, au fost de acord  cu folosirea  acestuia  
încă din momentul construirii casei de locuit şi de către pârâţii P.I. şi M. 

Având în vedere că această cale de acces, compusă din două suprafeţe, una pe 
care pârâţii s-au întabulat şi cealaltă în continuare până la calea publică, proprietatea 
pârâtei G.N., a fost folosită de aproximativ 40 de ani, instanţa a apreciat că în 
momentul vânzării şi  a separării terenului lui P.V. de cel al reclamanţilor printr-un 
gard cu fundaţia din beton, nu s-a considerat că se creează  un teren cu caracter de loc 
înfundat pentru că la acel moment şi până  în urmă cu patru ani familia V. a acceptat 
ca drumul lor de acces să fie folosit şi de către ceilalţi. Terenul a dobândit acest 
caracter, stabilit inclusiv prin expertiză, doar în momentul în care reclamanţilor li s-a 
interzis accesul pe drumul folosit de pârâţii V. 

Trecerea trebuie să se facă pe calea cea mai scurtă de ieşire la drumul public şi 
prin locuri ce ar pricinui cea mai mică pagubă proprietarului fondului aservit. 

În acest sens, expertul a propus trei variante de trecere, în varianta întâi, în 
care drumul de acces este considerat cel mai economic şi cel mai scurt, este localizat 
între reperii 4-18-20-21-22-23-24-25-26-29-30-19-5-4, colorat cu culoare albastră în 
anexa grafică nr. 2, urmează traseul  celui folosit de către toate părţile. Pe acest traseu, 
lăţimea drumului variază de la 4,4 m.l. până la 3 m.l. şi are o lungime de 66 m.l.  

În varianta  a doua, o parte din drum merge paralel cu drumul proprietatea 
pârâţilor V., după care, intră peste porţiunea de drum până la strada H., teren care 
aparţine pârâtei G.N.. A accepta această variantă ar fi un non sens ca doi vecini să 
aibă două drumuri învecinate nemijlocit şi în acelaşi timp a scoate din circuitul agricol  
o suprafaţă de teren.   

În varianta a treia, identificată în anexa grafică nr. 4, situaţia este şi mai 
complicată pentru că  cele două drumuri merg paralele, exact pe suprafaţa în care 
intervenientul forţat P.V. are livada, după care, această servitute ar trece prin curtea 
intervenientului, printre construcţiile acestuia. Inconvenientul este dublu, dacă nu 
triplu, în primul rând pentru că apar cele două drumuri paralele, în al doilea rând  
pentru că şi în această situaţie ar trebui scoasă din circuitul agricol o suprafaţă de teren 
şi nu în ultimul rând ca urmare a faptului că i s-ar crea o situaţie incomodă 
intervenientului P.V. prin circularea printre construcţiile lui, chiar prin mijlocul curţii. 
Şi toate acestea în situaţia în care  există un drum de acces folosit cu această destinaţie 
de peste 40 de ani, iar la momentul vânzării suprafeţei de teren pe care reclamantul şi-
au construi casa şi anexele şi până în urmă cu 4 ani, pârâţii V.  au fost de acord cu 
folosirea drumului.  



Contrar susţinerilor pârâţilor, reclamanţii, în acest moment, nu au ieşire la 
calea publică din terenul tatălui P.V., iar calea de acces veche a fost folosită timp de 
peste 15-20 de ani de către reclamanţi. În consecinţă nu sunt întrunite dispoziţiile art. 
617-619 C.civil din punctul acesta de vedere.  

Pe de altă parte, potrivit art. 617 alin. 2 C.civ.  în această situaţie în care mai 
multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea  se poate face  pe fondul  a 
celuia căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii. În această situaţie a fost propusă 
varianta 1 în lucrarea de expertiză.  

Înainte ca instanţa de fond să se pronunţe asupra fondului cauzei, a soluţionat 
cele două excepţii invocate de către pârâţi, aceia a inadmisibilităţii acţiunii, întemeiate 
pe dispoziţiile art. 618 C.civ. şi respectiv art.617-619 C.civ..   Faţă de cele reţinute 
mai sus, instanţa de fond le-a respins ca neîntemeiate. 

În primul rând, pe dispoziţiile art. 618 C.civ. s-a dovedit consimţământul 
proprietarului fondului care are acces la calea publică, respectiv a pârâţilor V.G. şi 
Ilişca. 

Apoi, luând în considerare dispoziţiile art. 617-619 C.civ. s-a stabilit că 
reclamanţii nu au ieşire la calea publică, au folosit drumul de acces timp de peste 165-
20 de ani în mod continuu, iar caracterul de loc înfundat ca urmare a cumpărării 
terenului de la vânzătorul P.V. nu este imputabilă reclamanţilor, pentru că la acel 
moment, inclusiv în momentul construirii casei, a anexelor şi până în urmă cu patru 
ani, pârâţii Vlad le-a permis folosirea căii de acces. În consecinţă, ei de bună credinţă 
au apreciat că terenul lor nu are caracter de loc înfundat. 

În ce priveşte fondul cauzei, instanţa de fond, în temeiul art. 616 şi urm.  
C.civ., a admis acţiunea, potrivit dispozitivului. 

Totodată,  li s-a pus în vedere pârâţilor  V.G., V.I. şi G.N. să se abţină de la 
orice act  prin care ar tulbura exercitarea liberă a dreptului de trecere al reclamanţilor, 
pentru că proprietarul fondului aservit este ţinut să nu facă nimic de natură a 
împiedica realizarea intereselor legitime ale proprietarului fondului dominant. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ. pârâţii V.G. şi Ileana, care s-au opus admiterii 
acţiunii, au fost obligaţi să le plătească, în solidar, reclamanţilor cheltuieli de judecată, 
reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaţial, onorariu expert şi 
costul transportului la instanţă. 

Prin decizia civilă nr. 235/A din 31.10.2013 a Tribunalului Maramureş,  
pronunţată în dosar nr. .../2011, s-au admis apelurile declarate de către apelanţii V.G., 
V.I. şi G.N. împotriva sentinţei civile nr. 788 din 28.12.2012, pronunţată de 
Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr…/2011, care a fost schimbată în tot în sensul 
că s-a respins acţiunea civilă formulată de către reclamanţii P.M. şi P.I., în 
contradictoriu cu pârâţii: V.G., V.I., G.N., M.M. căsătorită H.A. şi cu intervenientul 
P.V., iar reclamanţii au fost obligaţi la plata către pârâţii V.G. şi V.I. a sumei de 2140 
lei cu titlu de cheltuieli de judecată la fond. 

Intimaţii-reclamanţi P.M. şi P.I. au fost obligaţi la plata către apelanţii V.G. şi 
V.I. a sumei de 2.114,76 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel şi la plata către 
apelanta G.N. a sumei de 36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a constatat că prima instanţă nu 
a stabilit legea aplicabilă în cauză. Acest aspect rezultă din cuprinsul actelor de 
procedură mai sus analizate şi din motivarea sentinţei atacate, în cuprinsul căreia 
prima instanţă recurge atât la dispoziţiile din vechiul Cod civil – f.180 verso cât şi la 
dispoziţiile din Noul Cod civil. 

Obiectul cauzei, astfel cum acesta a fost precizat oral şi în scris, aşa cum s-a 
arătat mai sus, este constituirea unei servituţi de trecere. 



Prima instanţă se impunea să pună în discuţie şi să stabilească în mod clar 
dispoziţiile legale aplicabile, calificarea juridică corectă a acţiunii. 

În ceea ce priveşte legea aplicabilă tribunalul a reţinut următoarele 
considerente: 

Potrivit art. 3 din Legea nr.71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, actele şi faptele juridice încheiate, ori, după caz, 
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot produce alte 
efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau după caz, 
a săvârşirii ori producerii lor. Apelând la acest text de lege, prin precizarea de acţiune 
depusă la dosar după repunerea cauzei pe rol, se invocă în motivarea în drept a 
precizării de acţiune vechiul Cod civil, art. 616 şi următoarele. 

Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanţii au solicitat constituirea unei 
servituţi de trecere, în baza art. 755-772 din Noul Cod civil-fila 2 din dosarul de fond. 

Atât din motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată, cu precizările 
ulterioare, cât şi din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, 
depoziţiile martorilor audiaţi, concluziile expertizei cu completările efectuate, rezultă 
că reclamanţii au solicitat, prin acţiunea înregistrată după intrarea în vigoare a Noului 
Cod civil, constituirea unei servituţi de trecere. 

Cât priveşte dreptul de servitute, Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, conţine doar dispoziţia tranzitorie din art. 75 
potrivit căreia dispoziţia din noua reglementarea referitoare la stingerea servituţii prin 
neuzul timp de 10 ani se aplică numai drepturilor de servitute constituite ulterior 
intrării în vigoare a Codului civil din 2009. 

Legea nr.71/2011 nu conţine însă şi alte dispoziţii tranzitorii în materia 
dreptului de servitute. Prin urmare, aşa cum s-a arătat în doctrina recentă, în privinţa 
altor aspecte ce vizează exercitarea sau stingerea dreptului de servitute, urmează a se 
recurge la art. 6 alin.2 Cod civil din 2009, iar nu la art. 6 alin. 6 din Noul Cod de 
procedură civilă. 

Deci servituţile constituite sub imperiul reglementării anterioare sunt 
guvernate de către aceasta. 

De altfel, pentru fostele servituţi naturale şi legale care, potrivit actualei 
reglementări, sunt limite legale ale dreptului de proprietate, această soluţie rezultă din 
art. 59 din Legea nr.71/2011, care arată că dispoziţiile art. 602-625 Cod civil nu se 
aplică situaţiilor juridice născute anterior introducerii în vigoare a acestuia. 

În speţă, aşa cum rezultă din lucrarea de expertiză şi din depoziţiile martorilor 
audiaţi, în prezent accesul spre proprietatea reclamanţilor se realizează pe terenul 
intervenientului P.V. – f.88, 121, 122, 128, 160 din dosarul de fond. 

Prin urmare, în speţă nu este vorba de o situaţie juridică născută anterior 
intrării în vigoare a Noului Cod civil. Nu se aplică dispoziţiile art. 3, respectiv art. 59 
din Legea nr.71/2011. 

Reclamanţii solicită prin cererea de chemare în judecată introdusă după 
intrarea în vigoare a Noului Cod civil, constituirea unei servituţi de trecere. Prin 
urmare, în mod corect au indicat reclamanţii dispoziţiile art. 755 şi următoarele din 
Noul Cod civil în motivarea în drept a acţiunii înregistrate pe rolul Judecătoriei 
Dragomireşti la 24.11.2011 – f.2 dosarul primei instanţe. 

Aşa fiind, tribunalul a constatat că apelanţii critică în mod întemeiat sentinţa 
atacată, prima instanţă analizând cauza pornind de la premisa existenţei unei servituţi 
de trecere anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, respectiv a existenţei unei 
situaţii juridice născute anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil. 



Instanţa nu poate schimba cauza, obiectul acţiunii ci poate da doar calificarea 
juridică corectă, după punerea în discuţie, cu respectarea principiului 
contradictorialităţii. 

Reclamanţii nu au solicitat constatarea existenţei unei servituţi stabilită printr-
o convenţie anterioară, ci reclamanţii au solicitat constituirea unei servituţi de trecere. 

Ceea ce reclamanţii au solicitat nu a fost a se constata o servitute 
convenţionala ci a se constitui o servitute de trecere legală pe considerentul că ar fi 
proprietarii unui imobil având caracterul de loc înfundat. 

Acesta este elementul fundamental de la care instanţa trebuia să plece în 
analiza cauzei, iar nu dacă, ocazional, reclamanţii mai erau sau nu lăsaţi să treacă 
printr-un anumit loc de către pârâţi sau de alte persoane. 

Analiza temeiniciei unei acţiuni în constituirea unei servituţi de trecere, pe 
considerentul unui loc înfundat in ceea ce priveşte proprietatea reclamanţilor, nu poate 
face abstracţie de dispoziţiile legale care condiţionează instituirea unei atare servituţi 
de o împrejurare definitorie admiterii sau nu a acţiunii, respectiv, dacă locul înfundat a 
fost creat sau nu prin atitudinea proprietarului locului înfundat. 

O atare situaţie se regăseşte in prezenta cauza, întrucât terenul proprietatea 
reclamanţilor are această natura, urmare a contractului de vânzare cumpărare încheiat 
între reclamanţi şi intervenientul P.V.. 

În speţă: Terenurile din litigiu (imobilul 1, 3 şi 4 - imobile descrisă în Raportul 
de expertiză din data de 09.09.2012 la pct.a).1 a).3 şi a).4) iniţial făceau parte din 
terenul înscris în CF 50099 Săliştea de Sus nr.top.1108 cu proprietar tabular M.M. 
căsătorită cu H.A. (încheiere CF 4676/24.05.1901). Din acest teren face parte 
proprietatea reclamanţilor P.M., P.I. (imobilul 1), intervenientul P.V. (imobilul 3) si 
proprietatea pârâtului V.G. (imobilul 4). 

Reclamanţii P.I. şi P.M. (imobilul 1), au dobândit dreptul de proprietate în 
baza Sentinţei Civilă nr.1050 din 15.12.2009 emis de Judecătoria Dragomireşti în 
dosar nr…/2009 înscris cu încheierea CF nr.946/ 22.03.2010, CF 50160 Săliştea de 
Sus nr.cad.50160 pentru suprafaţă tabulară de 1921 mp. 

Intervenientul P.V. (imobilul 3) a dobândit dreptul de proprietate în baza 
Titlului de proprietate nr. 1918/12 din data de 30.07.2007 cu suprafaţa reconstituită de 
3900 mp din care o suprafaţă de 1921 mp este proprietatea reclamanţilor P.I. şi P.M. 
iar suprafaţa de 1261 mp este în proprietatea intervenientului P.V. - proprietate 
extratabulară. 

Pârâtul V.G. (imobilul 4) a dobândit dreptul de proprietate în baza Sentinţei 
Civile nr. 1128 din 21.12.2007 emis de Judecătoria Dragomireşti în dosar nr. …/2007 
înscris cu încheierea CF nr. 1826/24.04.2012 pentru suprafaţa de 135 mp. 

Terenul din litigiu (imobilul 2 - imobil descris în Raportul de expertiză din 
data de 09.09.2012 la pct. a).2) iniţial făcea parte din terenul înscris în CF 2022 
Săliştea de Sus nr.top.1107 cu proprietar tabular B.J. si soţia V.M. (încheiere CF 
4976/28.11.1890). 

Pârâtul V.G. (imobilul 2) a dobândit dreptul de proprietate în baza Sentinţei 
Civile nr.1473/1979 emis de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1317/ 1979 înscris 
cu încheierea CF nr.333/05.10.1979  pentru suprafaţa de 250 mp. teren, CF nou 3706 
Săliştea de Sus nr.top.1107/1, restul suprafeţei de teren 1508 mp este în folosinţa 
pârâţilor V.G. şi V.I.. 

Terenul pe care se cere a se stabili servitutea de trecere de către reclamanţii 
P.M. şi P.I. este înscris în CF 50439 Săliştea de Sus nr. cad. 50439 cu proprietar 
tabular V.G., dobândit dreptul de proprietate în baza Sentinţei Civile nr.1128 din 



21.12.2007 emis de Judecătoria Dragomireşti în dosar nr. …/2007 înscris cu 
încheierea CF nr.1826/24.04.2012 pentru suprafaţa de 135 mp. 

Raportat la Procesul verbal de punere în posesie nr.488 din 24.06.2007 în baza 
cărora s-a eliberat Titlu de proprietate nr. 1918/12 din data de 30.07.2007 emis pe 
numele intervenientului P.V. frontul parcelei este de 21 ml, ce se întinde de la pct. 1-
2-3-4  ceea ce denotă faptul că drumul nu este inclus in Titlu de proprietate 
nr.1918/12 din data de 30.07.2007. 

La intrarea pe drumul Holoaci există o poartă de acces, iar potrivit declaraţiei 
părţilor la faţa locului, aceasta a fost pusă de pârâţii V.G. şi V.I.. Poarta este amplasată 
pe terenul nr.top. 1108/2/2 Săliştea de Sus înscris în CF 50099 Săliştea de Sus cu 
proprietar tabular M.M. cas. cu H.A. (încheiere CF 4676/24.05.1901). Poarta mai sus 
descrisă este folosită atât de pârâţii V.G. şi V.I. cât şi de G.N. asigurând accesul la 
anexă şi la grădină - imobil aflat în folosinţa ei, identificat cu nr.top.1107/2 , CF 
50447 Săliştea de Sus. Poarta de acces este o construcţie nouă şi cu o vechime între 1 
şi 2 ani. 

Proprietatea reclamanţilor este localizată între reperii 12-11-10-28-27-26-25-
45-44-43-42-41-40-39-50-49-48-47-46-12, haşurat cu culoarea galbena pe schiţă 
(anexa grafica nr. 1 din raportul de expertiză), având vecinii: la Nord P.V., la Est 
V.G., la Sud I.Ş., la Vest I.I. 

Proprietatea intervenientului este localizat între reperii 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-1, haşurat cu culoarea verde pe schiţă, (anexa grafica nr. 1 din 
raportul de expertiză ) având vecinii: la Nord str.Holoaci, la Est drum acces, V.G., la 
Sud P.M. şi P.I., la Vest I.I.. 

Aserţiunea primei instanţe potrivit căreia, la momentul vânzării terenului de 
către P.V. reclamanţilor nu s-ar fi creat un loc înfundat întrucât aceştia aveau 
reprezentarea că există o cale de acces constituită peste terenul apelanţilor nu are 
suport probator. 

Prin sentinţa civilă nr. 1128/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria 
Dragomireşti în dosarul nr. …/2007 s-a respins ca neîntemeiată cererea de intervenţie 
în interes propriu formulată de intervenientul P.V. în contradictoriu cu apelanţii din 
prezenta cauză. 

Prin decizia civilă nr. 348/R/20.02.2008, Tribunalul Maramureş a respins 
recursului lui P.V. împotriva sentinţei civile nr. 1128/2007. 

Reclamanţii au efectuat chiar o îngrădire a proprietăţii acestora pe linia de 
mejdă cu terenul pârâţilor, îngrădire făcută de reclamanţi. 

Art. 618 din Noul Cod civil arată că dacă lipsa accesului provine din vânzare, 
schimb, partaj sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi cerută decât celor 
care au dobândit partea de teren în care se făcea anterior trecerea (alin.1). 

Când lipsa accesului este imputabilă proprietarului care pretinde trecerea, 
aceasta poate fi stabilită numai cu consimţământul proprietarului care are acces la 
calea publică şi nu plata dublului despăgubiri. 

Pârâţii nu şi-au dat acordul la stabilirea căii de acces, ci s-au opus admiterii 
acţiunii. 

