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1. Autoritate părintească. Regula exercitării de către ambii părinţi. Aplicare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 108/R din 25 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 350 din 17 ianuarie 2014, pronunţată de Judecătoria Baia Mare 

în dosarul nr. .../182/2013 a fost admisă acţiunea introdusă de reclamantul-pârât 
reconvenţional D.O.L. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă reconvenţional S.A.L., a fost 
admisă în parte cererea reconvenţională a pârâtei-reclamante S.A.L. şi în consecinţă s-a 
dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului D.N.E., născut la data de 
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14.08.1997 să se facă în mod exclusiv de către reclamantul-pârât D.O.L. şi a fost stabilit 
domiciliul minorului D.N.E. la domiciliul tatălui, respectiv Cluj Napoca, str. ..., s-a dispus în 
favoarea pârâtei-reclamante S.A.L. un program de vizitare în ceea ce îl priveşte pe minorul 
D.N.E.: în fiecare lună al doilea şi al patrulea week-end sâmbăta de la orele 11.00 la orele 
17.00, respectiv duminica de la orele 13.00 la orele 19.00, în vacanţa de iarnă o săptămână 
de la orele 10.00 la orele 17.00 în fiecare zi, în vacanţa de vară, o lună, respectiv luna august 
de la orele 10.00 la orele 17.00 în fiecare zi, alternativ, în anii pari prima zi de Crăciun de la 
orele 10.00 la orele 20.00, respectiv în anii impari ziua de revelion de la orele 10.00 la orele 
de 20.00, alternativ, în anii impari prima zi de Paşti, de la orele 10.00 la orele 17.00, iar în 
anii pari a doua zi de Paşti, de la orele 10.00 la orele 17.00, cu posibilitatea luării minorului, 
s-a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei D.M., născută la data de 
17.10.2003 să se facă în mod exclusiv de către reclamantul-pârât D.O.L. şi a fost stabilit 
domiciliul minorei D.M. la domiciliul tatălui, respectiv Cluj Napoca, str. ..., pârâta S.A.L. un 
program de vizitare în ceea ce o priveşte pe minora D.M.: în fiecare lună al doilea şi al 
patrulea week-end sâmbăta de la orele 11.00 la orele 15.00, respectiv duminica de la orele 
13.00 la orele 16.00, în vacanţa de iarnă o săptămână de la orele 10.00 la orele 15.00 în 
fiecare zi, în vacanţa de vară, o lună, respectiv luna august de la orele 10.00 la orele 15.00 în 
fiecare zi, alternativ, în anii pari prima zi de Crăciun de la orele 10.00 la orele 16.00, respectiv 
în anii impari ziua de revelion de la orele 10.00 la orele de 16.00, alternativ, în anii impari 
prima zi de Paşti, de la orele 10.00 la orele 16.00, iar în anii pari a doua zi de Paşti, de la 
orele 10.00 la orele 16.00, cu posibilitatea luării minorei, dar fără posibilitatea deplasării 
acesteia la domiciliul pârâtei-reclamante, pârâta-reclamantă S.A.L. a fost obligată să achite 
suma de 152,85 lei către reclamantul-pârât D.O.L., cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că, prin sentinţa nr. 9450 din 
02.06.2011pronunţată de Judecătoriei Cluj-Napoca a fost desfăcută căsătoriei dintre părţi, 
încredinţarea spre creştere şi educare a minorului D.N.E. către reclamant şi încredinţarea spre 
creştere şi educare a minorei D.M. către pârâtă. Judecătoria Baia Mare a reţinut în cauză 
incidenţa prevederilor art. 397 C.Civ., respectiv ale art. 398 C.Civ.. Având în vedere textele 
legale menţionate, dar şi probele de la dosar s-a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti 
asupra minorului D.N.E. să se facă, în mod exclusiv de către reclamant. 

Instanţa a avut în vedere şi dorinţa minorului, exprimată la o vârstă de 16 ani cu ocazia 
audierii în camera de consiliul, de unde a reieşit că acesta are o atitudine de respingere a pârâtei. 

În atare condiţii s-a stabilit domiciliul minorului la domiciliul reclamantului, respectiv 
Cluj Napoca, str. .... 

Instanţa a constatat că dreptul de vizită, în cadrul relaţiilor personale ale pârâtei cu 
minorul este prevăzut atât de art. 14 din Legea nr. 272/2004 cât şi în jurisprudenţa CEDO 
referitoare la art. 8, respectiv dreptul la respectarea vieţii de familie şi îÎn acelaşi sens sunt şi 
prevederile art. 401 alin. 1, respectiv art. 496 alin. 5 Cod civil. 