Din probele administrate rezultă că accesul este deci posibil şi s-a realizat prin 
curtea intervenientului. 

Întreg imobilul corespunzător nr. topo 1108 a avut ieşire la calea publica în 
partea de nord direct în drumul public, iar parcelarea terenului de către proprietar (şi 
apoi vânzarea unei atare parcele constituita după dezmembrare) a dus la inexistenţa 
căii de acces (loc înfundat) pentru această nouă parcelă constituita prin dezmembrare 
şi pe care P.V. a înţeles a o vinde reclamanţilor. 



Lipsa accesului este aşadar imputabila proprietarului care pretinde trecerea 
întrucât acesta a fost de acord să dobândească dreptul de proprietate în aceste condiţii. 
Reclamanţii nu au solicitat trecerea peste terenul proprietatea lui P.V., de la care au 
cumpărat şi care are ieşire direct în calea publică.  

Terenul proprietatea reclamanţilor a devenit loc înfundat prin voinţa pârâţilor 
şi a intervenientului vânzător, căruia îi revenea obligaţia de a asigura accesul. 

Potrivit art. 617 alin.2 din Noul Cod civil, trecerea trebuie să se facă în condiţii 
de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra 
fondului care are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au 
acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine 
prejudicii. 

Intervenientul P.V. este tatăl reclamantului-intimat P.I. şi este cel de la care 
intimaţii-reclamanţi au dobândit terenul. 

Reclamanţii folosesc împreună cu intimatul P.V., tatăl, respectiv socrul 
reclamanţilor, drumul de acces cu ieşire directă în drumul public din Valea Holoaci. 

Prin urmare, tribunalul a constatat că nu sunt întrunite cerinţele art. 755 Cod 
civil, pentru a se constitui o servitute de trecere pe terenul apelanţilor. 

Raportat la considerentele ce preced, în baza art. 296 teza I Cod procedură 
civilă, tribunalul a admis apelurile formulate împotriva sentinţei civile nr.788/ 
28.12.2012, pronunţată de Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr…./2011, care a fost 
schimbată în tot în sensul că s-a respins acţiunea civilă având ca obiect constituirea 
dreptului de servitute, conform dispozitivului. 

În baza art. 274 Cod procedură civilă, intimaţii-reclamanţi au fost obligaţi la 
plata către apelanţi la cheltuieli de judecată reprezentând: taxă judiciară de timbru, 
timbru judiciar, onorariu de avocat la fond şi în apel, conform chitanţelor aflate la 
dosar. 

Împotriva acestei decizii, reclamanţii P.M. şi P.I. au declarat recurs, în 
termen legal, prin care au solicitat instanţei admiterea acestuia, în principal, casarea 
hotărârii şi rejudecarea cauzei, iar în subsidiar, modificarea deciziei în sensul 
respingerii apelurilor ca nefondate. 

În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că instanţa de apel a încălcat 
formele de procedură prevăzute de art. 105 alin. 2 C.pr.civ. Acţiunea civilă a fost 
precizată în drept prin invocarea dispoziţiilor art. 616 şi urm. din vechiul C.civ., 
raportat la dispoziţiile art. 3 şi art. 59 din Legea nr. 71/2011, temei de drept avut în 
vedere de prima instanţă. Instanţa de apel a calificat cererea ca fiind sub incidenţa 
dispoziţiilor noului C.pr.civ., omiţând dă pună această împrejurare în discuţia părţilor. 

 Instanţa de apel a aplicat greşit legea deoarece terenul aflat în proprietatea 
reclamanţilor a aparţinut numitei I.M., mama intervenientului P.V. care l-a primit de 
la fostul C.A.P., în temeiul dispoziţiilor statutare care prevedeau că membri puteau 
primi o suprafaţă de până la 200 mp. pentru construcţia unei case care a început în 
anul 1975 în baza autorizaţiei nr. 74/21.05.1975. 

C.A.P.-ul avea obligaţia de a asigura accesul la calea publică pentru că altfel 
terenul ar fi devenit un loc înfundat. În mod similar au fost formate şi alte loturi, 
atribuite altor cooperatori, iar trecerea la calea publică s-a făcut paşnic până în anul 
2007 când între părţi au început neînţelegeri. 

În drept, se invocă prevederile art.304 pct.3 şi pct.9 C.pr.civ. 
Pârâţii intimaţi V.G. şi V.I. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 

respingerea recursului şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată (f.20-
27). 



În susţinerea poziţiei procesuale, intimaţii au arătat că reclamanţii au solicitat 
instanţei de fond constituirea unei servituţi de trecere pe terenul aflat în proprietatea 
pârâţilor, acţiunea precizată fiind promovată pe noul C.civil, astfel încât în mod corect 
tribunalul a apreciat că prezenta acţiune este supusă dispoziţiilor noului C.civil. 

Din probele administrate a rezultat împrejurarea că reclamanţii au cumpărat 
terenul de la intervenientul P.V., astfel încât acesta din urmă avea obligaţia de a le 
asigura accesul la drumul public, astfel încât terenul reclamanţilor să nu devină loc 
înfundat. 

Prin urmare, susţinerile reclamanţilor la situaţia de fapt a terenului de pe 
vremea C.A.P.-ului pentru construirea locuinţei nu constituie un argument în 
susţinerea acţiunii în constituirea unui drept de trecere. 

În speţă, s-a dovedit că lipsa accesului reclamanţilor le este imputabilă, 
deoarece au fost de acord să dobândească dreptul de proprietate asupra unui imobil ce 
prezintă caracterul unui loc înfundat, astfel încât pot solicita o cale de acces doar prin 
curtea intervenientului P.V., de la care reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate 
în aceste condiţii. 

Intervenientul intimat P.V. şi pe pârâţii intimaţi V.I., V.G., G.N. şi M.M. căs. 
H.A., 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. 

În şedinţa publică din 24.01.2014, Curtea, din oficiu, în temeiul art. 304 pct. 1 
C.pr.civ. şi art. 54 din Legea nr. 302/2004, a invocat şi a pus în discuţie motivul de 
recurs de ordine publică referitor la împrejurarea că în apel părţile au indicat valoarea 
terenului asupra căruia se solicită instituirea servituţii ca fiind 4.860 lei şi raportat la 
acest aspect compunerea completului de judecată care a soluţionat cauza la Tribunalul 
Maramureş nu a fost cea legală. 

Analizând decizia criticată prin prisma motivului de recurs de ordine publică 
invocat, Curtea reţine următoarele: 

Prin cererea introductivă de instanţă, înregistrată sub nr. 778/224 la data de 
24.11.2011, reclamanţii P.M. şi P.I. au chemat în judecată pe pârâţii V.G. şi V.I., 
solicitând constituirea unei servituţi de trecere, cu piciorul şi mijloacele de transport, 
pe un drum cu lungime de aproximativ 33 m. şi lăţimea de 3 m. în favoarea terenului 
fond dominant aflat în proprietatea lor, înscris în C.F.nr. 50160 Săliştea de Sus, 
nr.top.1101/1, peste terenul fond aservit aflat în proprietatea pârâţilor, trecerea 
urmând a se face cu caracter permanent. 

 În drept se invocă dispoziţiile art. 755 – 772 Cod civil. 
Ulterior, în şedinţa publică din 08.02.2012,în faţa primei instanţe, 

reprezentantul reclamanţilor av. C.F. a precizat temeiul de drept al acţiunii ca fiind art. 
616 şi art. 617 C.civ., conform principiului tempus regit actum (f.12-13 dosar fond) 

Prin precizarea cererii introductive, reclamanţii şi-au extins acţiunea şi faţă de 
pârâţii M.M. căs. H.A.  şi G.N., invocând în drept dispoziţiile art. 616 şi urm. din 
vechiul C.civ., raportat la art. 3 din Legea nr. 71/2011 (f.142 dosar fond). 

Împotriva hotărârii primei instanţe, pârâţii V.G. şi V.I. au declarat recurs 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate, în sensul 
respingerii acţiunii reclamanţilor. 

În şedinţa publică din 27.06.2013 a Tribunalului Maramureş, reprezentantul 
pârâţilor apelanţi, av. S.F., a arătat că raportat la obiectul cauzei, acela de grăniţuire, 
apelul este calea de atac corectă ce trebuie exercitată în cauză şi nu recursul, astfel că 
au intitulat calea de atac ca fiind recursul, deoarece prima instanţă a menţionat în 
dispozitivul sentinţei atacate calea de atac ca fiind recursul. Reprezentantul 
reclamanţilor intimaţi, av. C.F., a arătat că raportat la obiectul cauzei, acela de 



grăniţuire, apelul este calea de atac corectă ce trebuie exercitată în cauză şi nu 
recursul. 

Instanţa de apel vânzând dispoziţiile art. 84, art. 2821 şi art. 298 C.pr.civ., 
raportat la obiectul cauzei, acela de grăniţuire, a constatat că apelul este calea de atac 
corectă ce trebuie exercitată în cauză şi nu recursul. 

În continuare, instanţa de apel a constatat că la fondul cauzei prima instanţă nu 
a pus în discuţia părţilor valoarea terenului asupra căruia se solicită instituirea 
servituţii. Reprezentantul pârâţilor apelanţi, av. S.F., arată că valoarea terenului asupra 
căruia se solicită instituirea servituţii de către reclamanţi este de 4.860 lei, respectiv 
36 lei/mp., suprafaţa fiind de 135 mp. 

Reprezentantul reclamanţilor intimaţi, av. C.F. şi pârâta apelantă G.N. nu au 
contestat valoarea terenului indicată de pârâţii apelanţi (f.29-30 dosar apel). 

Pentru determinarea competenţei de atribuţiune a instanţelor judecătoreşti, 
competenţa după materie în termenii legii de procedură civilă, legiuitorul foloseşte 
mai multe criterii referitoare la obiectul, natura sau valoarea cauzelor.  

Criteriul obiectiv, determinant pentru stabilirea competenţei materiale a 
instanţei, este natura litigiului, la care însă uneori se asociază şi alte criterii subsidiare: 
importanţa interesului în litigiu, adică valoarea economică a acestuia sau expresia lui 
bănească, calitatea părţilor şi urgenţa.  

Criteriul valoric operează exclusiv în cazul cererilor evaluabile în bani şi 
acelaşi criteriu valoric este utilizat de legiuitor şi pentru determinarea căilor de atac ce 
pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă.  

Astfel, după ce în art. 282 alin. 1 din C.pr.civ., aşa  cum a fost modificat prin 
art. I pct. 39 din Legea nr. 219/2005, este prevăzută regula potrivit căreia hotărârile 
date în primă instanţă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile 
date în primă instanţă de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel, prin art. 2821 
alin. 1, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 202/2010, 
legiuitorul a instituit excepţii de la această regulă, şi anume că nu sunt supuse apelului 
hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse, pe cale principală, 
privind pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei 
inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, 
acţiunilor în evacuare în materie comercială, a celor referitoare la înregistrările în 
registrele de stare civilă şi  luarea măsurilor asigurătorii asupra cererilor pentru 
reparare prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale şi în 
alte cazuri prevăzute de lege.  

Prin urmare, reglementarea în vigoare extinde sfera hotărârilor judecătoreşti 
care sunt supuse unei singure căi de atac, respectiv a recursului.  

Aceasta exprimă voinţa legiuitorului de a suprima posibilitatea exercitării 
apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă în litigiile 
patrimoniale considerate de o importanţă valorică mai redusă, în scopul asigurării 
celerităţii de soluţionare a acestora.  

Totodată, intenţia legiuitorului a fost aceea de a se îndepărta de reglementarea 
anterioară, care viza exclusiv acţiunile în realizare având ca obiect obligaţii de plată a 
unor sume de bani sau de predare a unui bun mobil de o anumită valoare, şi de a 
extinde sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din C.pr.civ. prin includerea 
tuturor litigiilor patrimoniale evaluabile în bani, atât în materie civilă, cât şi în materie 
comercială, indiferent dacă acestea vizează acţiuni în realizarea dreptului, acţiuni în 
constatarea existenţei sau inexistenţei dreptului, acţiuni în constituire sau de 
transformare, acţiuni personale, reale sau mixte etc., singura condiţie impusă fiind 
doar aceea ca obiectul litigiului să aibă o valoare de până la 100.000 lei inclusiv.  



Acţiunea civilă este definită ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin 
care poate fi solicitat şi asigurat concursul unui organ jurisdicţional în vederea 
recunoaşterii sau realizării unui drept ori interes - nesocotit, contestat sau încălcat - fie 
prin afirmarea dreptului subiectiv preexistent sau constituirea unei situaţii juridice noi, 
fie prin plata unei despăgubiri sau şi prin plata unei asemenea despăgubiri.  

Cu toate că în unele reglementări legale noţiunile de "acţiune civilă " şi "cerere 
de chemare în judecată" sunt întrebuinţate cu aceeaşi semnificaţie, fiind considerate 
identice, în realitate cele două concepte sunt diferite.  

Acţiunea este o prerogativă legală, obiectivă, impersonală şi permanentă, 
alcătuită dintr-un ansamblu virtual de mijloace procesuale, pe când cererea de 
chemare în judecată, ca unul dintre elementele acestui ansamblu, este mijlocul prin 
care, într-o situaţie juridică determinată, această prerogativă este transformată în act 
procesual concret. Acţiunea este o cale de drept, cererea de chemare în judecată este 
actul procesual prin care o persoană deschide această cale, sesizând instanţa şi 
obligând-o astfel să hotărască.  

Cererea este actul de învestire a instanţei, nu acţiunea însăşi, asupra căreia 
judecătorii sunt chemaţi să decidă.  

Acţiunea are ca obiect, de regulă, protecţia unui drept sau a unui interes pentru 
realizarea căruia calea justiţiei este obligatorie. Obiectul acţiunii se concretizează şi 
nuanţează prin mijlocul procesual folosit, obiectul cererii de chemare în judecată 
constituindu-l pretenţia concretă a reclamantului.  

Acţiunile patrimoniale sunt cele care au un conţinut economic, pe când 
acţiunile extrapatrimoniale corespund unor drepturi subiective indisolubil legate de 
persoana titularului lor, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, drepturi fără 
conţinut economic, deci drepturi personale nepatrimoniale.  

Întrucât dreptul subiectiv material constituie fundamentul acţiunii, fiind 
factorul configurator al acesteia, el impune şi toate consecinţele ce decurg de aici: 
calificarea acţiunii, determinarea competenţei, alcătuirea completului, determinarea 
căii de atac.  

Ca atare, se poate afirma că dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie 
"transferă" caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi şi, astfel, 
procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de 
drept substanţial, dedus judecăţii, intră un drept patrimonial, real sau de creanţă.  

Potrivit art.112 alin.1 pct.3 C.pr.civ., cererea de chemare în judecată  va 
cuprinde obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când 
preţuirea este cu putinţă. 

Astfel, legea se referă, in terminis la determinarea valorii obiectului cererii 
după preţuirea reclamantului ceea ce înseamnă că indicarea valorii este o obligaţie ce 
revine reclamantului  şi ea trebuie concretizată în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată aspect ce prezintă o importanţă deosebită pentru determinarea competenţei 
materiale a instanţelor judecătoreşti şi, ulterior, a căilor de atac ce pot fi exercitate 
împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă.  

Reclamanţii urmăresc, practic, prin cererea precizată constituirea unei servituţi 
de trecere în peste terenul fond aservit al pârâţilor în favoarea terenului fond dominant 
aflat în proprietatea lor. Obiectul principal al cauzei pendinte îl constituie acţiunea în 
constituirea unei servituţi de trecere, drept real, cu caracter patrimonial, valoarea 
obiectului cererii fiind determinată de valoarea suprafeţei de teren cu privire la care se 
solicită stabilirea acestui drept de 4.860 lei, respectiv 36 lei/mp., suprafaţa fiind de 
135 mp, valoare care nu a fost contestată de niciuna dintre părţi. 



Potrivit art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., nu sunt supuse apelului hotărârile 
judecătoreşti pronunţate în cererile menţionate în acest text legal, în litigiile al căror 
obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv. 

Valoarea obiectului cererii pendinte, de4.860 lei, se situează sub plafonul de 
100.000 lei inclusiv, prevăzut de art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., ceea ce înseamnă că, 
împotriva sentinţei Judecătoriei Dragomireşti, calea de atac ce putea fi legal exercitată 
era aceea a recursului. 

În conformitate cu prevederile art. 304 pct. 1 C.pr.civ., casarea unei hotărâri se 
poate dispune când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale. 

Art. 54 din Legea nr. 304/2004, republicată, prevede următoarele: 
„(1) Cauzele date, potrivit legii, in competenta de prima instanţa a 

judecătoriei, tribunalului si curţii de apel se judeca in complet format dintr-un 
judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de munca si de asigurări sociale. 

(2) Apelurile se judeca in complet format din 2 judecători, iar recursurile, in 
complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor in care legea prevede altfel. 

(3) In cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un 
acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judeca din nou in 
complet de divergenta, in condiţiile legii. 

(4) Completul de divergenta se constituie prin includerea, in completul de 
judecata, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori 
a judecătorului din planificarea de permanenta”. 

Întrucât, în speţă, calea de atac ce putea fi legal exercitată împotriva sentinţei 
fondului era aceea a recursului, conform art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., respectiva cale de 
atac trebuia soluţionată de către Tribunalul Maramureş în complet de trei judecători, 
conform art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată. 

Soluţionând calea de atac ca apel, în complet de doi judecători, Tribunalul 
Maramureş a pronunţat o soluţie casabilă, ce intră sub incidenţa art. 304 pct. 1 
C.pr.civ., coroborat cu art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată, normele 
legale care reglementează compunerea instanţei fiind, evident, de ordine publică. 

Aşa fiind, în temeiul art. 312 alin.1 şi alin.3 C.pr.civ. coroborat cu art. 304 pct. 
1 C.pr.civ., Curtea va admite în parte recursul declarat de reclamanţii P.M. şi P.I. 
împotriva deciziei civile nr. 235/A din 31.10.2013 a Tribunalului Maramureş,  
pronunţată în dosar nr. 778/224/2011, pe care o casează în întregime şi trimite cauza 
pentru rejudecare, ca recurs, la aceeaşi instanţă, Tribunalul Maramureş. 

În aceste condiţii analizarea hotărârii recurate prin prisma motivelor de recurs 
invocate de reclamanţi a devenit superfluă însă acestea, precum şi cheltuielile de 
judecată, vor fi avute în vedere de instanţa de recurs. 

Notă. Practica majoritară a Curţii de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, este în sensul 
că acţiunea în stabilirea servituţii de trecere, de vedere etc., nu este evaluabilă în bani, 
iar sentinţa prin care se soluţionează, este supusă atât apelului, cât şi recursului. 