Instanţa a admis în parte cererea reconvenţională a pârâtei şi a stabilit programul de 
vizitare a minorului D.N.E.. S-a stabilit ca dreptul la vizită să se poată exercita atât la domiciliul 
reclamantului, cât şi cu luarea minorului la domiciliul pârâtei. 

Instanţa nu a dat curs cererii pârâtei de a lua minorul şi peste noapte, având în vedere 
faptul că acesta are o atitudine de respingere totală faţă de mamă, dar şi întrucât refacerea 
relaţiilor personale dintre cei doi nu trebuie să aibă loc în mod brusc, ci treptat. În condiţiile în 
care relaţiile dintre cei doi vor deveni normale programul de vizitare va putea fi modificat 
ulterior. 

Cu privire la minora D.M., instanţa a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti să se 
facă în mod exclusiv de către reclamant, instanţa considerând că există motive întemeiate 
pentru a dispune această măsură. 
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Astfel, raportul de evaluare psihologică a atestat faptul că minora are o atitudine de 
respingere a mamei sale, pe de altă parte, raportul a relevat faptul că, pe timpul cât minora a 
stat la pârâtă aceasta era tristă, nu se juca, simţindu-se vinovată de faptul că nu stă cu tatăl ei, 
aceste stări emoţionale punându-şi amprenta asupra minorei. 

Atitudinea de respingere a fost dovedită şi prin depoziţiile martorilor precum şi 
declaraţiile minorei date în faţa psihologului, care a atestat relaţia bună cu tatăl ei (simţindu-se 
în siguranţă, protejată, nesimţindu-se ameninţată ori intimidată de tatăl), dar şi relaţia dominată 
de frică a minorei cu mama sa.  

 Pe de altă parte, instanţa a considerat că pârâta a dat dovadă de un dezinteres total faţă 
de minoră în momentul în care a plecat în Italia, „lăsând minora cu un căţel şi nişte haine la 
locuinţa bunicii paterne”, după cum arată martorii audiaţi. 

 În ceea ce priveşte stabilirea domiciliului minorei, acesta a fost reclamant, faţă de cele 
relatate, dar şi faţă de principiul interesului superior al copilului, care impune şi ca minora să 
crească în prezenţa fratelui acesteia, de care a dat dovadă de afecţiune (audiere în camera de 
consiliul, raport de evaluare psihologică). 

 Deoarece instanţa a apreciat că este în interesul superior al minorei ca aceasta să 
păstreze anumite legături personale cu pârâta, respectiv mama sa, s-a stabilit şi programul de 
vizitare în favoarea pârâtei, însă limitat. Acesta ar trebui să conducă, în mod treptat la refacerea 
legăturilor personale dintre cele două, însă dreptul nu poate fi exercitat decât într-un cadru care 
să respecte interesul minorei, într-o modalitate care să nu traumatizeze minora, care cu greu a 
depăşit anumite stări emoţionale, într-un cadru care să impună siguranţă minorei. 

Astfel, instanţa a apreciat că, până la refacerea legăturilor personale dintre minoră şi 
pârâtă, dreptul la vizită urmează a se efectua doar la domiciliul reclamantului, ori cu 
posibilitatea luării minorei de pârâtă. 

Având în vedere că acţiunile au fost admise în part, instanţa de judecată a stabilit 
cheltuieli de judecată în sarcina ambelor părţi. Astfel, pârâta S.A.L. a fost obligată la plata 
sumei totale de 652,85 lei reprezentând: 500 lei onorariu avocat redus, 30 lei cheltuieli de 
deplasare-bilet autocar, 22.85 lei taxe poştale, 100 lei onorariu avocat. 

Instanţa a respins acordarea sumelor de 150 lei, 148,71 lei şi 148,71 lei reprezentând 
contravaloare bonuri de benzină, întrucât data înscrisă pe acestea este de 05.09.2013, respectiv 
18.09.2013, anterior termenului de judecată care a fost la data de 20.09.2013. De asemenea nu 
a fost acordată suma de 30 lei, reprezentând un bilet de autocar întrucât şi celălalt bilet de 30 
lei era pentru aceeaşi dată 15.11.2013 şi tot pentru ruta Cluj Napoca-Baia Mare. 