 
 



35. Suspendarea judecăţii în baza art. 244 alin.(1) pct. 1 
C.proc.civ. Lipsa legăturii caracterizate dintre cele două cauze. 

Modificarea încheierii de suspendare şi trimiterea cauzei în vederea 
continuării judecăţii 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 226 din 24 ianuarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 4.869 din 13.03.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis în parte cererea precizata formulata de SC W.D. SRL prin lichidator judiciar - 
C.I.I. B.R., împotriva intimatului BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC 
B.M., având ca obiect întoarcerea executării-antrenarea răspunderii civile delictuale si 
în consecinţă, a fost obligat intimatul la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 
176.137,660 lei reprezentând prejudiciul creat precum şi la plata sumei de 3.062 lei 
reprezentând cheltuieli de judecata, în favoarea contestatorului. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Sentinţa 
civila nr. 350 din 13 ianuarie 2010, rămasa definitivă si irevocabilă prin decizia 
comercială nr. 181/R/20010 s-a admis contestaţia la executare formulată de 
reclamantă în dosarul execuţional nr. 71/2009 al BEJ B.M., în  contradictoriu cu SC 
A.T. SRL, instanţa anulând toate formele de executare efectuate în acesta. Judecătoria 
Cluj-Napoca a reţinut ca actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 
71/2009 a BEJ B.M. au fost întocmite cu nerespectarea legii, astfel somaţia a fost 
comunicată fără anexarea titlurilor executorii punerea în executare a unui titlu 
executoriu nevalabil, nu s-a respectat termenul de 5 zile prevăzut în somaţia pentru 
achitarea sumelor, procesul verbal de sechestru este nelegal, executorul judecătoresc 
făcând o confuzie grava în ceea ce priveşte obiectul executării silite, la aplicarea 
sechestrului judiciar nu s-a făcut un inventar al bunurilor supuse sechestrului, procesul 
verbal de sechestru fiind încheiat înainte cu 2 zile de a fi instituit de instanţa de 
judecată.  

Prin Decizia comerciala nr. 181/R/2010 a Tribunalului Comercial Cluj s-a 
respins ca nefondat recursul declarat de către creditoare, instanţa reţinând ca motiv 
suficient de nulitate a executării silite si implicit  a tuturor actelor de executare, lipsa 
investirii biletului la ordin cu formula executorie,  fiind lipsita de utilitate orice alta 
analiza a legalităţii actelor de executare. 

Având în vedere ca este vorba de o hotărâre judecătoreasca irevocabila, data 
de instanţa de control, instanţa de fond, în prezenta cauza apreciază ca nu se poate 
pronunţa asupra momentului de la care hotărârea pronunţata de către Înalta Curte de 
Casaţie si Justiţie în cadrul recursului în interesul legii produce efecte ( de la 
pronunţare, 19.01.2009 sau de la publicarea în MO, septembrie 2009),  întrucât ar 
avea ca si consecinţa aprecierea asupra legalităţii hotărârii instanţei de control, aspect 
inadmisibil.  

Totodată, susţinerea intimatului potrivit căreia, judecătorul care „a permis 
execuţia” prin Încheierea nr. 4411/2009   este vinovat deoarece a observat ca biletul la 
ordin este neinvestit cu formula executorie, este neîntemeiata întrucât potrivit 
Încheierii invocate, instanţa a fost investita cu o cerere de sechestru formulata de către 
creditoare si nu de către BEJ B., cerere soluţionata potrivit art. 411 alin.2 C.pr.civ. 
fara citarea parţilor, iar la dosarul cauzei au fost depuse în probaţiune:” cererea 
adresata executorului judecătoresc înregistrata la BEJ B.M. sub nr. 09.02.2009, 
corespondenta cu intimata, proces verbal, notificare, contract de închiriere”. Rezulta 
astfel în mod evident faptul ca instanţa nici nu a avut la dispoziţie biletul la ordin în 
discuţie, ci doar copia cererii adresate intimatului, unde este menţionat biletul la ordin, 
ca titlu executoriu.    



Instanţa a precizat ca la momentul respectiv  nu era obligatorie solicitarea 
incuviintarii executării silite Judecătoriei Cluj-Napoca, astfel cum a invocat 
reclamanta. 

In prezenta cauza s-a solicitat antrenarea răspunderii civile delictuale a BEJ 
B.M. ca urmare a prejudiciului suferit de către reclamanta, actele de executare fiind 
anulate integral. 

Potrivit art. 45 din Legea nr.188/2000 rep.:(1) Răspunderea civilă a 
executorului judecătoresc poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea 
de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale. 

Pentru antrenarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, potrivit art. 
998-999 C. civ. este necesara îndeplinirea cumulativa a 4 condiţii: fapta ilicita, 
vinovatie, prejudiciu si raport de cauzalitate intre fapta si prejudiciu. 

Astfel cum s-a stabilit atât în practica cat si în doctrina de specialitate, 
existenta vinovatiei celui care a cauzat un prejudiciu consta în intenţie, neglijenta sau 
imprudenta celui care a acţionat. Vinovatia exprima atitudinea subiectiva a celui care 
a savarsit fapta ilicita, fata de aceasta fapta. Întrucât în dreptul civil, spre deosebire de 
dreptul penal, indiferent de împrejurarea ca fapta a fost savarsita cu intenţie sau din 
culpa, răspunderea pentru repararea prejudiciului este, în principiu, aceeaşi - obligaţia 
de reparare integrala – neinsistându-se în mod special asupra distincţiei intre cele 
doua forme ale vinovatiei. De aceea, întrucât simpla culpa, chiar culpa cea mai uşoara, 
alături de celelalte condiţii, este suficienta pentru angajarea integrala a răspunderii, 
atunci când se examinează  condiţia subiectiva a răspunderii civile delictuale.  

Sub aspectul faptei ilicite prejudiciabile, instanţa retine nerespectarea de către 
intimat a obligaţiilor legale prin luarea unor masuri intr-un ritm extrem de accelerat, 
în sensul în  care cererea de executare silita a fost înregistrata în data de 09.02.2009, 
procesul verbal de cheltuieli a fost încheiat în data de 09.02.2009 ora 15,00, somaţia 
emisa în data de 09.02.2009 cu menţiunea plaţii în termen de 5 zile a sumei datorate,  
comunicata prin afişare în 09.02.2009 la ora 15,15, pentru ca în tot în data de 
09.02.2012 ora 16,20 (fara acordarea vreunui termen legal (o zi) sau menţinerea celui 
din somaţie - 5 zile) sa se încheie procesul verbal de sechestru asupra tuturor 
bunurilor aflate în spaţiul închiriat de către reclamanta, bunurile fiind predate în 
custodia unui reprezentant al creditoarei SC A.T. SRL.  

La mai mult de 2 luni după aplicarea sechestrului, după primul termen de 
licitaţie publica (!), intimatul, dându-si seama ca a greşit, incalcand dispoziţiile legale 
întrucât a aplicat un sechestru fara a avea încuviinţarea instanţei, în încercarea de a 
acoperi aceasta greşeala,  a încheiat un „proces verbal cu privire la îndreptarea erorii 
materiale a procesului verbal din data de 09.02.2009”  încercând înlocuirea instituţiei 
sechestrului cu „gajarea tacita în favoarea creditoarei în temeiul privilegiului 
locatorului unui imobil”, ignorând din nou faptul ca o eroare materiala nu poate privi 
aplicarea unei instituţii juridice sau alta.  

Greşelile din aceasta faza de executare  sunt cu atât mai evidente cu cat doar 
ulterior creditoarea s-a adresat instanţei, iar aceasta i-a încuviinţat ca odată cu 
înmânarea somaţiei emise în cadrul procedurii executării silite sa se aplice si 
sechestrul asupra bunurilor mobile ale debitoarei.   Or, somaţia fusese deja emisa si 
comunicata anterior.  

Potrivit art. 411 C.pr.civ. valabil la data de 09.02.2009 
(1) Daca în termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plateste suma 

datorata, executorul judecatoresc de pe langa instanta de executare va proceda la 
sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, chiar daca acestea sunt 
detinute de un tert. (2) în cazul în care exista pericol evident de sustragere a bunurilor 



de la urmarire, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, presedintele 
instantei de executare va putea dispune, prin incheiere irevocabila, data fara citarea 
partilor, ca o data cu inmanarea somatiei sa se aplice si sechestrul. (3) Executorul 
judecatoresc este obligat sa identifice si sa evalueze cu acordul partilor bunurile 
sechestrate, iar în caz contrar va solicita efectuarea unei expertize. Bunurile vor fi 
evaluate la valoarea lor de circulatie. O copie de pe raportul de expertiza se comunica 
si debitorului. 

De asemenea art. 416: 
Executorul judecatoresc, singur sau fata cu persoanele insemnate în art. 412 si 

413, va forma, indata un proces-verbal care va cuprinde: 1. enuntarea titlului executor 
în virtutea caruia se face executarea; 2. aratarea creditorului pentru lucrurile ce au 
cerut a se urmari, daca asemenea cerere s-a facut; 3. numele, prenumele si domiciliul 
partilor, al executorului judecatoresc, precum si ale altor persoane care vor fi fost fata 
la urmarire; 4. somatia verbala facuta debitorului ca sa plateasca, precum si raspunsul 
lui daca a fost de fata; 5. descrierea bunurilor sechestrate si indicarea valorii fiecaruia, 
dupa aprecierea executorului judecatoresc, daca aceasta este cu putinta;*) 6. aratarea 
locului, zilei si orei cand s-a facut urmarirea. 

Cu toate  acestea, în 18.02.2009, intimatul se prezintă din nou  pentru a declara 
sechestru definitiv, ocazie cu care întocmeşte si un inventar al bunurilor, inventar 
extrem de sumar în care bunurile nu sunt identificate suficient, doar pentru o parte 
existând valori menţionate iar bunurile electrocasnice menţionate în procesul verbal 
ca fiind sechestrate nici măcar nu sunt cuprinse în inventar. De asemenea, deşi din 
cadrul facturilor de achiziţie rezulta existenta mai multor corpuri de iluminat ele nu 
sunt menţionate nicăieri.   

Este important a se preciza ca în data de 09.02.2009, deşi s-au declarat 
sechestrate bunurile si date în custodia unui reprezentant al creditoarei nu s-a întocmit 
nici un inventar al acestor bunuri, trecând 9 zile pana la  realizarea acestuia ( 
necorespunzător de altfel). 

In aceasta perioada, s-au mai emis somaţii în cadrul dosarului execuţional, dar 
care nu poarta nicio data, s-au făcut „recomunicari” în care se precizează ca se 
anexează si titlul executoriu, spre deosebire de prima somaţie, din 09.02.2009, care nu 
poarta nicio menţiune în acest sens, nici cu privire la biletul la ordin si nici la procesul 
verbal de stabilire cheltuieli.   

Conform art. 431^1 Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin 
vanzare la licitatie publica, executorul judecatoresc, în termen de cel mult o zi de la 
intocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevazut la 
art. 431 alin. 2, va fixa data, ora si locul licitatiei. 

Intimatul nu a respectat aceste dispoziţii, în data de 17.03.2009 întocmind 
proces verbal de afişare a publicaţiei de vânzare mobiliara, cu data stabilita pentru 
licitaţie: 26.03.2009. 

Potrivit art. 440 - în ziua publicata pentru vanzare, executorul judecatoresc 
insarcinat cu urmarirea va merge la locul unde se afla obiectele, impreuna cu grefierul 
sau ajutorul sau; iar daca aceste obiecte sunt în alta localitate, cu comisarul sau cu 
primarul local sau cu un ajutor al lor. 

Art. 441 - (1) Executorul judecatoresc va ridica pecetile sau va primi obiectele 
din mana custodelui, daca a fost asemenea custode; (2) Va verifica starea si numarul 
obiectelor dupa procesul-verbal de urmarire si va da chitanta de eliberare custodelui, 
iar acesta va prezenta toate obiectele ce i s-au incredintat si asa cum i s-au incredintat. 

Instanţa a constatat ca nu exista la dosarul execuţional o dovada a verificării 
prevăzute la alin.2 a art. 441 C.pr.civ. ceea ce se coroborează cu aspectele susţinute de 



către debitoarea reclamanta si rezultate din înscrisurile depuse, în sensul ca o parte din 
bunurile ce au fost în magazin nu s-au mai regăsit ulterior, în lipsa si a întocmirii unui 
inventar corespunzător la momentul instituirii sechestrului. 

 Astfel, în urma realizării în cauza a raportului de expertiza contabila a rezultat 
o diferenţa  intre valoarea de achiziţie a bunurilor  existente si valoarea de executare la 
licitaţie a acestora de 176.919,61 lei  . S-a luat în considerare varianta calculata de 
către expert prin raportare la adresa emisa de către intimat prin care s-au comunicat  
sumele rezultate în urma vânzării, tocmai ca urmare a faptului ca în cealaltă varianta  
(a celor 2 procese verbale de licitaţie) este greu de determinat suma concreta, adresa 
având relevanta prin raportare la distribuirea sumelor.  Este de remarcat ca si în 
aceasta situaţie apar diferenţe (ceea ce în mod normal nu ar trebui sa existe), 
determinate de o neîndeplinire corespunzătoare a sarcinilor de către intimat.  

Din aceasta suma, instanţa a dedus  sumele menţionate ca fiind preţul 
bunurilor înstrăinate de către reclamanta anterior aplicării sechestrului numitei C.A.D.   
întrucât contrar susţinerilor reclamantei, astfel cum a arătat si expertul B.A. în 
răspunsul la obiecţiuni, nu i-au fost puse la dispoziţie documente din care sa rezulte ca 
anumite bunuri menţionate în facturile de achiziţie ar fi fost vândute anterior, el luând 
în considerare toate cele 43 de facturi de achiziţie.  în consecinţa, instanţa a scăzut din 
suma de 176.919, 61 lei suma de 781,95 lei reprezentând contravaloarea regăsita în 
facturile de achiziţie a bunurilor înstrăinate anterior sechestrului. 

Având în vedere toate aspectele arătate anterior, instanţa de fond a apreciat ca 
sunt îndeplinite condiţiile antrenării răspunderii civile delictuale a intimatului BEJ 
B.M. întrucât fapta culpabila este data de nerespectarea obligaţiilor legale astfel cum 
au fost prezentate mai sus, ceea ce a creat un prejudiciu efectiv si cert reclamantei 
(preţul de vânzare la licitaţie reprezentând doar 11,26% din preţul de achiziţie(!!) al 
produselor, nefiind regăsite în procesele verbale de licitaţie toate bunurile din facturile 
de achiziţie), existând raport de cauzalitate direct (întrucât daca executarea silita s-ar 
fi realizat conform dispoziţiilor legale reclamanta nu ar fi fost prejudiciata) forma de 
vinovatie neavând vreo relevanta ( culpa sau intenţie).  

In consecinţa, în temeiul art. 45 din Legea nr.188/2000 rep. coroborata cu art. 
998-999 C. civ. s-a admis în parte cererea precizata a reclamantei si a fost obligat 
intimatul BEJ B.M. la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 176.137,660 lei 
reprezentând prejudiciul creat. 

In temeiul art. 274 C.pr.civ. reţinând culpa procesuala a intimatului, a fost 
obligat acesta la plata sumei de 3.062 lei reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu 
expert), în favoarea contestatoarei-reclamante. 

Împotriva aceste sentinţe, pârâtul BIROUL EXECUTORULUI 
JUDECĂTORESC B.M. a declarat apel înregistrat la Tribunalul Specializat Cluj 
care, prin decizia civilă nr. 45/03.06.2013, a admis excepţia necompetenţei materiale 
a Tribunalului Specializat Cluj şi a declinat competenţa soluţionării apelului declarat 
de pârât în favoarea Tribunalului Cluj. 

Prin încheierea civilă pronunţată în şedinţa publică din 10.10.2013 de 
Tribunalul Cluj  s-a dispus suspendarea  cauzei conform art. 244 pct. 1 C.pr.civ.  

Pentru a pronunţa această încheiere, tribunalul a pus în discuţie din oficiu, 
suspendarea prezentei cauze, în temeiul art. 244 pct. 1 C.pr.civ, până la soluţionarea  
irevocabilă a dosarului nr. …/117/2012 aflat la Înalta Curte de casaţie şi Justiţie.  

Reprezentantul apelantului a solicitat respingerea cererii de suspendare a 
prezentei cauze, întrucât nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 244 pct. 1 C.pr.civ. 



Reprezentantul intimatei a apreciat că nu se impune suspendarea prezentei 
cauze întrucât dezlegarea pricinii nu atârna, în totul sau în parte, de existenta sau 
neexistenta unui drept care face obiectul dosarului nr. …/117/2012. 

După deliberare, având în vedere obiectul celor două dosare, tribunalul a 
apreciat ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de  art. 244 pct. 1 C.pr.civ, astfel încât 
a dispus suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 
1570/117/2012 care se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Împotriva acestei încheieri, reclamanta S.C. W.D. S.R.L., prin lichidator 
judiciar B.R. a declarat recurs, în termen legal, prin care a solicitat instanţei 
admiterea acestuia, modificarea încheierii atacate în sensul continuării judecăţii în 
prezentul dosar. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că măsura suspendării îngăduite de 
art. 244 alin. 1 pct. 1 nu reprezintă o conduita obligatorie a instanţei sesizate cu 
existenta a doua procese al căror obiect prezintă elemente de similaritate. 

Dimpotrivă, suspendarea în baza acestui text legal reprezintă o măsura 
facultativa, dispusa pentru buna administrare a justiţiei, în vederea evitării unor soluţii 
contradictorii.  

Intre obiectul dosarului pendinte şi obiectul dosarului nr. …/117/2012 nu 
exista o legătura care să determine necesitatea adoptării măsurii suspendării.  

Simpla identitate între părţile celor două dosare, precum si existenta unui 
acelaşi factor generator al prejudiciului (nelegalitatea executării silite derulate de 
pârât) nu sunt elemente suficiente care să ateste o legătura de dependenţă între cele 
două cauze. Natura prejudiciilor vizate de cele doua dosare sunt fundamental diferite, 
necesitând probatorii si raţionamente juridice distincte. 

Astfel, prin prezentului dosar, aflat în faza apelului, se tinde la repunerea 
reclamantei în situaţia anterioară executării silite desfiinţate irevocabil, prin sentinţa 
Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 350/13.01.2010, rămasă irevocabilă. 

În cadrul dosarului nr. …/117/2012 reclamanta a solicitat obligarea organului 
de executare la plata sumei de 1.000.000 lei reprezentând daune determinate de 
executarea nelegală derulată în dosarul  execuţional nr. 71/2009. în temeiul art. 998-
999 Cod civil. Daunele au fost justificate si cuantificate astfel: beneficiu nerealizat, ca 
efect al executării nelegale, reclamanta a fost pusă în imposibilitatea de a realiza 
planul anual de vânzări si, în consecinţă de a realiza profitul scontat, iar daunele 
morale, reprezentând prejudiciul de imagine adus societăţii, executarea silită nelegală 
conducând la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societate si necesitatea 
concedierii tuturor angajaţilor societăţii. 

Comparând cele doua proceduri judiciare pe rol, rezultă cu evidenţă că 
soluţionarea prezentului dosar nu atârnă nici măcar în parte de soluţia ce urmează a fi 
pronunţata în dos. 1570/17/2012. 

În drept, se invocă prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ. 
Pârâtul intimat BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC B.M. a 

formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că soluţia care se va 

pronunţa în prezentul dosar depinde, cel puţin în parte, de dreptul dedus judecăţii în 
dosarul nr. …/117/2012 aflat pe rolul Î.C.C.J., existând între acest dosar şi dosarul 
pendinte o identitate de părţi, obiect şi cauză, situaţie cauzată, cel mai probabil, din 
culpa sau interesul conjunctural al reclamantului. 

De altfel, pârâtul intimat a solicitat admiterea excepţiei autorităţii de lucru 
judecat având în vedere cererea formulată în dosarul nr. …/117/2012 care are termen 
de judecată la Î.C.C.J. la data de 13.02.2014.   



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

Astfel, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.03.2010, 
sub iniţial sub nr. …/211/2010, iar apoi disjunsă şi înregistrată sub nr. …/211/2011, 
reclamanta SC W.D. SRL a solicitat instanţei restabilirea situaţiei anterioare 
executării începute în dosarul  execuţional 71/2009, iar dacă bunurile au fost vândute 
sa fie despăgubită la valoarea contabila plus adaosul comercial stabilit conform 
contractului cu furnizorul. 

Ulterior, la data de 28 iunie 2010, reclamanta a depus la dosar precizare de 
acţiune  prin care solicită întoarcerea executării efectuate în dosarul execuţional nr. 
71/2009 al Biroul Executorului Judecătoresc B.M. la cererea creditoarei SC A.T. SRL 
şi restabilirea situaţiei anterioare prin restituirea de către aceasta din urmă a sumei 
rezultate din vânzarea la licitaţie a bunurilor mobile în dosarul execuţional nr. 71/2009 
al BEJ B.M., suma actualizată cu rata inflaţiei; în cazul în care suma rezultată din 
vânzarea bunurilor mobile vândute la licitaţie nu acoperă întreaga valoare a bunurilor 
mobile, se solicită obligarea BEJ M.B. la plata sumei reprezentând diferenţa dintre 
valoarea contabilă a bunurilor mobile actualizată cu rata inflaţiei şi suma rezultată din 
vinderea acestora la licitaţie în dosarul execuţional nr. 71/2009. 

În motivarea cererii, s-a precizat că prin sentinţa civila nr. 350 din 13 ianuarie 
2010, rămasa definitiva si irevocabilă, s-a admis contestaţia la executare formulată de 
ea în dosarul execuţional nr. 71/2009 a BEJ B.M., în  contradictoriu cu SC A.T. SRL, 
instanţa anulând toate formele de executare efectuate în dosarul execuţional nr.71/ 
2009 a BEJ B.M.. Judecătoria Cluj-Napoca  a reţinut ca actele de executare efectuate 
în dosarul execuţional nr. 71/2009 a BEJ B.M. au fost întocmite cu nerespectarea 
legii, astfel somaţia a fost comunicată fără anexarea titlurilor executorii punerea în 
executare a unui titlu executoriu nevalabil, nu s-a respectat termenul de 5 zile 
prevăzut în somaţia pentru achitarea sumelor, procesul verbal de sechestru este 
nelegal, executorul judecătoresc făcând o confuzie grava în ceea ce priveşte obiectul 
executării silite, la aplicarea sechestrului judiciar nu s-a făcut un inventar al bunurilor 
supuse sechestrului, procesul verbal de sechestru fiind încheiat înainte cu 2 zile de a fi 
instituit de instanţa de judecată.  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr…/117/2012 la data de 
09.02.2012, pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta SC W.D. SRL a solicitat, în 
contradictoriu cu pârâtul Biroul Executorului Judecătoresc B.M., ca prin hotărârea ce 
se va pronunţa, pârâtul să fie obligat la plata sumei de 1.000.000 lei, reprezentând 
daune. 

În motivarea acestei cereri, reclamanta a arătat că prin sentinţa civila nr. 350 
din 13 ianuarie 2010,  irevocabila, s-a admis contestaţia la executare pe care a 
formulat-o in dosarul execuţional nr. 71/2009 a BEJ B.M. în contradictoriu cu SC 
A.T. SRL, instanţa anulând toate formele de executare efectuate in dosar. Ca urmare a 
acestei executări nelegale, activitatea societăţii a fost grav si iremediabil afectata. 
Ministerul  Finanţelor publice a obţinut intrarea în insolvenţă societăţii pentru o 
datorie de 40.000 RON (la data punerii sub sechestru a bunurilor au fost blocate si 
conturile societăţii). 

Reclamanta arată că a fost nevoită sa concedieze toţi angajaţii, iar firma nu si-
a mai putut desfăşura activitatea de la data de 09.02.2009, fondul de marfa pus sub 
sechestru la aceea data fiind de 270.809,1 RON. 

Reclamanta a menţionat că avea dreptul sa comercializeze produse marca 
Neoset in judeţul Cluj, insa datorita aspectelor învederate mai sus, nu s-a mai reuşit 
acest aspect. Adaosul comercial al societăţii era de 40 %, iar planul de vânzări doar 



pentru anul 2009 era de 200.000 euro, plan de vânzări care trebuia sa crească anual cu 
30 %. 

Totodată, reclamanta consideră că datorita executării nelegale s-a creat si  un 
prejudiciu moral, imaginea societăţii fiind iremediabil stricata. 

Prin sentinţa civilă nr. 615/13.09.2012 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
nr…./117/2012, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC 
W.D. SRL, prin lichidator judiciar B.R., împotriva pârâtului Biroul Executorului 
Judecătoresc B.M., având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 1.000.000 
lei, cu titlu de despăgubiri. 

În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a statuat că reclamanta a 
formulat cererea de întoarcere a executării silite în dosarele nr.../211/2010* şi 
nr..../221/2011 ale Judecătoriei Cluj-Napoca împotriva creditoarei SC A.T.  SRL şi 
BEJ B.M., astfel încât prejudiciul reprezentând diferenţa dintre valoarea de achiziţie a 
bunurilor mobile şi suma obţinută  prin vânzarea la licitaţie a bunurilor nu face 
obiectul prezentului dosar, în care nu s-a solicitat întoarcerea executării. 

Această hotărâre judecătorească a fost menţinută prin decizia civilă 
nr.3/A/16.01.2013 a Curţii de Apel Cluj, ca urmare a respingerii apelului declarat de 
reclamanta SC W.D. SRL, iar în prezent se află în calea de atac a recursului care are 
termen de judecată la Î.C.C.J. la data de 13.02.2014.   

Conform art.244 alin.1 pct.1 C.pr.civ., instanţa poate suspenda judecata când 
dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept 
care face obiectul unei alte judecăţi. 

Dispoziţiile textului legal evocat nu au un caracter imperativ, ci ele lasă la 
aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării cauzei aflată pe rol. 

 Pentru suspendarea judecăţii în temeiul art.244 alin.1 pct.1 C.pr.civ., este 
necesar să se demonstreze că soluţionarea pricinii depinde de dreptul care face 
obiectul altei judecăţi. Relaţia de interdependenta între cele două cauze trebuie 
analizată de instanţa în fata căreia se ridică problema suspendării judecaţii în sensul 
existenţei unei legături suficient de caracterizate intre cauzele aflate pe rol. 

Aşa cum s-a arătat anterior, obiectul prezentului dosar vizează întoarcerea 
executării silite prin repararea prejudiciului material reprezentând diferenţa dintre 
valoarea bunurilor executate si preţul obţinut din vânzarea silită a bunurilor. Aceasta 
valoare (damnum emergens) este o valoare obiectivă raportată la valoarea de achiziţie 
a bunurilor.  

Obiectul  dosarului nr…./117/2012 vizează repararea beneficiului nerealizat 
(lucrum cessans) şi a prejudiciului de imagine suferit, neavând nicio legătură cu 
obiectul cererii pendinte. 

De asemenea, probele necesare în determinarea acestor prejudicii sunt 
fundamental diferite: simplul calcul al diferenţei între valoarea de achiziţie si preţul 
obţinut în executarea silita, respectiv administrarea unui probatoriu privind 
determinarea beneficiului nerealizat, respectiv al prejudiciului moral în dosarul nr. 
…/117/2012. 

Simpla identitate între părţile celor două dosare, precum si existenta unui 
acelaşi factor generator al prejudiciului (nelegalitatea executării silite derulate de 
pârât) nu constituie elemente suficiente care să ateste o legătura de dependenţă între 
soluţiile care vor fi pronunţate în  cele două dosare. 

Contrar apărării intimatului conform căreia între cele două acţiuni civile există 
îndeplinită tripla identitate de părţi, obiect şi cauză, din argumentele mai sus expuse 
rezulta cu evidentă că indiferent care va fi soluţia irevocabilă pronunţată în dosarul nr. 



…/117/2012, aceasta nu depinde  în niciun fel de soluţia care se va pronunţa în 
prezentul dosar. 

Aşadar, în lipsa unei legături suficient de caracterizate dintre cele două  cauze, 
Curtea constată că tribunalul a aplicat în mod nelegal prevederile art.244 alin.1 pct.1 
C.pr.civ., dispoziţii care pretind ca dezlegarea cauzei pendinte să depindă în tot sau în 
parte, de existenţa sau neexistenţa  dreptului care face obiectul dosarului nr. 
…/117/2012. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul art.312 
alin.1 şi alin.3  C.pr.civ. va admite recursul declarat de reclamanta S.C. W.D. S.R.L., 
prin lichidator judiciar B.R. împotriva încheierii civile din 10.10.2013 a Tribunalului 
Cluj, pronunţată în dosarul nr. …/211/2011, pe care o modifică şi trimite cauza pentru 
continuarea judecăţii la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. 

 
 
 
 

36. Partaj de bunuri comune. Criterii pentru formarea şi 
atribuirea loturilor în natură 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 607 din 28 februarie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 24.742 din 12.12.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis în parte acţiunea formulată de reclamanta P.R., în contradictoriu cu pârâţii 
M.V.R. şi A.P.V., reprezentat de tutore S.D.A.N.. 

S-a constatat ca reclamanta, pe de-o parte, şi pârâţii, pe de altă parte, sunt 
coproprietari în cotă de ½ parte fiecare asupra părţilor indivize comune înscrise în 
cartea funciară nr. 49169 Cluj-Napoca, sub A+2, număr topografic 3175/1, situat in 
municipiul Cluj-Napoca, str.I. nr. 55;55A, jud. Cluj, respectiv „casa având ca părţi 
indivize comune terenul,împrejmuirile şi porţile de intrare,, în suprafaţa de 559 mp, 
delimitat de punctele A - B - 37 - 29 din anexa nr. 4 a raportului de expertiză efectuat 
în cauză de expert judiciar P.M., ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra părţilor indivize comune 
înscrise în cartea funciara nr. 49169 Cluj-Napoca, număr topografic 3175/1, situat în 
municipiul Cluj-Napoca, str.I. nr. 55;55A, jud. Cluj potrivit variantei a IV - a din 
raportul de expertiza efectuat în cauză de expert judiciar P.M., ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, linia care desparte cele doua proprietăţi trecând prin punctele P 
- M, cu amplasamentul rămas în indiviziune delimitat de punctele L-M-N-O-31. 

Pârâţii au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamatei suma de 1552,50 lei 
reprezentând, în parte, cheltuieli de judecată. 

S-a respins în rest acţiunea, ca neîntemeiată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit  cărţii 

funciare colective nr.49169 imobilul a cărui partajare  solicită prin prezenta cauză, 
identificat sub nr. topo. 3175/1, este compusă din: casă având ca părţi indivize 
comune terenul, împrejurimile şi porţile de intrare în suprafaţă de 559 mp, cu două 
apartamente descrise în CF individuale nr. 49170 şi nr.49171, dreptul de proprietate 
fiind întabulat asupra părţilor indivize comune aferente fiecărui apartament de 50/100-
a parte. Conform acestora este înscris în calitate de coproprietari în cote egale a ap. 1, 
sub CF nr. 49170, M.V.R. şi A.P.V., respectiv în calitate de proprietar a ap.2, sub CF 
nr.49171, P.I.C.. 



Aceste înscrieri în cartea funciară au fost efectuate în baza sentinţei civile 
nr.7430/1981 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin care s-a dispus sistarea stării de 
indiviziune asupra imobilului cu nr. topo. 3175, pe suprafaţa imobilul din litigiu 
existând 2 unităţi locative distincte, în sensul înregistrării celor două apartamente 
separat, părţile indivize comune rămânând: terenul, împrejurimile şi porţile de intrare 
în cote egale de câte 50% pentru fiecare apartament, părţile din prezenta cauză fiind 
succesorii în drepturi a coproprietarilor instituiţi prin această sentinţă civilă. In 
raportul de expertiză tehnică judiciară, întocmit de expertul P.M., expert în 
specialitatea topografie este menţionat de asemenea că deşi în cartea funciară 
construcţiile existente pe teren sunt înscrise sub forma a două apartamente, în realitate 
sunt două corpuri de clădiri diferite. 

La data de 21.01.2010 reclamantul P.I.C. a înstrăinat nuda proprietate asupra 
cotei părţi a imobilului în litigiu prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.237 din data de 21.01.2010 către reclamanta P.R., iar din copia certificatului de 
deces depus la dosarul cauzei rezultă că ulterior reclamantul iniţial, P.I.C., a decedat 
la data de 12.02.2010, astfel uzufructul viager instituit prin contractul de vânzare-
cumpărare s-a stins la data decesului, prin urmare reclamanta a dobândit în deplină 
proprietate cota corespunzătoare din imobilul ce face obiectul prezentei cauze. 

Suprafaţa totală rezultată în urma prelucrării datelor obţinute la măsurători este 
de 620 mp, astfel suprafaţa de 620 mp este compusă din: 559 mp nr. top 3175/1 
înscris în CF 49169 şi 61 mp, parte din nr. top 3175/2 transcris în CF 92266. 

Prin urmare parţial amplasamentul din litigiu se identifică cu o parte a nr. topo. 
3175/2 în suprafaţă de 110 mp, transcris prin încheierea de CF nr. 529/11.02.1988, în 
CF nr.92266 Cluj-Napoca, sub A+l, comasat cu alte 338 de numere topografice, 
proprietar Statul Român în administrarea operativă a G.I.G.CL. al jud. Cluj. 

In ceea ce priveşte primul capăt de cerere privind constatarea că părţile sunt 
coproprietari în cote de 1/2 parte asupra părţilor indivize comune înscrise sub A+2 în 
CF colectiv 49169 Cluj-Napoca cu nr. top. 3175/1 situat în Cluj-Napoca, str.I. nr.55, 
55A, jud. Cluj, instanţa de fond a reţinut că prin cererile de constatare reglementate de 
art. 111 C.pr.civ., reclamantul poate solicita instanţei să se constate existenţa unui 
drept subiectiv al său, iar în cauza de faţă se solicită întocmai constatarea unui drept 
de coproprietate asupra unui teren. Instanţa mai reţine că dreptul de coproprietate a 
cărui constatare se solicită este înscris îh cartea funciară nr.49169 Cluj-Napoca, sub 
A+2, număr topografic 3175/1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.I. nr.55;55A, jud. 
Cluj, prevăzând următoarele: "casa având ca părţi indivize comune terenul, 
împrejurimile şi porţile de intrare" în suprafaţă de 559 mp, astfel cum este delimitat de 
punctele A-B-37-29 din anexa nr.4 a raportului de expertiză efectuat îh cauză de 
expert judiciar P.M., în favoarea reclamantului iniţial P.I.C., succesorul cu titlu 
particular al acestuia fiind reclamanta P.R. şi a pârâţilor Virginia Rodica şi A.P.V.. 
Instanţa observă şi faptul că se solicită constatarea stării de coproprietate în vederea 
ieşirii din indiviziune prin partaj judiciar - acesta fiind obiectul petitului al doilea. Ca 
urmare a celor prezentate, instanţa de fond a constatat că reclamanta, pe de-o parte, şi 
pârâţii, pe de altă parte, sunt coproprietari în cotă de 1/2 parte fiecare asupra părţilor 
indivize comune înscrise în cartea funciară nr.49169 Cluj-Napoca, sub A+2, număr 
topografic 3175/1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.I. nr. 55; 55A, jud. Cluj, 
respectiv "casa având ca părţi indivize comune terenul, împrejurimile şi porţile de 
intrare" în suprafaţă de 559 mp, delimitat de punctele A-B-37-29 din anexa nr.4 a 
raportului de expertiză efectuat în cauză de expert judiciar P.M., ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Prin al doilea capăt de cerere reclamantul solicită instanţei să dispună sistarea 
stării de indiviziune cu privire la părţile indivize comune descrise, în sensul partajării 
în natură a acesteia. Instanţa a reţinut că modul specific de încetare a coproprietăţii 
temporare este partajul, prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că 
bunul stăpânit în comun pe cote-părţi este împărţit material între copărtaşi, fiecare 
dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau părţi 
materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii. Instanţa a mai reţinut 
că proprietatea comună pe cote-părţi din punct de vedere al duratei poate fi 
coproprietate obişnuită sau temporară şi coproprietate forţată sau perpetuă. Regula în 
dreptul civil român este că dreptul de proprietate comună pe cote-părţi are un caracter 
temporar, proprietatea comună pe cote-părţi stabilă şi forţată având caracter 
excepţional. 

Conform art. 728 Cod Civil din 1864, aplicabil în cauză, nimeni nu poate fi 
obligat a rămâne în indiviziune. 

Potrivit art. 6733 Cod de procedură civilă, la prima zi de înfăţişare, dacă părţile 
sunt prezente, instanţa le va cere declaraţii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse 
împărţelii şi va lua act, când este cazul, de recunoaşterile şi acordul lor cu privire la 
existenţa bunurilor, locul unde se află şi valoarea acestora, iar conform art. 6739 Cod 
de procedură civilă, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa a ţinut seama, după 
caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa 
bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii 
dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri 
cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 

Astfel, având în vedere că, în cauza de faţă obiectul coproprietăţii este o 
suprafaţă de teren, partajul în natură, ceea ce constituie regula în această materie, este 
posibilă, instanţa urmând a lua în considerare atât concluziile raportul de expertiză 
realizat de expert judiciar P.M., cât şi solicitările părţilor din prezenta cauză pentru 
efectuarea partajului propriu-zis al terenului litigios. 