Reclamantul D.O.L. a fost obligat la suma de 500 lei reprezentând onorariu avocat. 
În ceea ce priveşte onorariile avocaţilor, instanţa a reţinut Decizia Curţii Constituţionale 

nr. 401/14.07.2005, privind posibilitatea reducerii acestui onorariu şi această posibilitate, de a 
aprecia asupra onorariului avocatului, este dată şi de codul civil, tocmai pentru a evita 
exercitarea dreptului de a solicita acest onorariu cu ocazia cheltuielilor de judecată, în mod 
abuziv. 

Apreciind complexitatea cauzei (una simplă care nu necesită cunoştinţe deosebite de 
drept), durata dosarului, timpul şi volumul de muncă al avocaţilor, mărimea pretenţiilor instanţa 
a diminuat valoarea onorariilor de la suma de 1500 lei la 500 lei, de la suma de 800 lei la suma 
de 100 lei, de la suma de 1400 lei la suma de 500 lei. De asemenea au fost compensate 
cheltuielile de judecată până la cea mai mică valoare, urmând ca pârâta să achite către reclamant 
suma de 152,85 lei. 

 Prin decizia civilă nr. 441/A/5.11.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş a 
fost admis apelul declarat de S.A.L. împotriva sentinţei civile nr. 350 pronunţate la data de17 
ianuarie 2014 de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. .../182/2013, a fost admis apelul 
declarat de D.O.L. împotriva sentinţei civile nr. 350 pronunţate la data de17 ianuarie 2014 de 
Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. .../182/2013 şi în consecinţă, a fost schimbată în parte 
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sentinţa atacată în sensul că s-a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei 
D.M., născută la data de 17.10.2003 să se facă în comun de părinţii copilului respectiv de 
către reclamantul-pârât D.O.L. şi pârâta-reclamantă reconvenţional S.A.L., s-a stabilit în 
favoarea pârâtei – reclamante S.A.L. un program de vizitare în ceea ce o priveşte pe minora 
D.M.: în fiecare lună al doilea şi al patrulea week-end sâmbăta de la orele 10.00 la orele 
18.00, respectiv duminica de la orele 13.00 la orele 16.00 fără posibilitatea de a deplasa 
copilul la domiciliul mamei, în vacanţa de iarnă o săptămână de la orele 10.00 la orele 17.00 
în fiecare zi fără posibilitatea de a deplasa copilul la domiciliul mamei, în vacanţa de vară, o 
lună, respectiv luna august astfel: primele săptămâni ale lunii august programul de vizitare de 
la orele 10.00 la orele 17.00 în fiecare zi, fără posibilitatea de a deplasa copilul la domiciliul 
mamei, ultima săptămână cu posibilitatea de a fi luat copilul la domiciliul mamei,în anii impari 
prima zi şi a doua de Crăciun, respectiv în anii pari prima şi a doua zi a anului cu posibilitatea 
de a prelua copilului la domiciliul mamei, în anii pari prima şi a doua zi de Paşti, cu 
posibilitatea de a prelua şi de a deplasa copilului la domiciliul mamei, pârâta reclamantă 
S.A.L. a fost obligată şi la plata sumei de 339,22 cu titlul de cheltuieli de judecată-cheltuieli 
de deplasare, celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate au fost menţinute, cererea având ca obiect 
cheltuieli de judecată în apel, cerere formulată de apelantul D.O.L. a fost respinsă. 

În ceea ce priveşte solicitarea apelantei de a se admite cererea reconvenţională 
tribunalul a constatat că acesta a fost de acord, în cuprinsul cererii reconvenţionale depuse la 
data de 21 iunie 2013 cu stabilirea domiciliului copilului D.N.E. la tată şi cu exercitarea 
autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către reclamantul D.O.L. în ceea ce îl priveşte N.E.. 

Exercitarea autorităţii părinteşti în privinţa copilului D.M., având în vedere şi principiul 
interesului superior al copilului, a fost considerată de tribunal că urmează a fi realizată în comun 
de ambii părinţi. Exercitarea exclusivă de către unul dintre părinţi a autorităţii părinteşti este o 
situaţie de excepţie care trebuie să fi temeinic justificată. 

În ceea ce o priveşte pe D.M. s-a reţinut că reclamantul-apelant a arătat, în esenţă faptul 
că mama-S.A.L. a lăsat-o în grija bunicii paterne în R. în luna august 2012, iar în luna 
septembrie 2012 i-a comunicat acesteia că nu se poate ocupa de creşterea copilului, fiind 
plecată în străinătate.  

Judecătoria a avut în vedere, pentru a stabili exercitarea autorităţii părinteşti, exclusiv 
de către tată, faptul că M.D. era un copil trist, nu se juca se simţea vinovată de faptul că nu mai 
locuieşte împreună cu tatăl său, faptul că a avut experienţe neplăcute din perioada în care se 
afla în grija apelantei S.A.L., iar din momentul în care se află în grija reclamantului D.O.L., M. 
se simte în siguranţă, protejată, nefiind ameninţată sau intimidată de tatăl său. 

Potrivit art. 36 din legea 272/2004, ambii părinţi sunt responsabili de creşterea şi 
educarea copiilor minori, iar în situaţia în care deşi ambii părinţi exercită autoritatea 
părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, se iau numai cu acordul ambilor 
părinţi. În cuprinsul aceluiaşi articol (alin. 7) se menţionează că sunt considerate ca fiind motive 
întemeiate ca instanţa de judecată să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de 
unul dintre părinţi în cazul în celălalt părinte suferă de o boală psihică, are probleme legate de 
consumul excesiv de alcool, de dependenţa de droguri, a exercitat acte de violenţă faţă de copil 
sau faţă de celălalt părinte, a suferit condamnări pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic 
de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt 
motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a 
autorităţii părinteşti. 

În cauză la acest moment nu a fost identificată o astfel de situaţie. Apelanta S.A.L. este 
cadru didactic, astfel că are nemijlocit legătură cu copiii, nefiind implicată în nici un fel de 
incident legat de copiii de a căror educaţie se ocupă. De asemenea, din actele dosarului nu a 
rezultat că mama-apelantă a suferit condamnări penale pentru una dintre infracţiunile arătate 
anterior, faptul că este consumatoare de alcool sau de alte substanţe interzise. 
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Copilul D.M. are vârsta de 11 ani, fiind născută la data de 17.10.2003. Din cuprinsul 
raportului de anchetă psiho-socială efectuată în prezentul dosar în apel s-a reţinut că situaţia 
copilului D.M. a fost în atenţia centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj 
încă din anul 201, an în care a fost desfăcută căsătoria părţilor. S-a arătat în cuprinsul raportului 
faptul că suspiciunea afirmată de tată-legată de un presupus abuz asupra copilului din partea 
mamei nu a fost confirmat. Mai mult decât atât desenele prezentate de copil, care a susţinut că 
îi aparţin sunt în fapt reproduceri ale unor desene realizate de tată, iar copilul fiind la o vârstă 
relativ mică nu a înţeles nici conţinutul lor şi nici motivul pentru care i s-a solicitat să afirme 
că sunt ale ei. Tribunalul a reţinut că aceste reproduceri nu pot constitui elemente care să facă 
dovada existenţei unor abuzuri asupra copilului sau în prezenţa copilului.  

Cu ocazia vizitei la locuinţa tatălui, aspect reţinut din cuprinsul raportului s-a constatat 
că deşi D.O.L. a arătat că se ocupă de creşterea şi educarea M., acesta nu avea în locuinţă nici 
un obiect personal (haine în dulap, pantofi, jucării ale copilului sau rechizite). O parte din 
susţinerile tatălui s-au dovedit a fi false sau parţial adevărate. În cuprinsul raportului s-a 
menţionat faptul că deşi tatăl a arătat că M. este înscrisă în lista unui medic de familie din Cluj 
Napoca, din actele comunicate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj a rezultat că medicul de familie al copilului are sediul în comuna O. jud. Alba. De 
asemenea, s-a arătat că din luna aprilie 2014 M. a fost mutată, la solicitarea apelantului-
reclamant D.O.L. la Şcoala Gimnazială din R. jud. Alba, astfel că susţinerea tatălui că fetiţa a 
terminat anul şcolar 2013-2014 în Cluj Napoca nu corespunde adevărului. Acest fapt a rezultat 
şi din cuprinsul adeverinţei aflate la fila 58 din prezentul dosar. 

Din cuprinsul raportului amintit instanţa a reţinut, fapt menţionat de psihologul care a 
realizat evaluarea, că divorţul părinţilor, animozităţile dintre aceştia şi distorsionarea de către 
tată a imaginii familiei pentru a determina copiii să creadă că mama este singura persoană 
vinovată pentru nefericirea familiei, reprezintă singurele elemente negative care pot afecta 
dezvoltarea armonioasă a M.. 