Prin raportul de expertiză menţionat au fost propuse cinci variante pentru 
partajarea imobilului în litigiu, în esenţă prin primele trei variante se propune 
împărţirea terenului pe suprafaţa totală a acestuia, linia despărţitoare fiind aşezat între 
cele două clădiri principale amplasate pe terenul litigios, dar prin această partajare ar 
fi blocată intrarea auto la garaje, neexistând o soluţie alternativă în lipsa lăţimii 
suficiente a terenului, pe terenul reclamantei această intrare la propriul garaj fiind deja 
blocată de construcţiile edificate, terenul fiind amplasat şi parţial împărţit între cele 
două case. Prin varianta IV părţilor le-ar reveni o suprafaţă exclusivă de 262 mp din 
nr. top. 3175/1, precum şi o suprafaţă de 35 mp în indiviziune, astfel prin această 
porţiune ar fi asigurat accesul auto al pârâţilor la garajul amplasat în partea de nord a 
amplasamentului, în plus prin această variantă căminele de apă şi canal s-ar situa de 
asemenea pe porţiunea comună. Varianta V reiterează în fapt situaţia actuală, părţile 
rămânând în indiviziune asupra întregului teren. 

Cu ocazia cercetării la faţa locului la data de 28.11.2012, astfel cum a fost 
consemnat în procesul-verbal încheiat cu acest prilej şi a concluziilor finale, 
reclamanta şi-a exprimat dorinţa în sensul alegerii variantei a III-a, în principal pentru 
motive de siguranţă, dorind să îşi îngrădească proprietatea în viitor, iar pârâta a 
solicitat luarea în considerare a variantei a IV-a, fiindcă prin punerea în aplicare a 
variantei a III-a nu se va mai putea intra cu autoturismul, rămânând un spaţiu mult 
prea mic, în plus prin această variantă căminele de apă şi canal s-ar situa de asemenea 
pe porţiunea comună şi nu în proprietatea exclusivă a reclamantei. 



Instanţa de fond a reţinut că, dincolo de voinţa coproprietarilor există situaţii 
în care coproprietatea apare ca fiind forţată şi perpetuă, de regulă ea are ca obiect 
bunuri care prin natura sau destinaţia lor pot fi folosite de mai mulţi coproprietari. 
Unul dintre cazurile de coproprietate forţată este coproprietatea lucrurilor comune 
necesare sau utile pentru folosirea a două fonduri învecinate, cum ar fi terenul pe care 
se află clădirea, compus atât din suprafaţa construită, cât şi din cea neconstruită 
necesară, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea 
normală a acesteia; desigur pentru eventuala suprafaţă excedentară proprietarii sunt 
titularii unei coproprietăţi obişnuite. 

Instanţa de fond a considerat că în raporturile dintre coproprietari trebuie 
păstrat un echilibru în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor lor, iar partajarea 
bunurilor să fie realizat într-un mod în care să fie asigurat exploatarea normală în 
continuare al bunurilor. Prin urmare, faptul că reclamanta nu înţelege să folosească 
accesul auto, nu poate să îl priveze pe pârâţi în viitor de acelaşi drept, ceea ce ar fi o 
limitare excesivă a dreptului lor de proprietate, raportat la dreptul reclamantei de a-şi 
delimita proprietatea în totalitate, luând în considerare şi faptul că situaţia actuală a 
imobilelor a existat şi la data cumpărării imobilului litigios, reclamanta cunoscând 
astfel starea de fapt prezentată la momentul achiziţionării imobilului. 

Astfel, faţă de cele prezentate, instanţa de fond a concluzionat că varianta a 
IV-a din raportul de expertiză reprezintă modul cel mai adecvat de partajare al 
terenului în litigiu, suprafaţa ce excede părţii din teren ce nu este necesar a fi folosit în 
comun fiind împărţit în mod egal, conform cotei-părţi ce revine fiecărei părţi, iar 
partea din suprafaţa de teren ce nu poate fi împărţit fără a fi afectat normala utilizare a 
acesteia rămânând în coproprietatea forţată a părţilor. In concret, conform raportului 
de expertiză, linia care desparte cele două proprietăţi trecând prin punctele P-M, cu 
amplasamentul rămas în indiviziune delimitat de punctele L-M-N-O-31. 

In ceea ce priveşte suprafaţa de teren, instanţa a reiterat faptul că, deşi 
suprafaţa totală rezultată în urma măsurătorilor efectuate de către expertul judiciar 
P.M. este de 620 mp, această suprafaţă este compusă din: 559 mp nr. top 3175/1 
înscris în CF 49169 şi 61 mp, parte din nr. top 3175/2 transcris în CF 92266. Această 
situaţie se explică prin faptul că parţial amplasamentul din litigiu se identifică cu o 
parte a nr. topo. 3175/2 în suprafaţă de 110 mp., transcris prin încheierea de GF 
nr.529/ 11.02.1988, în CF nr.92266 Cluj-Napoca, sub A+l, comasat cu alte 338 de 
numere topografice, proprietar Statul Român în administrarea operativă a G.I.G.CL. al 
jud. Cluj. Prin urmare, având în vedere că partajul judiciar poate fi realizat doar 
asupra unor bunuri care se află în coproprietatea părţilor care solicită sistarea acestei 
stări, iar suprafaţa ce excede celor 559 mp, înscris în CF 49169, se află în proprietate 
Statului Român, instanţa s-a pronunţat doar asupra partajului acestei suprafeţe, 
respingând în rest cererea reclamantei şi a pârâţilor. 

Faţă de aceste considerente instanţa de fond a dispus sistarea stării de 
indiviziune asupra părţilor indivize comune înscrise în cartea funciară nr. 49169 Cluj-
Napoca, număr topografic 3175/1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.I. nr.55;55A, 
jud. Cluj potrivit variantei a IV-a din raportul de expertiză efectuat în cauză de expert 
judiciar P.M., ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, linia care desparte cele 
două proprietăţi trecând prin punctele P-M, cu amplasamentul rămas în indiviziune 
delimitat de punctele L-M-N-O-31. 

In ceea ce priveşte operaţiunile de carte funciară solicitate, respectiv 
rectificarea de carte funciară în privinţa suprafeţei, instanţa de fond a respins-o 
întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, s-a constatat ca suprafaţa de 61 mp este aferent 
unui alt topografic înscris in alta carte funciara, 92266 Cluj-Napoca, teren in privinţa 



căruia părţile nu au făcut dovada dreptului de proprietate, din înscrisurile aflate la 
dosar rezultând chiar ca cererea de retrocedare formulata de parata M. a fost respinsa 
potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar cu motivarea ca terenul face obiectul 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

De asemenea, în ceea ce priveşte operaţiunea de înscriere în cartea funciară a 
loturilor nou formate ca urmare a sistării stării de indiviziune, instanţa a respins-o 
reţinând incidenţa în cauză a prevederilor art. 3 alin. 1 şi 59 alin. 1 din Legea nr. 
7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. 

Aşadar, pentru considerentele mai sus expuse, instanţa de fond a admis în 
parte acţiunea reclamantului în sensul că a constatat dreptul de proprietate asupra 
cotelor părţi din imobil şi a dispus sistarea stării de indiviziune, potrivit celor mai sus 
arătate, urmând ca în rest acţiunea să fie respinsă ca neîntemeiată. 

Totodată, instanţa de fond a făcut aplicarea prevederilor art. 274 Cod de 
procedură civilă şi, constatând cuantumul cheltuielilor efectuate de către reclamanta 
P.R. (1320 lei onorariu final f.138, 1000 lei chitanţa nr. 60/06.05.2010 aferenta 
facturii nr. 6587625/06.05.2010, 2.570,01 lei chitanţa nr. 123/30.06.2010 aferenta 
facturii nr. 6587708/30.06.2010) şi măsura în care acţiunea acesteia a fost admisă, a 
dispus obligarea, în solidar, a pârâţilor la plata sumei de 1.552,50 lei reprezentând 
parte din aceste cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 650/A din 11.12.2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamanta P.R. împotriva sentinţei civile nr. 24.742 din 
12.12.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul, iar apelanta a 
fost obligată să plătească intimatei M.V.R. suma de 1300 lei, cheltuieli de judecată în 
apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, în esenţă, deşi vast exprimate  
motivele de apel, acestea aduc o sigură critică sentinţei apelate, în sensul că în mod  
eronat  prima instanţă a ales, în vederea partajării imobilului teren, varianta nr.IV din 
raportul de expertiză întocmit de către doamna expert P.M., critică pe care tribunalul a 
găsit-o neîntemeiată pentru următoarele: 

Aşa cum în mod pertinent a remarcat  şi prima instanţă  prin raportul de 
expertiză susmenţionat au fost propuse cinci variante pentru partajarea imobilului în 
litigiu, în esenţă prin primele trei variante se propune împărţirea terenului pe suprafaţa 
totală a acestuia, linia despărţitoare fiind aşezat între cele două clădiri principale 
amplasate pe terenul litigios, dar prin această partajare ar fi blocată intrarea auto la 
garaje, neexistând o soluţie alternativă în lipsa lăţimii suficiente a terenului, pe terenul 
reclamantei această intrare la propriul garaj fiind deja blocată de construcţiile 
edificate, terenul fiind amplasat şi parţial împărţit între cele două case. 

În schimb  în conformitate cu varianta IV avansată de către doamna  expert 
părţilor le-ar reveni o suprafaţă exclusivă de 262 mp din nr. top. 3175/1, precum şi o 
suprafaţă de 35 mp în indiviziune, astfel prin această porţiune ar fi asigurat accesul 
auto al pârâţilor la garajul amplasat în partea de nord a amplasamentului, în plus prin 
această variantă căminele de apă şi canal s-ar situa de asemenea pe porţiunea comună.  

În ceea ce priveşte această suprafaţă de 35 mp care urmează a rămâne în 
indiviziune tribunalul a conchis că în mod judicios prima instanţă a apreciat că ne 
situăm în ipoteza unei coproprietăţi  forţate. 

Aşa cum s-a statuat în doctrina şi jurisprudenţă, această coproprietate apare ca 
existând  dincolo de voinţa părţilor, având ca obiect bunuri care, prin natura  ori prin 
destinaţia lor pot fi folosite de mai mulţi coproprietari, mai degrabă destinaţia acestor 



bunuri este stabilă şi forţată, ca principiu, ele nu pot avea o altă destinaţie decât aceea 
de a fi utilizate de către coproprietari pentru normala folosire a altor bunuri. 

În practica judecătorească s-a decis că, în mod excepţional, proprietatea forţată 
poate să înceteze  când nu se mai impune cu necesitate a fi menţinută, iar natura şi 
destinaţia funcţională a lucrului dau posibilitatea împărţirii lui. 

Or, în prezenta speţă, având în vedere concluziile enunţate de raportul de 
expertiză întocmit de către doamna expert P.M., tribunalul a conchis că în mod corect 
prima instanţă a menţinut coproprietatea forţată asupra unei suprafeţe de 35 mp pentru 
a se asigura, pe de o parte, accesul pârâţilor intimaţi la garajul situat în partea de nord 
a amplasamentului, iar pe de altă parte, pentru a se păstra amplasamentul căminelor de 
apă şi canal pe porţiunea comună. 

Un alt argument care a condus tribunalul la concluzia pertinenţei  aceste 
măsuri, a rămânerii în indiviziune a unei suprafeţe de 35 mp din totalul terenului  îl 
reprezintă Sentinţa civilă  nr.7430/1981 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul civil nr.8078/1981 prin care s-a stabilit,  cu ocazia solicitării ieşirii din 
indiviziune a imobilului teren, obiect dedus judecăţii şi în prezenta speţă, că se 
impune menţinerea stării de indiviziune a terenului potrivit unei variante a raportului 
de expertiză, întrucât numai această variantă este autorizată. 

În continuarea argumentaţiei care a condus la adoptarea variantei IV din 
raportul de expertiză, tribunalul a statuat că, în prezenta speţă, în mod pertinent 
judecătorul fondului a stabilit că în raporturile dintre coproprietari trebuie păstrat un 
echilibru în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor lor, iar partajarea bunurilor să fie 
realizat într-un mod în care să fie asigurată exploatarea normală în continuare al 
bunurilor. 

Pe cale de consecinţă, se impune adoptarea unei variante de partajare a 
imobilului teren  care să nu îi priveze pe pârâţi în viitor de posibilitatea de a avea 
acces la garaj, aspect ce ar reprezenta o limitare excesivă a dreptului lor de 
proprietate, raportat la dreptul apelantei de a-şi delimita proprietatea sa în 
integralitate. 

În aceste condiţii, în concordanţă cu opinia exprimată de prima instanţă  
tribunalul a concluzionat că varianta a IV-a din raportul de expertiză reprezintă modul 
cel mai adecvat de partajare al terenului în litigiu, suprafaţa ce excede părţii din teren 
ce nu este necesar a fi folosit în comun fiind împărţit în mod egal, conform cotei-părţi 
ce revine fiecărei părţi, iar partea din suprafaţa de teren ce nu poate fi împărţit fără a fi 
afectat normala utilizare a acesteia rămânând în coproprietatea forţată a părţilor. 

În nici un caz nu se poate vorbi, prin adoptarea acestei variante, despre 
folosinţa exclusivă a suprafeţei de 35 mp de către  pârâţii intimaţi, în condiţiile în care 
s-a  stabilit în mod ferm, neechivoc că această suprafaţă de teren va rămâne în 
indiviziune, pe cale de consecinţă, în folosinţa tuturor coproprietarilor, contrar opiniei  
exprimate de către apelantă potrivit căreia  s-ar fi atribuit această suprafaţă în 
exclusivitate pârâţilor.  

Raportat la toate aceste aspecte, tribunalul, în temeiul art.296 C.pr.civ. a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta P.R., împotriva Sentinţei civile nr. 
24742 din 12.12.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menţine în totul.  

În temeiul art.275 C.pr.civ., apelanta a fost obligată să plătească intimatei 
M.V.R. suma de 1.300 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta P.R. a declarat recurs, în termen legal, 
prin care a solicitat instanţei admiterea acestuia, în principal, casare cu trimitere la 
instanţa de apel în vederea rejudecării, iar în subsidiar, modificarea hotărârii atacate, 
în sensul admiterii apelului, cu consecinţa desfiinţării în parte a sentinţei, în sensul 



admiterii acţiunii civile astfel cum a fost formulată, conform variantei III din expertiza 
efectuată de exp. P.M., materializată în anexa 7 la raport, precum şi obligarea 
intimaţilor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că hotărârea instanţei de apel a 
fost pronunţată cu încălcarea unor principii fundamentale ale dreptului material şi 
procesual civil, respectiv principiul legalităţii, principiul aplicării unui tratament egal 
părţilor, principiul echivalenţei loturilor. 

Decizia atacată nu cuprinde motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină, 
încălcându-se astfel prevederile art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ. Tribunalul nu a 
analizat motivele de apel ale reclamantei prin care a argumentat necesitatea sistării 
stării de indiviziune conform variantei III a raportului de expertiză. 

Singura motivare a instanţei de apel constă în reluarea ad literam a 
argumentaţiei instanţei de fond, însă tribunalul nu a răspuns la nicio critică a 
reclamantei, ceea ce echivalează cu o nemotivare a hotărârii, astfel încât nu există 
garanţia efectuării unui control judiciar în mod real. Motivarea hotărârii nu poate fi 
implicită, astfel că hotărârea trebuie să cuprindă toate motivele de fapt şi de drept care 
au format convingerea instanţei, precum şi, cele pentru care au fost înlăturate cererile 
părţilor, nerespectarea acestor prevederi ducând la desfiinţarea hotărârii atacate. 

Tribunalul a încălcat principiul prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenţie privind 
obligativitatea aplicării unui tratament egal părţilor împrocesuate şi, de asemenea, a 
nesocotit principiul echivalenţei loturilor prevăzut de art. 6735  alin. 2 coroborat cu art.  
6739 C.pr.civ. Varianta IV din raportul de expertiză nu respectă principiul egalităţii 
loturilor, deoarece se dispune sistarea indiviziunii în privinţa unei suprafeţe de 524 
mp. din totalul de 559 mp., menţinând starea de indiviziune în privinţa suprafeţei de 
35 mp., soluţie ce nu poate fi acceptată, întrucât instanţa a avantajat în mod 
nejustificat pârâţii creând loturi inegale. Această variantă este dezavantajoasă pentru 
reclamantă şi în privinţa frontului la stradă atribuit, respectiv 6,73 m., în detrimentul 
celor 8,06 m. atribuit pârâţilor. Suprafaţa de 35 mp. teren care rămâne în indiviziune 
este atribuită în mod indirect în folosinţa pârâţilor, deoarece reclamanta este în 
imposibilitatea de a folosi această suprafaţă, dar pentru care va continua să plătească 
taxe şi impozite. 

În speţă, singura variantă echitabilă care respectă egalitatea loturilor este 
varianta III, anexa 7 din expertiză. Prin varianta aleasă de către instanţă se încalcă 
dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Convenţie, întrucât reclamanta este lipsită de folosinţa 
dreptului de proprietate pentru terenul de 35 mp. rămas în indiviziune, fără acordarea 
nici unei despăgubiri. 

Pe de altă parte,  întreaga motivare a instanţei de apel este centrată în jurul 
intereselor pârâţilor, acceptând varianta de partaj care le asigură pârâţilor accesul la un 
garaj care, în realitate, este amplasat parţial pe un alt nr.top.3175/2, asupra căruia 
proprietar este Statul Român şi nu pârâţii. În aceste condiţii, interesul exclusiv al 
uneia dintre părţi nu poate reprezenta un criteriu legal avut în vedere de către instanţă. 
mai mult, accesul la garaj este împiedicat din vina exclusivă a pârâţilor care şi-au 
edificat imobilul pe lăţime, porţiunea de teren afectată trecerii rămânând foarte 
îngustă. Aceştia şi-au blocat singuri accesul la garaj, iar acum îşi invocă propria culpă, 
ceea ce este inadmisibil. 

Varianta IV aleasă de către instanţă, blochează accesul la garaj al reclamantei, 
în schimb pârâţilor li se recunoaşte dreptul de a se folosi în viitor de un garaj 
dezafectat şi pe care în prezent nu îl folosesc. 

În mod greşit instanţa de apel a calificat terenul în suprafaţă de 35 mp. ca fiind 
în stare de coproprietate forţată, deoarece din chiar argumentele instanţei rezultă că 



acest teren nu va fi folosit de ambele părţi, ci va fi folosit exclusiv de către pârâţi, 
pentru trecere, pentru a avea acces la garaj. Dacă terenul s-ar partaja conform 
variantei III, pârâţii ar folosi imobilul şi ar avea nevoie de o servitute de trecere, 
aceasta poate fi solicitată în condiţii legale, cu plata aferentă. 