Susţinerea reclamantului apelant potrivit căreia mama, S.A.L. şi-a părăsit copilul, 
lăsându-l în grija bunicii paterne a fost reţinută de instanţă. Cu toate acestea s-a constatat că 
acelaşi lucru l-a făcut şi tatăl copilului, care din luna aprilie 2014 a lăsat-o pe M. în R., la bunica 
paternă şi doar după ce DGASPC Cluj a verificat susţinerile apelantului D.O.L., acesta a 
înscris-o pe M. la şcoală în Cluj Napoca, însă acesta a rămas în continuare în grija bunicii 
paterne, susţinându-se că doar în vacanţă copilul s-a aflat în grija bunicii paterne. 

Acest fapt nu a fost avut în vedere de instanţă ca fiind un element care conduce la 
concluzia că autoritatea părintească trebuie exercitată doar de unul dintre părinţi, respectiv de 
tată. 

În ceea ce priveşte caracterul desenelor realizate de M.D., astfel cum a rezultat din 
cuprinsul raportului de anchetă psiho-socială efectuat în cauză, tribunalul a constatat că aceste 
desene sunt realizate după operele de artă realizate de tată. De asemenea, o parte din relatările 
copilului cu ocazia audierii la momentul întocmirii anchetei psihosociale reprezintă menţiuni 
din sentinţele judecătoreşti pronunţate în dosare în care reclamantul şi pârâta au fost părţi şi 
sunt rezultatul influenţei tatălui D.L.O.. 

Instanţa a considerat declaraţiile martorilor Z.C.N., respectiv H.A.C. utile soluţionării 
cauzei. Aceste declaraţii care descriu relaţia dintre S.A.L. (mama) şi D.M. ca fiind o relaţie 
normală, caracterizată de afectivitate s-au coroborat şi cu aspectele reţinute în ancheta 
psihosocială efectuată de instanţa de apel. 

De asemenea, tribunalul a reţinut din declaraţiile martorilor F.A., respectiv B.A. că şi 
la acest moment, apelanta S.A.L. doreşte să aibă legături personale cu copiii.  

 Având în vedere considerentele expuse anterior instanţa a considerat că în prezenta 
cauză nu se impune ca autoritatea părintească pentru copilul D.M. să se realizeze în mod 
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exclusiv de către unul dintre părinţi. Astfel sub acest aspect, instanţa a schimbat sentinţa 
atacată, în sensul exercitării în comun a autorităţii părinteşti.  

În privinţa programului de vizitare stabilit tribunalul a constatat că şi acest aspect a fost 
criticat în cuprinsul memoriului de apel. 

Analizând programul de vizitare, aspectele pe care le-a avut în vedere Judecătoria Baia 
Mare şi criticile din apel tribunalul a considerat că programul de vizitare este stabilit în limite 
relativ reduse şi a considerat că dreptul copilului de a avea legături personale cu părintele impun 
modificarea parţială a acestui program de vizitare. 

S-a stabilit în favoarea apelantei S.A.L. programul de vizitare în fiecare lună în al doilea 
şi al patrulea week-end, în zilele de sâmbătă între orele 11-15 (4 ore) şi în zilele de duminică 
între orele 13-16 (3 ore).  

Apelanta are domiciliul şi locuieşte efectiv în Baia Mare, iar programul de vizitare, 
urmează a se desfăşura în Cluj Napoca, localitate în care apelanta nu deţine o locuinţă. 
Tribunalul a apreciat că cel puţin în una dintre zilele în care urmează a se realiza programul de 
vizitare, durata acestuia poate să fie una mai mare, sens în care durata programului a fost 
stabilită pentru ziua de sâmbăta între orele 10-18. 

Tribunalul a considerat că la acest moment, interesul superior al copilului, astfel cum 
acesta rezultă din cuprinsul prevederilor art. 2 din legea 272/2004 şi din datele speţei deduse 
judecăţii, impune ca realizarea programului de vizitare să se realizeze fără posibilitatea mamei 
de a duce copilul la domiciliul său. Instanţa a avut în vedere şi declaraţia copilului, precum şi 
faptul că la acest moment relaţia dintre mamă şi copil nu este una firească, astfel că M. trebuie 
să se obişnuiască din nou cu prezenţa mamei şi să înceapă să conştientizeze că este în interesul 
său să petreacă timp împreună. 

În ceea ce priveşte vacanţa de iarnă, la acest moment tribunalul a apreciat că sunt 
aplicabile considerentele arătate anterior, copilul având nevoie de timp pentru a accepta 
prezenţa mamei, urmând ca ulterior după ce relaţia normală dintre mamă şi fiică va fi restabilită 
să existe posibilitatea de a se extinde programul de vizitare. 