Argumentul potrivit căruia pe acest teren există căminul de apă-canal, nu 
reprezintă un temei pentru menţinerea stării de coproprietate întrucât art. 621 Cod 
civil reglementează expres dreptul de trecere pentru utilităţi. 

Cu toate acestea, instanţa de apel a nesocotit prevederile art. 728 C.civ., 
întrucât părţile au rămas în indiviziune asupra parcelei de 35 mp., or, nimeni nu poate 
fi silit a rămâne în indiviziune. Prin soluţia pronunţată nu s-a rezolvat în totalitate 
chestiunea sistării stării de indiviziune asupra terenului în litigiu. 

În mod greşit instanţa de apel a dat eficienţă unor probe neadministrate în 
acest dosar, fiind încălcat prevederile art. 169 alin. 1 C.pr.civ. Autorizaţia din anul 
1981 nu are legătură cu obiectul cauzei, respectiv sistarea stării de indiviziune a 
părţilor indivize comune, ci priveşte cele două apartamente, apt. nr. 2 proprietatea 
reclamantei şi apt. nr. 1 proprietatea pârâţilor. Această autorizaţie este un act emis în 
baza Decretului nr. 114/1958, act abrogat încă din anul 1991 şi a avut o valabilitate 
timp de 6 luni de la data eliberării ei. Prin urmare, instanţa şi-a bazat soluţia pe o 
probă extrajudiciară care nu a fost administrată în acest dosar, ataşându-i o putere 
doveditoare absolută, încălcându-se principiul nemijlocirii administrării probelor, 
principiul contradictorialităţii, principiul legalităţii probelor şi principiul dreptului la 
apărare.  

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 7 şi pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâta intimată M.V.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de 
judecată în recurs. 

În susţinerea poziţiei procesuale pârâta intimată a arătat că prin memoriul de 
recurs reclamanta aduce, în marea lor majoritate, critici de netemeinicie a hotărârii 
recurate, ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate, astfel că aceste motive de 
recurs sunt sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, urmând a fi admisă ca atare, cu 
consecinţa neluării în seamă a acestor argumente. 

Nu corespunde realităţii că hotărârea instanţei de apel este nemotivată 
deoarece în decizia recurată sunt arătate motivele care au format convingerea instanţei 
în sensul respingerii apelului reclamantei. 

În speţă nu s-a încălcat principiul egalităţii loturilor pentru că, în varianta IV 
de partaj, frontul la stradă al reclamantei este de 6,73 + 3,31 = 10,4 m. 

În privinţa terenului de 35 mp. rămas în coproprietate forţată, reclamanta are 
acces total la acest teren pe care îl foloseşte zilnic. 

Instanţa de apel a calificat în mod corect natura acestui teren, întrucât 
reclamanta a cumpărat proprietatea în indiviziune cu bună-ştiinţă ulterior dobândirii 
imobilului de către pârâţi. 

În mod eronat reclamanta a susţinut că s-a încălcat regimul administrării 
probelor, deoarece autorizaţia din anul 1981 nu a fost menţionată în decizia recurată, 
ci doar sentinţa civilă nr. 7430/1981 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul 
nr.  8078/1981, este depusă la dosar şi a fost interpretată de instanţă pentru că stă la 
baza situaţiei juridice actuale a imobilului. 

La data de 26.02.2014, pârâtul intimat A.P.V. a depus la dosar note de şedinţă 
prin care a arătat că prin sentinţa civilă nr. 12.430/2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-
a dispus numirea în calitate de tutore al acestui pârât, a numitului A.G.. Totodată, s-a 



arătat că pârâtul susţine poziţia procesuală formulată de către intimata M. V.R. prin 
întâmpinarea depusă la dosar, în sensul respingerii recursului ca nefondat. 

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

În şedinţa publică din 28.02.2014, Curtea din oficiu, în temeiul art.316 raportat 
la art.294 alin.1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii schimbării parţiale a 
cauzei juridice a cererii de chemare în judecată, prin invocarea pentru prima dată în 
recurs a prevederilor art.6 par.1 şi art.1 din Protocolul 1 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Conform art. 316 C.pr.civ., dispoziţiile de procedură privind judecata în apel 
se aplică şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în 
acest capitol, iar art. 294 alin. 1 C.pr.civ.  prevede că, în apel nu se poate schimba 
calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot 
face alte cereri noi. 

Reprezentanta reclamantei recurente arată că în faţa instanţei de apel, la 
cuvântul pe fond, a invocat temeiurile juridice anterior arătate, iar în concluziile scrise 
pe care le-a depus în dosarul instanţei de apel, a sintetizat cele susţinute în faţa 
instanţei. 

În urma verificărilor efectuate şi contrar susţinerilor reclamantei recurente  
Curtea constată că temeiurile juridice mai sus arătate nu au fost invocate nici prin 
cererea de apel şi  nici in cursul desfăşurării cercetării judecătoreşti a apelului. De 
asemenea, în şedinţa publică din 04.12.2013, reprezentanta reclamantei nu a 
menţionat aceste textele legale, nici în timpul dezbaterilor şi nici cu ocazia punerii 
concluziilor verbale pe fondul apelului, iar tribunalul a amânat pronunţarea hotărârii 
pentru data de 11.12.2013. 

Ulterior, la data de 10.12.2013, reprezentanta reclamantei a înregistrat la 
dosarul cauzei concluzii scrise prin care a arătat că sentinţa atacată este total nelegală 
şi injustă, menită doar a favoriza pârâţii intimaţi, cu încălcarea dreptului la un proces 
echitabil, fără a respecta tratamentul egal al părţilor împrocesuate -    respectiv a 
prevederilor art.6 par.1 şi art.1 din Protocolul 1 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (f.75-78). 

Prin urmare, după momentul procesual al punerii concluziilor pe fond  şi al 
închiderii dezbaterilor, Curtea constată că în mod legal tribunalul nu a ţinut seama de 
prevederile legale invocate prin concluziile scrise depuse la dosar,  

 Având în vedere că reclamanta au invocat pentru prima dată în calea 
extraordinară de atac a recursului prevederile mai sus menţionate, practic schimbând 
parţial cauza juridică a cererii de chemare în judecată formulată şi precizată, Curtea în 
temeiul art. 137 alin. 1 coroborat cu art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., va 
admite excepţia inadmisibilităţii schimbării cauzei juridice a acţiunii civile în recurs 
invocată din oficiu. 

La termenul de judecată din data de 28.02.2014, Curtea a pus în discuţia 
părţilor excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia 
hotărârii atacate, prin reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor administrate 
în cauză de către instanţa de recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi 
pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 
138/2000 invocată de pârâta intimată M.V.R. prin întâmpinare, excepţie care urmează 
să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea 
sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 



Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are 
caracter devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului 
litigiului, reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc 
câtă vreme cauza a beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza 
fiind analizată sub toate aspectele, reclamanta recurentă nu mai poate beneficia de 
acest lucru prin promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind 
chemată să cenzureze doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de 
lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.7 şi pct.9 C.pr.civ., 
în realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive 
de nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează motive 
de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Curtea constată că memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie a 
hotărârii recurate, respectiv criticile referitoare la analizarea probelor  administrate, 
respectiv a raportului de expertiză, a variantelor de partaj, a frontului la stradă al 
parcelelor, a accesului la garaj al pârâţilor, a posibilităţii acestora de a cere un drept de 
servitute, a autorizaţiei nr.114/1958, care intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii 
întrucât vizează aspecte de netemeinicie a deciziei recurate, aspecte care s-ar fi 
încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 

din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 
219/2005, respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 
din OUG nr. 138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de 
netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele 
care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze 
modalitatea în care primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din 
dosar, care să se refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a 
raporturilor dintre părţi, ori care să tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, 
ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de recurs fiind ţinută să se raporteze strict 
la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la 
orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimată, 
prin întâmpinare, 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. 

Motivul de nelegalitate invocat de reclamantă şi reglementat de art.304 pct.7 
C.pr.civ. potrivit căruia, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere când 
hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive 
contradictorii ori străine de anura pricinii, în opinia Curţii, nu este fondat pentru 
argumentele ce urmează a fi expuse. 

Motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o garanţie pentru părţi împotriva 
eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a 
se exercita în mod real controlul judiciar. 

Mai întâi, motivarea hotărârii trebuie să se facă de instanţa care s-a pronunţat 
în fond, înfăţişând considerentele de fapt şi de drept care au condus-o la respectiva 
soluţie. Instanţa de apel poate să îşi însuşească motivarea primei instanţe, dacă situaţia 
de fapt şi apărările înaintea ei au rămas întru totul neschimbate. 



Atunci când se examinează o hotărâre, sub aspectul motivării ei, trebuie să se 
distingă între mijloacele de apărare  şi argumentele invocate de părţi, instanţa având 
obligaţia să examineze  numai mijloacele de apărare şi pronunţându-se asupra lor să 
motiveze soluţia dată, nu şi argumentele  pe care părţile le-au invocat în susţinerea  
mijloacelor de apărare. 

Pentru îndeplinirea misiunii de a tranşa un litigiu, instanţa de judecată are 
nevoie de cooperarea părţilor, care în măsura posibilului, sunt ţinute să-şi expună 
pretenţiile în mod clar, neambiguu şi rezonabil structurate. 

Mai mult decât atât, doctrina şi jurisprudenţa au statuat, cu caracter unitar, că 
judecătorul este obligat să-şi motiveze hotărârea dar nu este obligat să răspundă 
fiecărui argument din cele pe care părţile le invocă în susţinerea uneia şi aceleiaşi 
cereri. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru a stabili 
dacă exigenţele art. 6 par.1 din Convenţie au fost respectate, este necesar să fie luat în 
considerare ansamblul procedurii iar această  dispoziţie nu trebuie interpretată ca 
solicitând instanţelor judecătoreşti un răspuns detaliat fiecărui argument invocat de 
către părţi (Hotărârea Ruiz Torija şi Hiro Balani împotriva Spaniei, din 9 decembrie 
1994, seria A, nr. 303-A şi B, p. 12, paragraful 29 şi paginile 29-30, precum şi 
Hotărârea Higgins şi alţii împotriva Franţei, din 19 februarie 1998, Culegerea de 
hotărâri şi decizii 1998-I, p. 60, paragraful 42). 

Totodată, noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă internă care nu 
a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuşi în mod real problemele 
esenţiale care i-au fost supuse, şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile unei 
instanţe inferioare (Hotărârea Helle împotriva Finlandei, din 19 decembrie 1997, 
Culegere de hotărâri şi decizii 1997-VIII, p. 2.930, paragraful 60). 

Verificând hotărârea instanţei de apel din această perspectivă, Curtea constată 
că aceasta respectă, întru-totul, prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit 
căruia, hotărârea se dă în numele legii şi va cuprinde: motivele de fapt şi de drept care 
au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Astfel, tribunalul a arătat pe larg care au fost considerentele de fapt şi de drept 
pentru care a respins apelul declarat de reclamantă, implicit cele care au dus la 
convingerea că prima instanţă a calificat şi a  soluţionat în mod temeinic şi legal 
cererea de chemare în judecată cu care a fost legal învestită.  

Mai mult decât atât, tribunalul a arătat în mod expres că,  în esenţă, deşi vast 
exprimate  motivele de apel, acestea aduc o singură critică sentinţei apelate, în sensul 
că în mod  eronat  prima instanţă a ales, în vederea partajării imobilului teren, varianta 
nr. IV din raportul de expertiză întocmit de către doamna expert P.M., critică pe care 
tribunalul a găsit-o neîntemeiată, prezentând propriile argumente de fapt şi de drept 
care au fundamentat soluţia adoptată, deşi situaţia de fapt, probele şi apărările 
prezentate înaintea ei au rămas în întregime neschimbate. 

În privinţa motivului de nelegalitate reglementat de art.304 pct.9 C.pr.civ. 
Curtea reţine că potrivit  CF colectivă nr.49169 Cluj Napoca asupra imobilului, 
identificat sub nr. top. 3175/1, compus din: casă având ca părţi indivize comune 
terenul, împrejurimile şi porţile de intrare, în suprafaţă de 559 mp, cu două 
apartamente înscrise în CF individuale nr. 49170 şi nr.49171, este înscris dreptul de 
proprietate în cote egale de 50/100-a parte, în favoarea pârâţilor M.V.R. şi A.P.V., 
proprietarii ap. 1 din sub CF nr. 49170, precum şi a antecesorului în drepturi a 
reclamantei P.I.C., proprietarul ap.2, din CF nr.49171. 

Aceste înscrieri în cartea funciară au fost efectuate în baza sentinţei civile 
nr.7430/15.12.1981 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul nr.8078/1981 



prin care s-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra imobilului cu nr. topo. 3175, 
înscris în CF nr.8795 Cluj Napoca, conform variantei II din raportul de expertiză 
tehnică întocmită de ing. R.C. şi care împreună cu autorizaţia de partaj nr.18051/45 
din 11 decembrie 1981 emisă de Cons. Popular al municip. Cluj Napoca, face parte 
integrantă din această hotărâre, în sensul înregistrării celor două apartamente, ap.1 şi 
ap.2 separat, părţile indivize comune rămânând: terenul, împrejurimile şi porţile de 
intrare în cote egale de câte 50% pentru fiecare apartament. 

În considerentele acestei sentinţe s-a arătat că pe imobilul în litigiu sunt  2 
unităţi locative distincte, astfel că prin expertiza tehnică efectuată în cauză s-a propus 
crearea a 2 apartamente conform folosinţei actuale. Într-o variantă de expertiză s-a 
propus şi partajarea terenului iar în cea de-a doua s–a propus menţinerea stării de 
indiviziune asupra  terenului însă numai această din urmă variantă este autorizată. 

Părţile din prezenta cauză sunt succesorii în drepturi a coproprietarilor 
menţionaţi prin hotărârea judecătorească mai sus arătată astfel că aceasta le este pe 
deplin opozabilă. 

Reclamanta recurentă critică decizia tribunalului susţinând că instanţa de apel 
a nesocotit principiul echivalenţei loturilor prevăzut de art. 6735  alin. 2 coroborat cu 
art.  6739 C.pr.civ. Varianta IV din raportul de expertiză nu respectă principiul 
egalităţii loturilor deoarece se dispune sistarea indiviziunii în privinţa unei suprafeţe 
de 524 mp. din totalul de 559 mp., menţinând starea de indiviziune în privinţa 
suprafeţei de 35 mp., soluţie ce nu poate fi acceptată, întrucât instanţa a avantajat în 
mod nejustificat pârâţii creând loturi inegale. Această variantă este dezavantajoasă 
pentru reclamantă şi în privinţa frontului la stradă atribuit, respectiv 6,73 m., în 
detrimentul celor 8,06 m. atribuit pârâţilor. Suprafaţa de 35 mp. teren care rămâne în 
indiviziune este atribuită în mod indirect în folosinţa pârâţilor deoarece reclamanta 
este în imposibilitatea de a folosi această suprafaţă, dar pentru care va continua să 
plătească taxe şi impozite. 

Potrivit art.6735 alin.2 C.pr.civ., instanţa va face împărţeala în natură. În 
temeiul celor stabilite potrivit alin.1, ea procedează la formarea loturilor şi la 
atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale, ele se întregesc printr-o sumă în 
bani. 

Art.6739 C.pr.civ. statuează că, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va 
ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăreia  
ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul 
că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, 
îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 

Ţinând seama de faptul că obiectul coproprietăţii părţilor este terenul înscris în 
CF colectivă nr.49169 Cluj Napoca, identificat sub nr. top. 3175/1, în suprafaţă de 
559 mp, Curtea constată că în mod legal, cu respectarea prevederilor art.6735 alin.2 
C.pr.civ. coroborat cu art.6739 C.pr.civ, s-a dispus partajul în natură a terenului, 
conform propunerilor din raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert 
P.M., prin formarea de loturi şi atribuirea lor, ţinându-se seama de mărimea cotei 
părţi, natura terenului, faptul că antecesorii părţilor au făcut construcţii, cu acordul lor. 

Este adevărat că în raportul de expertiză tehnică judiciară expertul a propus 
cinci variante  pentru partajarea terenului. În varianta III solicitată de reclamantă, 
suprafaţa lotului reclamantei este de 278 mp, iar suprafaţa lotului pârâţilor este de 281 
mp, cu 3 mp mai mult decât suprafaţa lotului reclamantei.  În această variantă este 
blocată intrarea auto la garaje. Pe terenul reclamantei această intrare este deja blocată 
de construcţiile edificate pe teren. În varianta  IV, părţilor le revine o suprafaţă egală 
şi exclusivă de teren, 262 mp, precum şi o suprafaţă de 35 mp în indiviziune. Prin  



această porţiune este asigurat accesul auto al pârâţilor la garajul amplasat în partea din 
nord a amplasamentului, iar căminele de apă şi canal sunt pe porţiunea comună.  

Prin urmare, reclamanta recurentă nu poate susţine cu succes încălcarea 
principiul echivalenţei loturilor deoarece, în varianta IV din raportul de expertiză, 
loturile de teren  atribuite părţilor au exact aceeaşi suprafaţă, de 262 mp. Deşi, în 
această variantă, frontul la stradă al pârâţilor este de 8,06 m, frontul la stradă al 
reclamantei este de 6,73 m, iar frontul comun este de 3,31 m. Lungimea frontului la 
stradă nu este relevantă în asigurarea egalităţii loturilor, reclamanta omiţând să arate 
faptul că  în partea din nord a amplasamentului, lotul atribuit ei are o lungime de 
10,43 m, iar lotul atribuit pârâţilor are o lungime mai mică,  de 7,94 m. 

Susţinerea reclamantei privitoare la faptul că suprafaţa de 35 mp teren care 
rămâne în indiviziune este atribuită în mod indirect în folosinţa pârâţilor deoarece 
reclamanta este în imposibilitatea de a folosi această suprafaţă reprezintă  o simplă 
afirmaţie care nu este dovedită prin niciuna dintre probele administrate în prezenta 
cauză. 

Referitor la greşita aplicare a prevederilor art.728 C.civ. întrucât părţile au 
rămas în indiviziune asupra parcelei de 35 mp. iar prin soluţia pronunţată nu s-a 
rezolvat în totalitate chestiunea sistării stării de indiviziune asupra terenului în litigiu 
Curtea reţine că în mod legal tribunalul a stabilit că, pentru această suprafaţă de teren, 
se impune menţinerea unei stări de coproprietate forţată şi perpetuă. 

Conform art. 728 C.civ., nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. 
Este de remarcat că prin prezenta cerere, reclamanta a solicitat partajarea  în 

natură cu privire la terenul litigios care constituie părţile indivize comune ale 
apartamentelor aflate în proprietatea exclusivă a părţilor. 

Proprietatea comună pe cote-părţi, din punct de vedere al duratei, poate fi 
coproprietate obişnuită sau temporară şi coproprietate forţată sau perpetuă. 

Regula în dreptul civil român este că dreptul de proprietate comună pe cote-
părţi are un caracter temporar, iar proprietatea comună pe cote-părţi stabilă şi forţată 
are un  caracter excepţional.  Aceasta din urmă poate să înceteze  doar atunci când nu 
se mai impune cu necesitate a fi menţinută, iar natura şi destinaţia funcţională a 
lucrului dau posibilitatea împărţirii lui. 

Modul specific de încetare a coproprietăţii temporare este partajul, prin care se 
pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul stăpânit în comun pe cote-părţi 
este împărţit material între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul 
exclusiv asupra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau 
obiectul coproprietăţii.  

Există situaţii în care, independent de voinţa coproprietarilor, coproprietatea 
apare ca fiind forţată sau perpetuă, atunci când are ca obiect bunuri care prin natura 
sau destinaţia lor pot fi folosite de mai mulţi coproprietari. Unul dintre cazurile de 
coproprietate forţată este coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru 
folosirea a două fonduri învecinate, cum ar fi terenul pe care se află clădirea, compus 
atât din suprafaţa construită, cât şi din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau 
destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia. 

Aşa cum s-a stabilit în doctrină şi în jurisprudenţă, în raporturile dintre 
coproprietari trebuie păstrat un echilibru în ceea ce priveşte exercitarea atributelor 
drepturilor lor, iar partajarea bunurilor să fie realizată într-un mod în care să fie 
asigurat exploatarea normală în continuare a bunurilor. 

În mod judicios tribunalul a reţinut că situaţia actuală a imobilelor a existat şi 
la data cumpărării imobilului litigios de către reclamantă astfel că aceasta a cunoscut 



atât starea de fapt, cât şi starea de drept prezentată la momentul achiziţionării 
imobilului. 

Prin urmare, faptul că reclamanta nu înţelege să folosească accesul auto, acesta 
fiind blocat în toate variantele de partaj prezentate în raportul de expertiză datorită 
amplasării construcţiei sale nu poate să îi priveze pe pârâţi în viitor de acelaşi drept 
întrucât în acest mod s-ar limita excesiv a dreptului lor de proprietate, raportat la 
dreptul reclamantei de a-şi delimita proprietatea în totalitate 

Critica reclamatei recurente referitoare la faptul că în mod greşit instanţa de 
apel a dat eficienţă unor probe neadministrate în acest dosar, fiind încălcate 
prevederile art. 169 alin. 1 C.pr.civ., în sensul că autorizaţia din anul 1981 nu are 
legătură cu obiectul cauzei, ci priveşte cele două apartamente, apt. nr. 2 proprietatea 
reclamantei şi apt. nr. 1 proprietatea pârâţilor, în opinia Curţii, nu este fondată. 

Potrivit  art. 169 alin. 1 C.pr.civ. prevede că, administrarea probelor se face în 
faţa instanţei de judecată, dacă legea nu prevede altfel. 

Contrar susţinerilor recurentei, instanţa de apel nu a administrat ca probă şi 
nici nu şi-a fundamentat soluţia pronunţată pe autorizaţia nr.18051/11.12.1981, ci a 
menţionat doar că înscrierea dreptului de proprietate a părţilor s-a realizat în baza 
sentinţei civile nr.7430/15.12.1981 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin care s-a dispus 
sistarea stării de indiviziune asupra imobilului cu nr. topo. 3175, înscris în CF nr.8795 
Cluj Napoca. 

În aceste condiţii, nu se poate reţine împrejurarea că s-a dat eficienţă unei 
probe extrajudiciare, administrată într-un alt dosar şi că tribunalul a încălcat principiul 
egalităţii probelor şi principiul nemijlocirii.  

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.7 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât  în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta P.R. 
împotriva deciziei civile nr. 650/A din 11.12.2013 a Tribunalului Cluj, pe care o 
menţine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenta, aflată în culpă procesuală,  să plătească intimatului 
A.P.V., prin tutore suma de 1.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, respectiv, 
intimatei M.V.R. suma de 2.000 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând 
onorarii avocaţiale dovedite prin chitanţele de plată anexate la f. dosar.  

 
 

37. Amendă judiciară, pentru formularea unor nenumărate căi 
de atac. Menţinere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 621 din 6 martie 2014 

Prin cererea de chemare în judecata trimisa prin posta în data de 24.05.2012 
şi inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca în data de 28.05.2012, reclamantul 
C.C.I. a solicitat, în contradictoriu cu paratii M.E. şi H.T., anularea actelor juridice, 
respectiv decizia civila nr. 1392/R/04.06.2010 pronuntata în dosarul nr. … al Curtii 
de Apel Cluj şi decizia civila nr. 2227/R/28.10.2009 pronuntata în dosar nr. … al 
Curtii de Apel Cluj. 

Prin Sentinta civila nr. 2634/11.02.2013 pronuntata în dosar nr. … al 
Judecatoriei Cluj-Napoca a fost admisă exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare 
în judecata, exceptie invocata de catre paratul M.E. prin intampinare. 



A fost respinsă cererea de chemare în judecata formulată de către reclamantul 
C.C.I., în contradictoriu cu paratii M.E., şi H.T., avand ca obiect anularea deciziei 
civile nr. 1392/R/04 iunie 2010 pronuntate de catre Curtea de Apel Cluj şi a deciziei 
civile nr. 2227/R/28 octombrie 2009 pronuntate de catre Curtea de Apel Cluj, ca fiind 
inadmisibila. 

A fost obligat reclamantul sa plateasca paratului M.E. suma de 300 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată reprezentand onorariu avocat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin decizia civila nr. 1392/R/04 iunie 2010 pronuntata de catre Curtea de 

Apel Cluj a fost respinsa exceptia nulitatii recursului, invocata de intimatul M.E., a 
fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul C.C.I. impotriva deciziei 
civile nr. 69/A din 2 februarie 2010 a Tribunalului Cluj, care a fost mentinuta şi a fost 
obligat recurentul sa plateasca intimatului M.E. suma de 600 lei cheltuieli de judecata 
în recurs. Aceasta hotarare judecatoreasca este irevocabila. 

Prin decizia civila nr. 2227/R/28 octombrie 2009 pronuntata de catre Curtea de 
Apel Cluj a fost anulat ca netimbrat recursul declarat de paratul C.C.I. impotriva 
deciziei civile nr. 368/A din 2 septembrie 2008 a Tribunalului Cluj, care a fost 
mentinuta şi a fost obligat recurentul sa plateasca intimatului M.E. suma de 1200 lei 
cheltuieli de judecata în recurs. Aceasta hotarare judecatoreasca este irevocabila. 

Instanta a observat ca reclamantul si-a intemeiat în drept cererea de chemare în 
judecata pe dispozitiile art. 953, 954, 955, 956, 960, 961 C.civ. şi a sustinut ca 
hotararile judecatoresti atacate ar fi lovite de nulitate absoluta (lipsa consimtamant, 
obiect, cauza, forma) şi de nulitate relativa (date prin eroare şi surprinse prin dol) (fila 
3 verso). 

Reclamantul a mai aratat ca actiunea sa nu e reviziuire (fila 3 verso). 
Fata de motivele invocate de catre reclamant şi fata de temeiul juridic al 

actiunii, deci fata de textele legale pe care reclamantul si-a intemeiat în drept cererea 
de chemare în judecata, instanta a apreciat ca cererea de chemare în judecata este 
inadmisibila. 

Mai intai, trebuie facuta distinctie intre actul juridic civil (manifestarea de 
vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a naste, modifica sau 
stinge un raport juridic civil concret) şi actul jurisdictional (actul prin care un organ 
abilitat, respectiv o instanta judecatoreasca sau o alta autoritate cu activitate 
jurisdictionala, în exercitarea atributiilor ce-i sunt conferite prin lege, solutioneaza un 
litigiu intre doua parti cu interese contrare). 

Astfel, instanta a observat ca cele doua hotarari judecatoresti a caror anulare a 
solicitat-o reclamantul sunt doua decizii irevocabile pronuntate de catre Curtea de 
Apel Cluj în calea de atac a recursului. Or, hotararile judecatoresti irevocabile sunt 
acte jurisdictionale impotriva carora pot fi formulate doar caile extraordinare de atac 
prevazute de lege, şi anume contestatia în anulare şi revizuirea, în cazurile, în 
conditiile şi în termenele prevazute de art. 317-321 C.pr.civ., respectiv de art. 322-328 
C.pr.civ. 

In speta, reclamantul a invocat dispozitiile art. 953, 954, 955, 956, 960, 961 
din Codul civil de la 1864, ce vizeaza viciile de consimtamant ale erorii, dolului şi 
violentei şi a mai sustinut ca hotararile judecatoresti atacate ar fi lovite de nulitate 
absoluta datorita lipsei consimtamantului, obiectului, cauzei şi formei. 

In privinta viciilor de consimtamant ale erorii, dolului şi violentei, instanta 
observa ca se poate cere anularea pentru vicii de consimtamant doar în ceea ce 
priveste actele juridice, nu şi în ceea ce priveste actele jurisdictionale. Or, cele doua 
hotarari judecatoresti  mentionate mai sus nu sunt acte juridice, ci sunt acte 



jurisdictionale cu privire la care nu se poate cere anularea pentru vicii de 
consimtamant. 

Cu privire la lipsa consimtamantului, obiectului, cauzei şi formei, invocate de 
catre reclamant, instanta a observat ca consimtamantul, obiectul, cauza şi forma sunt 
conditii de fond, respectiv conditii de forma ale actului juridic. Prin urmare, se poate 
cere anularea unui act juridic pentru lipsa conditiilor sale de fond, respectiv a 
conditiilor sale de forma, insa nu se poate cere anularea unui act jurisdictional pentru 
lipsa sau neindeplinirea conditiilor de fond, respectiv a conditiilor de forma ale actului 
juridic. Or, cele doua hotarari judecatoresti  mentionate mai sus nu sunt acte juridice, 
ci sunt acte jurisdictionale cu privire la care nu se poate cere anularea pentru 
neindeplinirea conditiilor de fond, respectiv a conditiilor de forma ale actului juridic. 

In consecinta, instanta a apreciat ca exceptia inadmisibilitatii cererii de 
chemare în judecata, exceptie invocata de catre paratul M.E. prin intampinare este 
intemeiata şi a fost admisa. 

Fata de considerentele de mai sus, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii 
cererii de chemare în judecata, exceptie invocata de catre paratul M.E. prin 
intampinare. 

In consecinta, instanta a respins cererea de chemare în judecata formulată de 
către reclamantul C.C.I. în contradictoriu cu paratii M.E. şi H.T., avand ca obiect 
anularea deciziei civile nr. 1392/R/04 iunie 2010 pronuntate de catre Curtea de Apel 
Cluj şi a deciziei civile nr. 2227/R/28 octombrie 2009 pronuntate de catre Curtea de 
Apel Cluj, ca fiind inadmisibila. 

Instanta a  observat ca reclamantul C.C.I. se afla în culpa procesuala, iar 
paratul M.E. a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata 
ocazionate de acest litigiu. Vazand prevederile art. 274 alin. 1 C.pr.civ., instanta a 
obligat reclamantul să plătească paratului M.E. suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată reprezentand onorariu avocat. 

Prin decizia civilă nr. 565 din 07.11.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul C.C.I. impotriva Sentintei civile 
nr. 2634/11.02.2013 a Judecatoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul. 

In temeiul art. 108 ind. 1 al. 1 pct. 1 lit a C.pr.civ i s-a aplicat apelantului 
amenda judiciara în suma de 400 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Reclamantul apelant C.C.I.  a solicitat prin acţiunea promovată în 

contradictoriu cu intimaţii constatarea nulităţii absolute a unor hotărari judecătoreşti 
irevocabile, respectiv decizia  civilă nr. 1392/R/04 iunie 2010 pronuntată de catre 
Curtea de Apel Cluj şi a decizia civilă nr. 2227/R/28 octombrie 2009 pronuntate de 
catre Curtea de Apel Cluj. 

Nulitatea este sancţiunea de drept civil care lipseşte actul juridic civil de 
efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. Cu alte 
cuvinte, nulitatea este sancţiunea ce intervine în cazul în care, la încheierea actului 
juridic civil, nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de validitate ale 
actului juridic. Nulitatea poate fi absolută atunci când se încalcă o normă juridică care 
ocroteşte un interes general, sau relativă când nu se respectă o normă juridică ce 
protejează un interes particular. Pentru ambele situaţii discutate, nulitatea vizează 
actul juridic civil, prin care se înţelege manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a 
produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil 
concret. 

Însă, hotărârea judecătorească nu constituie un act juridic civil, ea fiind actul 
final al judecăţii, actul de dispoziţie al instanţei cu privire la litigiul dintre părţi, act cu 



caracter jurisdicţional. Hotărârea reprezintă scopul urmărit prin declanşarea 
procesului, raţiunea lui de a fi, deoarece tranşează conflictul dintre părţi. 

Tribunalul a mai reţinut totodată că în dreptul procesual român,  
inadmisibilitatea unei cereri poate fi analizată, fie din perspectiva faptului că nu este 
îndeplinită o anumită condiţie legală de admisibilitate pentru exercitarea unei acţiuni, 
fie din perspectiva faptului că, prin mijlocul procesual ales de către reclamanţi, un 
anumit drept subiectiv civil sau un interes civil ocrotit de lege nu poate fi analizat pe 
fondul său. 

Or, în cauză, apelantul, exercitând o acţiune în nulitate împotriva unei hotărâri 
irevocabile, determină inadmisibilitatea unei astfel de cereri din perspectiva 
mijlocului procesual ales, întrucât nulitatea unei hotărâri judecătoreşti poate fi 
invocată doar prin intermediul căilor de atac, ordinare sau extraordinare, ce pot fi 
promovate împotriva acesteia, nu şi pe calea unei acţiuni distincte, având ca obiect 
constatarea nulităţii absolute a hotărârii. 

În acelaşi sens, tribunalul a apreciat că această acţiune în nulitate formulată 
împotriva unei hotărâri irevocabile echivalează cu un veritabil „recurs la recurs", ceea 
ce este inadmisibil, întrucât hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile se 
prezumă că exprimă adevărul şi se bucură, în consecinţă, de o prezumţie de validitate 
(resjudicatapro veritatae habetur). 

În consecinţă, criticile apelantului vizand faptul că  cererile sale în probaţiune 
nu au fost admise sau că nu a fost analizată incidenţa prevederilor art.953 -956, 960 
C.civ. nu au putut fi primite întrucat solicitarea reclamantului apelant  de a se constata 
nulitatea absolută a unor  decizii civile pronunţate de instanţa de recurs este 
inadmisibilă, în condiţiile în care, aşa cum s-a relevat mai sus, hotărârea 
judecătorească nu este un act juridic civil. 

Aşa fiind, raportat la considerentele mai sus arătate, în temeiul dispoziţiilor 
art. 296 c.pr.civ., tribunalul a apreciat ca neîntemeiate criticile formulate de apelant şi 
a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul reclamantul Chis Cornel 
impotriva Sentintei civile nr. 2634/11.02.2013 pronuntata în dosar nr. 12816/211/2012 
al Judecatoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul. 

Referitor la solicitarea intimatului de amendare a apelantului, tribunalul a 
reţinut că potrivit dispoziţiilor art.108¹ alin.1 pct.1 lit.a C.proc.civ. „dacă legea nu 
prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona … 
cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei … introducerea, cu rea-credinţă, a unor 
cereri vădit netemeinice”. 

În speţă, tribunalul a considerat ca fiind evident faptul că apelantul a înţeles să 
îşi exercite drepturile procedurale cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 723 C.proc.civ., conform cărora „drepturile procedurale trebuie 
exercitate cu bună credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute 
de lege”. 

În acest sens s-a reţinut că prin Decizia  civilă nr. 2227/R/28.10.2009 a  Curţii 
de Apel Cluj,contestată în prezenta cauză, a fost anulat ca netimbrat recursul declarat 
de însuşi apelantul C.C.I.  aşadar, cu toate că a acesta a promovat calea de atac, nu a 
înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile legale de achitare a taxelor  judiciare datorate, şi 
cu toate acestea, ulterior , a formulat prezentul demers. 

De asemenea, în ce priveşte  Decizia nr.1392/R/2010 a Curţii de Apel Cluj, 
aceasta a fost pronunţată în cadrul unei  contestaţii în anulare,  instanţa de control 
judiciar  constatand neteminicia demersului apelantului declanşat  prin promovarea 
unei  căi extraordinare de atac. 



Este adevărat că părţile au numeroase drepturi procedurale, între care acela de 
a adresa cereri instanţei şi de a exercita căile de atac, însă au şi obligaţia de a îndeplini 
actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele prevăzute de lege şi de a 
exercita drepturile procedurale cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia 
au fost recunoscute. 

Avand în vedere întreaga conduită a apelantului, formularea mai multor căi  de 
atac, inclusiv căi extraordinare de atac anulate sau neîntemeiate , tribunalul a apreciat 
că în acest fel a fost denaturat dreptul procedural de la scopul pentru  care a fost 
recunoscut. 

Astfel, în baza dispoziţiilor art.108¹ alin.1 pct.1 lit.a C.proc.civ., tribunalul a 
aplicat apelantului amenda judiciara în suma de 400 lei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul C.C.I. solicitând 
anularea amenzii judiciare aplicate nelegal de către instanţa de apel, prin aplicarea 
acesteia fiind prejudiciat dreptul său la apărare consfinţit de Constituţie. 

Pe fondul cauzei s-a arătat că soluţiile pronunţate sunt nelegale şi netemeinice 
deoarece nu s-au studiat suficient dovezile cu înscrisuri de la dosar. 

Contractul de împrumut cu 5% dobândă pe lună a fost unul cămătăresc, 
acoperit cu un contract simulat de vânzare-cumpărare. 

S-a mai învederat că din cauza faptului că nu are cunoştinţe de specialitate şi 
deoarece s-a îmbolnăvit grav la un moment dat nu s-a putut apăra suficient în cursul 
proceselor. 

În apărare, intimatul M.E. a formulat întâmpinare prin care a invocat 
excepţia tardivităţii recursului, iar în subsidiar a solicitat respingerea acestuia ca 
inadmisibil. De asemenea, s-a solicitat aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 
700 lei pentru introducerea unor cereri vădit netemeinice. 

În motivare s-a arătat că tardivitatea recursului este justificată raportat la 
dovada de comunicare a hotărârii atacate şi data introducerii recursului. 