Instanţa a apreciat că pentru vacanţa de vară există posibilitatea, având în vedere timpul 
relativ îndelungat în care urmează să se desfăşoare programul de vizitare, ca mama să recâştige 
încrederea copilului, astfel că ultima săptămână din vacanţa de vară, apelanta S.A.L. va avea 
posibilitatea de a realiza programul de plasare şi la domiciliul său. În primele 3 săptămâni 
programul de vizitare va fi efectuat în cursul lunii august între orele 10.00-17.00 în fiecare zi, 
fără posibilitatea de a deplasa copilul la domiciliul mamei. 

În ceea ce priveşte programul stabilit pentru sărbătorile de Paşti şi Crăciun, tribunalul a 
apreciat că la acest moment, interesul copilului este de a petrece împreună cu apelanta în anii 
impari prima zi şi a doua de Crăciun, în anii pari prima şi a doua zi a anului cu posibilitatea şi 
în anii pari prima şi a doua zi de Paşti, cu posibilitatea de a prelua şi de a deplasa copilului la 
domiciliul mamei. Acest program de vizitare a fost pus în aplicare începând cu sărbătorile de 
Crăciun 2015. 

Reţinând aspectele mai sus arătate, precum şi prevederile art. 17 din legea 272/2004 
precum şi prevederile art. 401, art. 496 alin. 5 respectiv art. 497 C.civ., tribunalul a apreciat 
apelul declarat de S.A.L. parţial întemeiat, astfel că acesta a fost admis potrivit dispozitivului. 

În privinţa apelului declarat de D.O.L., tribunalul a considerat că acesta este parţial 
fondat. Criticile aduse sentinţei civile nr. 350 pronunţată la data de 17 ianuarie 2014 au vizat 
doar soluţia pronunţată de Judecătoria Baia Mare, asupra cererii de acordare a cheltuielilor de 
judecată. 

Prin prisma criticilor aduse soluţiei Judecătoriei, s-a apreciat că se impune acordarea 
cheltuielilor de deplasare ale apelantului la Judecătoria Baia Mare. Astfel, în ceea ce priveşte 
bonurile de benzină depuse la dosarul cauzei, acestea fac dovada efectuării cheltuielilor de 
deplasare. La filele 105, respectiv 107 au fost depuse bonuri pentru combustibil. Valoarea 
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acestora este de 150 lei, respectiv 148,71 lei. Înscrisul depus la fila 106 nu reprezintă bonul 
fiscal, acest înscris fiind în fapt dovada faptului că bonul a fost achitat cu carte de credit 
(fluturaşul eliberat de POS). S-a constatat că valoarea (148,71 lei), data şi ora menţionate pe 
cele 2 înscrisuri sunt identice. Având în vedere aceste considerente tribunalul a reţinut că doar 
înscrisul aflat la fila 107 a făcut dovada achiziţionării de combustibil.  

Distanţa dintre Cluj Napoca şi Baia Mare, distanţă parcursă de apelantul-reclamant este 
de 300 km (dus-întors). Instanţa a considerat că pentru cele 2 deplasări a fost decontată suma 
de 133,87 lei (300 km*7,5 l combustibil/100 km*5,95 lei/litru-bonul de la fila 105), respectiv 
suma de 145,35 lei (300 km*7,5 l combustibil/100 km*6,46 lei/litru-bonul de la fila 107). 

Aceste cheltuieli pentru transport au fost acordate chiar dacă una dintre deplasări s-a 
realizat în data de 5 septembrie 2013-dată la care reclamanul-apelant s-a deplasat la sediul 
Judecătoriei Baia Mare împreună cu copiii săi pentru a fi audiaţi în Camera de consiliu 
(procesele-verbale de audiere fiind consemnate la filele 18-19 din dosarul Judecătoriei), iar cea 
de a doua s-a făcut la data de 20 septembrie 2013 (fapt consemnat în încheierea de şedinţă-fila 
43 din dosarul Judecătoriei), iar bonul ataşat în probaţiune are data de 18.09.2013-cu 2 zile 
anterior datei deplasării. 

În privinţa biletelor de autobuz aflate la filele 103-104, acestea au făcut dovada 
deplasării reclamantului-apelant la Baia Mare, deplasarea fiind realizată pe ruta Cluj Napoca-
Baia Mare-Cluj Napoca. 

Reţinând aceste aspecte, instanţa a schimbat în parte sentinţa atacată în sensul că a 
acordat cu titlu de cheltuieli de deplasare şi suma de 339,22 lei, obligând pârâta S.A.L. la plata 
acestei sume. 

În ceea ce priveşte criticile aduse reducerii onorariului avocaţial acordat reclamantului-
apelant D.O. cu titlu de cheltuieli de judecată, instanţa a apreciat corectă soluţia atacată.  

Onorariul avocaţial stabilit între parte şi avocatul său nu constituie obiectul prezentei 
analize. Astfel, onorariul convenit între avocat şi client, potrivit legii 51/1995, a fost achitat de 
partea care beneficiază de serviciile de asistenţă juridică. Clientul are posibilitatea de a achita 
un onorariu în orice cuantum stabilit de comun acord cu apărătorul său. 

În concluzie tribunalul a apreciat că suma stabilită cu titlu de cheltuieli de judecată 
trebuie cuantificată atât prin prisma realizării efective a acestor cheltuieli dar şi prin prisma 
complexităţii cauzei deduse judecăţii şi a utilităţii apărărilor formulate în cauză. 

Susţinerea apelantului potrivit căreia nu sunt stabilite onorarii minimale, astfel că 
prevederile art. 274 C.proc.civ. nu sunt aplicabile, nu a fost avută în vedere deoarece acesta nu 
este fondată. Reducerea onorariului avocaţial poate fi făcută de instanţă prin raportare la 
celelalte criterii menţionate în articolul menţionat anterior. 

În privinţa criticilor legate de compensarea cheltuielilor de judecată, tribunalul a 
constatat că şi această măsură a fost corect dispusă. În măsura în care pretenţiile părţilor au fost 
încuviinţate în parte, potrivit art. 276 C.proc.civ., instanţa avea posibilitatea de a compensa 
cheltuielile efectuate de fiecare dintre părţi.  

Reţinând aceste aspecte, instanţa a admis în parte ambele apeluri declarate, potrivit 
dispozitivului, sentinţa a fost parţial schimbată. 

În privinţa cheltuielilor de judecată în apel, că această solicitare a fost apreciată 
nefondată. Astfel tribunalul a constatat că susţinerile părţilor din memoriile de apel au fost 
parţial încuviinţate de instanţă. În privinţa apelului declarat de D.O.L. s-a constatat că instanţa 
a reţinut parţial, într-o măsură relativ redusă susţinerile şi solicitările acestuia. Pe de altă parte 
apelul declarat de S.A.L. a fost admis, stabilindu-se ca exercitarea autorităţii părinteşti să se 
realizeze în comun de către părinţi, iar programul de vizitare a fost modificat, astfel că potrivit 
art. 276 C.proc.civ., fiecare dintre părţi urmează să suporte propriile cheltuieli efectuate în 
cauză. Reţinând acest fapt, solicitarea apelantului D.O.L. de a se acorda cheltuieli de judecată 
în apel a fost apreciată neîntemeiată, astfel că acesta a fost respinsă. 
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Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul D.O.L., solicitând admiterea 
recursului, modificarea în parte a dispoziţiilor deciziei Tribunalului Maramureş, în sensul 
respingerii în totalitate a apelului declarat de pârâta S.A.L. şi admiterea în totalitate a apelului 
formulat de reclamant împotriva sentinţei civile nr. 350/2014 a Judecătoriei Baia Mare şi 
menţinerea dispoziţiilor sentinţei sub aspectul exercitării autorităţii părinteşti exclusiv de către 
reclamant şi menţinerea programului referitor la legăturile personale ale intimatei cu minora 
D.M., stabilit de judecătorie şi obligarea pârâtei la plata integrală a cheltuielilor de judecată 
avansate de reclamant în faţa instanţelor de fond în cuantum de 2830,71 lei şi cu cheltuieli de 
judecată în apel şi recurs.  

În motivarea recursului reclamantul a arătat că decizia pronunţată în apel a fost dată cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., întrucât au fost aplicate greşit dispoziţiile 
art. 398 alin. 2 C. civil şi dispoziţiile art. 36 alin. 7, art. 29 alin. 4 din Legea nr. 272/2004, 
modificată şi completată prin Legea nr. 257/2013 şi prin Legea nr. 131/2014, precum şi 
dispoziţiile legale în materie referitoare la serviciile cu atribuţii în protecţia copilului. 

Recurentul a arătat că deşi art. 398 Noul Cod civil stabileşte că se poate dispune 
exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de unul dintre părinţi, dacă există motive temeinice, 
legiuitorul nu a arătat care sunt aceste motive temeinice.  