Inadmisibilitatea cererii de recurs este justificată prin aceea că motivele de 
recurs nu pot fi încadrate în niciunul dintre temeiurile de drept prevăzute de art. 304 
C.pr.civ., pe de altă parte în condiţiile respingerii ca inadmisibil a apelului prin decizia 
civilă nr. 565/2013 a Tribunalului Cluj şi calea de atac a recursului fiind inadmisibilă. 

Cu privire la aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a 
C.pr.civ., în mod legal s-a reţinut că reclamantul C.C.I. a promovat de foarte multe ori 
căi de atac inadmisibile, neîndeplinindu-şi obligaţiile legale de taxare, declanşând mai 
multe căi extraordinare de atac, la rândul lor inadmisibile, profilul acestuia 
conturându-se ca a unui justiţiabil care îşi exercită în mod abuziv drepturile 
procedurale. 

În aceste condiţii nu numai că se impune menţinerea sancţiunii amenzii 
aplicate de către instanţa de apel ci mai mult se impune şi în acest dosar aplicarea unei 
sancţiuni, fiind singura modalitate prin care reclamantul poate fi descurajat să 
supraîncarce rolul instanţelor de judecată cu cereri evident inadmisibile. 

S-a arătat că nu se solicită cheltuieli de judecată în recurs. 
Analizând recursul declarat de reclamantul C.C.I. împotriva deciziei civile nr. 

565 din 07.11.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 
În ceea ce priveşte sancţiunea amenzii judiciare în sumă de 400 lei aplicate 

reclamantului prin decizia atacată se constată că raportat la starea de fapt reţinută de 
către instanţa de apel această sancţiune a fost corect aplicată, neexistând motive 
întemeiate pentru a se reveni asupra acesteia. În vederea aplicării amenzii judiciare în 
temeiul art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pr.civ. instanţa de apel a reţinut că prin 
formularea mai multor căi de atac, inclusiv căi extraordinare de atac, anulate sau 



respinse ca neîntemeiate, s-a denaturat dreptul procedural de a adresa cereri instanţei 
şi a exercita căi de atac de la scopul  pentru care a fost recunoscut. Susţinerea 
reclamantului din recurs în sensul că prin aplicarea amenzii judiciare i-a fost 
prejudiciat dreptul la apărare nu are deci nici un temei raportat la starea de fapt 
reţinută de către instanţa de apel, necontestată de către acesta. 

Referitor la celelalte critici din cererea de recurs se constată că este întemeiată 
excepţia inadmisibilităţii invocată prin întâmpinare, reiterându-se din nou critici la 
adresa unor decizii irevocabile ale Curţii de Apel Cluj, invocate şi în cererea de 
chemare în judecată, fără însă a se formula critici referitoare la soluţia instanţei de 
apel prin care s-a menţinut sentinţa pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, de 
respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată formulată de către 
reclamantul C.C.I.. Nu se pune deci problema unor critici care să poată fi încadrate în 
motivele de nelegalitate prevăzute art. 304 C.pr.civ. 

În ceea ce priveşte solicitarea intimatului de aplicare a unei amenzi judiciare şi 
în recurs instanţa reţine că aplicarea amenzilor judiciare prevăzute de art. 1081 şi urm. 
C.pr.civ. este la latitudinea instanţei de judecată, care în funcţie de circumstanţele 
concrete ale cauzei consideră oportună sau nu aplicarea unei astfel de sancţiuni. 

În condiţiile în care o astfel de amendă judiciară a fost aplicată reclamantului 
de către instanţa de apel, una dintre criticile formulate în recurs vizând tocmai 
aplicarea acesteia, Curtea nu apreciază oportună şi necesară aplicarea unei amenzi 
judiciare pentru aceeaşi faptă săvârşită de către reclamant, şi în faza recursului. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin.1 
C.pr.civ. va respinge  recursul declarat de reclamantul C.C.I. împotriva deciziei civile 
nr. 565 din 07.11.2013 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Stabilirea termenului de judecată la data de 25.09.2013. 
Soluţionarea cauzei la data de 24.09.2013. Drept la apărare. Încălcare. 

Casare cu trimitere 

Secţia I-a civilă, decizia nr. 452 din 6 februarie 2014  

Prin acţiunea înregistrată sub nr. …/211/2003 pe rolul Judecătoriei Cluj-
Napoca, reclamanta H.S. a chemat  în judecată pe pârâta H.A., solicitând instanţei ca 
prin hotărârea pe care o va pronunţa  să se stabilească că masa succesorală rămasă 
după defunctul  său soţ H.I., cetăţean român,   decedat la data de 18.01.2002 în SUA, 
se compune din cota de ½-a parte din imobilul înscris în CF nr. 68341 Cluj-Napoca, 
cu nr. top 18617/1/C/II situat în Cluj-Napoca, str. O., nr. 164 A – compus din  casă de 
locuit cu 2 camere şi dependinţe, garaj şi terenul înscris în CF nr. 24545 Cluj-Napoca 
cu nr. top 18617/1 în suprafaţă de 855,36  mp (aferent construcţiei); să se stabilească 
calitatea de moştenitoare a reclamantei, ca soţie supravieţuitoare şi singura acceptantă 



a succesiunii, ca moştenire legală  şi testamentară asupra întregii mase succesorale în 
baza testamentului autentificat sub nr. 901 din 7.05.1999 la notar public C.F. din Cluj, 
în lipsă de descendenţi; să se dispună predarea masei succesorale în întregime către 
reclamantă şi intabularea dreptului de proprietate în CF în favoarea sa cu titlu de drept 
moştenire legală şi testamentară. 

Reclamanta H.S. a formulat modificare şi precizare de acţiune. 
Prin extinderea de acţiune reclamanta H.S. şi-a extins acţiunea faţă de pârâţii  

H.V., H.P.A., E.M., H.V., C.R., B.A.N., T.L., H.P.A.N., I.L., B.S., H.V., H.C., H.A.. 
Prin sentinţa civilă nr. 25332/18.12.2012, Judecătoria Cluj-Napoca a admis 

actiunea civila formulata si precizata de reclamanta H.S. in contradictoriu cu paratii 
H.V.,H.P.A., E.M. si H.V., C.R.,B.A.N.,T.L.,H.P.A.N., H.P.A.N., I.L., B.S.,H.V., H.C., 
H.A. si in consecinta a constatat ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctului 
H.I. decedat la data de 18.01.2002. 

S-a respins cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata. 
         Analizand actele si lucrarile dosarului s-au retinut in fapt urmatoarele: 
Potrivit dispozitiilor art. 651 din Codul civil „succesiunile se deschid prin 

moarte”, astfel ca data deschiderii succesiunii coincide cu momentul mortii celui care 
lasa mostenirea, iar stabilirea acestui moment este importanta întrucât în functie de 
acest element se determina bunurile care compun masa partajabila, persoanele 
chemate la mostenire, capacitatea lor succesorala, drepturile care li se cuvin ori 
incidenta institutiei reprezentarii succesorale. 

Soţul supravieţuitor nu face parte din nici o clasă de moştenitori legali, dar 
concurează cu orice clasă chemată la moştenire. Prin urmare, el nu este nici înlăturat 
de la moştenire, dar nici nu îndeparteaza de la moştenire rudele defunctului, indiferent 
din ce clasă fac ele parte.  

De regulă, în cazul decesului unui soţ, împărţirea bunurilor comune se face pe 
cale amiabilă între soţul rămas în viaţă şi ceilalţi succesibili ai lui de cujus la un birou 
notarial. Dacă partile nu se înţeleg, ele pot investi instanta cu o cerere prin care sa 
solicite stabilirea pe cale judecătorească a cotelor-parti din masa succesorala ce revin 
fiecareia dintre acestea. 

Potrivit condiţiilor stabilite în art. 655 din Codul civil pentru a putea moşteni, 
o persoană trebuie să întrunească două condiţii: una pozitivă, aceea de a exista la data 
deschiderii succesiunii, adică de a avea capacitate succesorală şi una negativă, 
respectiv de a nu fi nedemnă. La aceste condiţii expres cerute de lege, doctrina a mai 
adăugat una, şi anume aceea a existenţei vocaţiei la moştenire. Dreptul succesoral 
român conferă vocaţie succesorală generală la moştenirea ab intestat rudelor 
defunctului, respectiv persoanelor care se află într-o legătură de descendenţă sau 
ascendenţă în linie dreaptă sau colaterală cu de cuius, precum şi soţului supravieţuitor.  

Pentru a veni efectiv la moştenirea lui de cuius, cel cu vocaţie succesorală 
trebuie să accepte succesiunea înăuntrul termenului de prescripţie de 6 luni prevăzut 
de art. 700 alin. 1 Cod civil. Expirarea termenului de prescripţie, fără ca succesibilul 
să fi făcut acte de acceptare expresă sau tacită a moştenirii are drept consecinţă 
pierderea dreptului de a accepta moştenirea, iar odată cu acesta şi a vocaţiei 
succesorale, fiind considerat străin de moştenire.   

Mai trebuie reţinut că reclamanta H.S. are şi o vocaţie succesorală la 
moştenirea deschisă de pe urma defunctului H.I. şi în calitate de moştenitor universal, 
în baza testamentului autentificat sub nr. 901/7 mai 1999 de BNP F.C. prin care a fost 
instituita de către defunctul H.I. în calitate de legatar universal, al tuturor bunurilor 
mobile şi imobile ce se vor găsi în patrimoniul succesoral la data deschiderii 
moştenirii. 



 Potrivit art. 689 teza a II-a Cod civil, acceptarea este expresă atunci când 
succesibilul îşi însuşeşte calitatea de erede printr-un înscris autentic sau sub semnătură 
privată, voinţa de a accepta succesiunea trebuind, aşadar, să fie manifestată în formă 
scrisă. Potrivit aceluiaşi text legal, acceptarea tacită constă în săvârşirea de către 
succesibil a unui act sau fapt, pe care nu-l putea săvârşi decât în calitatea sa de erede 
şi din care rezultă neîndoielnic intenţia sa de acceptare a moştenirii. Acceptarea pură 
şi simplă forţată este impusă de lege, în condiţiile art. 703 şi 712 Cod civil, atunci 
când succesibilul a dat la o parte sau a ascuns bunuri ale moştenirii, cu intenţia 
frauduloasă de a le însuşi în exclusivitate şi de a păgubi pe comoştenitori. 

În lumina situaţiei de fapt reţinute trebuie văzut dacă părţile litigante şi-au 
însuşit în interiorul termenului de prescripţie de 6 luni de la data deschiderii 
succesiunii calitatea de erede, consolidând, astfel, transmisiunea succesorală care a 
operat prin simplul fapt al morţii defunctulu. Potrivit art. 689 Cod civil, însuşirea, 
consolidarea necondiţionată a calităţii de moştenitor se realizează prin acceptare 
expresă, prin acte de acceptare tacită a moştenirii sau prin acceptarea forţată a 
moştenirii.  

Codul civil nu reglementează sistematic actele de acceptare tacită, rezumându-
să să prevadă în art. 690 că actele de conservare, de îngrijire şi administrare provizorie 
nu constituie prin ele însele acte de primire a moştenirii, iar în art. 691 că actele de 
dispoziţie juridică asupra drepturilor succesorale constituie acte de acceptare.  

Mama defunctului H.A., dupa decesul fiului sau nu a facut nici un act de 
acceptare a mostenirii.Din cei 13  copii a fost prezent in cauza doar paratul H.P.A. in 
calitate de imputernicit al mamei sale dar fara vreo dovada in acest sens pana la 
decesul acesteia in la data de 25.09.2003) 

Referitor la persoana paratilor, instanţa a reţinut că acestia nu au probat în 
cauză calitatea de erede, întrucât nu au dovedit neechivoc faptul că au acceptat 
succesiunea de pe urma defunctului. 

Mai mult, in afara paratului H.P.A.  toti ceilalti parati au solicitat a se constata  
ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctului 

Constatând că paratii nu au vocaţie succesorală concretă la moştenirea 
defunctului H.I. şi că nu au acceptat în termen moştenirea, instanţa a constatat că 
paratii fiind straini de succesiunea defunctului, prin neacceptare,nu justifica nici un 
drept asupra succesiunii ramase de pe urma defunctului H.I.. 

Din întregul material probator administrat la dosarul cauzei, rezultă că 
reclamanta este unicul mostenitor al defunctului H.I., in calitate de soţ supravieţuitor, 
prin acte de acceptate a moştenirii, aşa cum s-a arătat mai sus In acest sens, instanta a 
reţinut ca reclamanta a administrat dovezi pertinente si concludente in sensul 
acceptarii tacite a succesiunii. 

Prin decizia civilă nr. 431/A din 24.09.2013 a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de pârâtul H.P. împotriva sentinţei civile nr. 
25332/18.12.2012, a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul.  

A fost obligat apelantul să plătească intimatei H.S. suma de 500 lei cheltuieli 
de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Prin acţiunea promovată reclamanta a solicitat să se constate calitatea de unică 

moştenitoare acceptantă  după soţul său, defunctul H.I., decedat în 18.01.2002 în 
SUA, în contradictoriu cu succesibilii acestuia, inclusiv mama sa. 

Mama defunctului, decedată în timpul procesului, acţiunea fiind continuată de 
către fiul său, prezentul apelant, a susţinut însă că a acceptat în mod tacit succesiunea, 
aşa cum de altfel rezultă din motivele de apel, dar nu a probat această împrejurare în 



primă instanţă, în şedinţa publică din 18.09.2012 (fila 192 dosar fond) renunţând la 
administrarea probelor propuse în acest sens, respectiv luarea interogatoriului 
reclamantei şi audierea martorului H.A. 

În apel, a solicitat din nou luarea interogatoriului reclamantei şi audierea 
aceluiaşi martor, pe care s-a angajat să îl aducă fără citaţie. 

Cu toate acestea, la următorul termen, deşi apelantul avea termen în 
cunoştinţă, prin reprezentanta sa convenţională, nu s-a prezentat nici acesta şi nici 
avocata sa în vederea administrării probelor încuviinţate, situaţie în care Tribunalul a 
rămas în pronunţare, judecând cauza pe baza probelor existente la dosar. 

Susţinerile apelantului în sensul acceptării succesiunii raportat la declaraţia 
unui martor şi încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare sunt neîntemeiate 
având în vedere faptul că martorul nu a fost audiat în acest dosar şi nu s-a precizat în 
care anume a fost administrată această probă, iar în privinţa actului, acest înscris s-a 
realizat în 1996, anterior decesului defunctului, între mama acestuia şi apelant, fiind 
lipsit de relevanţă din perspectiva acceptării succesiunii. 

Faţă de cele ce preced, în baza art. 129 alin.3 C.pr.civ., conform cărora părţile 
au obligaţia de a-şi proba pretenţiile şi apărările, Tribunalul a menţinut soluţia 
Judecătoriei ca fiind temeinică şi legală, reclamanta fiind singura moştenitoare 
acceptantă conform declaraţiei autentificate dată în termen util (fila 10 dosar fond). 

În baza art. 274 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a apelantului, l-a obligat 
să plătească intimatei H.S. suma de 500 lei cheltuieli de judecată în apel, reprezentând 
onorariu avocaţial conform chitanţei 122/17.06.2013, eliberată de av. T.E. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul H.P.A. solicitând casarea 
deciziei civile nr. 431/2013 a Tribunalului Cluj şi trimiterea cauzei spre rejudecare în 
vederea administrării probelor încuviinţate de către tribunal. 

În motivare s-a arătat că termenul pe care partea l-a avut în cunoştinţă a fost 
pentru data de 25.09.2013, acesta fiind motivul pentru care apelantul nu a fost prezent 
în instanţă la data de 24.09.2013 când s-a judecat apelul. În aceste condiţii instanţa 
trebuia să acorde un termen în cauză, fiind vorba despre o cale de atac devolutivă şi 
existând probe încuviinţate, urmând ca partea să justifice ulterior lipsa. Acea 
justificare ulterioară putea sau nu să fie luată în considerare, însă partea avea 
posibilitatea concretă şi efectivă de a se apăra. 

S-au făcut precizări şi în ceea ce priveşte fondul cauzei şi modul de soluţionare 
a apelului de către tribunal. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 şi art. 312 alin. 3 C.pr.civ. 
În apărare, intimata H.S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea recursului ca nelegal şi neîntemeiat. 
S-a arătat că eroarea asupra termenului de judecată nu poate fi invocată în 

recurs, fiind vorba despre propria culpă a apelantului. Ziua în care s-a judecat cauza 
era o zi de marţi, iar data de 25.09.2013 este într-o zi de miercuri, putându-se verifica 
uşor data exactă a judecăţii. 

S-au făcut şi prin întâmpinare referiri la modul de soluţionare al cauzei de 
către tribunal. 

Analizând recursul declarat de pârâtul H.P.A. împotriva deciziei civile nr. 431 
din 24.09.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

Din dosarul Tribunalului Cluj rezultă că decizia civilă nr. 431 a fost pronunţată 
în şedinţa publică din 24.09.2013. 

Conform încheierii de şedinţă din 25.06.2013 judecarea cauzei a fost amânată 
pentru data de 24.09.2013, apelantul având termen în cunoştinţă, nefiind deci citat 
pentru termenul de judecată din 24.09.2013. 



Ca urmare a cererii formulate de către apelant în dosarul nr. ../211/2003 la data 
de 27.01.2014 s-a pronunţat încheierea civilă nr. 10/CC/A/2014 prin care s-a admis 
cererea de îndreptare a erorii materiale, dispunându-se îndreptarea erorii materiale 
strecurate în cuprinsul încheierii civile pronunţată în data de 25.06.2013 în sensul că 
judecarea cauzei a fost amânată pentru data de 25.09.2013 în loc de 24.09.2013 cum 
din eroare s-a menţionat în cuprinsul încheierii de şedinţă din 25.06.2013. 

În aceste condiţii rezultă că susţinerile pârâtului H.P.A. din cererea de recurs 
sunt întemeiate, dezbaterile în fond asupra apelului şi pronunţarea deciziei civile nr. 
431/2013 făcându-se de către tribunal la un alt termen de judecată decât cel stabilit 
prin încheierea de şedinţă din 25.06.2013. 

Sunt deci îndeplinite condiţiile motivului de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 
C.pr.civ., hotărârea atacată fiind lovită de nulitate raportat la pronunţarea acesteia cu 
încălcarea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare. 

În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 5 C.pr.civ. Curtea va admite recursul 
declarat de pârâtul H.P.A. împotriva deciziei civile nr. 431 din 24.09.2013 a 
Tribunalului Cluj, pe care o va casa şi va trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul 
Cluj. 

 
 
 
 
 
 
Cluj. Napoca, 7.04.2014                Întocmit, judecător Traian Dârjan 
    Preşedintele Secţiei civile a Curţii de Apel Cluj 