Art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004 aşa cum a fost modificată de Legea nr. 257/2013 
şi Legea nr. 131/2014 prevede care sunt motivele întemeiate ce trebuie avute în vedere de 
instanţă când decide ca autoritatea părintească să se exercite de un singur părinte şi unul din 
aceste motive este violenţa părintelui faţă de copil, precum şi orice alt motiv legat de riscurile 
pentru copil care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti. 

Recurentul a criticat considerentele deciziei pronunţate în apel referitoare la faptul că 
nu a fost identificată o astfel de situaţie în care pârâta mamă să exercite acte de violenţă cu 
privire la minoră, însă instanţa de apel a pierdut din vedere împrejurarea că minora nu mai 
locuieşte cu mama ei, ori atitudinea pârâtei mame faţă de minoră se poate repeta oricând în 
condiţiile în care minora ar fi dusă la domiciliul pârâtei. 

Comportamentul mamei şi-a pus amprenta negativ asupra minorei, care şi în prezent îşi 
aduce aminte de acea perioadă cu teamă. 

Chiar dacă în faza de recurs nu se mai face o analiză a probaţiunii administrate în faţa 
instanţelor de fond, recurentul a solicitat ca instanţa de recurs să aibă în vedere depoziţiile 
martorilor referitoare la existenţa exercitării actelor de violenţă asupra minorei şi riscurile la 
care ar fi supusă aceasta.  

În acest sens, au fost invocate şi relaţiile comunicate de Poliţia Municipiului Cluj-
Napoca care au evidenţiat mediul inadecvat în care locuia minora cu mama sa, precum şi 
existenţa unor pericole majore pentru minoră.  

S-au invocat probele administrare referitoare la raportul cu privire la ancheta psiho-
socială şi raportul psihologic, care confirmă comportamentul nedemna al mamei pârâte şi 
subliniază atitudinea pe care minora o are faţă de mamă în prezent, aceasta nu doreşte să 
locuiască cu mama sa, nu resimte un ataşament faţă de mamă şi nici nu doreşte să păstreze 
legătura cu aceasta. 

Procesele verbale încheiate de executorul judecătoresc T.A. au confirmat faptul că 
mama a exercitat acte de violenţă asupra minorei şi minora a declarat că mama a bătut-o şi nu-
i dădea să mănânce sau să ţină legătura telefonic cu tatăl ei. 

A fost invocată şi declaraţia martorului M.F., potrivit căreia mama nu s-a ocupat de 
minori în timpul căsătoriei şi după pronunţarea hotărârii de către instanţa de fond, copiii nu au 
dorit să se întâlnească cu mama lor, fetei fiindu-i teamă că mama o va lua de lângă tatăl şi 
fratele ei. 

Martora C.M., colegă de serviciu cu pârâta a precizat aceleaşi aspecte, ca şi celălalt 
martor audiat. 
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În opinia recurentului, nelegalitatea hotărârii instanţei de apel privind exercitarea 
autorităţii comune rezidă şi din faptul că, art. 29 alin. 4 din Legea nr. 272/2004 a fost aplicat 
nelegal, întrucât nu s-a acordat importanţa cuvenită opiniei minorei M., care atât în faţa 
instanţei de fond, cât şi în faţa instanţei de apel a manifestat o atitudine de respingere totală a 
mamei de teamă faţă de ea, datorită modului în care aceasta şi-a îndeplinit îndatoririle 
părinteşti. 

Recurentul a arătat că în mod nelegal s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti în 
comun, avându-se în vedere o probă nelegală, respectiv raportul de anchetă psiho-socială 
efectuat în faza apelului, întrucât această probă a fost administrată cu încălcarea dispoziţiilor 
cuprinse în Cap. VII din Legea nr. 272/2004 şi ale dispoziţiilor art. 496 C. civil.  

Întrucât în cazul de faţă nu se regăseşte niciuna dintre situaţiile de care se ocupă Direcţia 
Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului, nu trebuia efectuat un raport de anchetă psiho-
socială de către această instituţie, care a fost dispus nelegal.  

În concluzie, reclamantul a arătat că acordarea custodiei comune în privinţa minorei 
reprezintă un risc major pentru aceasta, punându-se în pericol sănătatea psihică, mentală şi 
emoţională a acesteia, ca urmare a neglijenţei grave în îndeplinirea îndatoririlor părinteşti 
manifestate de mamă.  

Al doilea motiv de recurs vizează modul de reglementare a relaţiilor dintre mama pârâtă 
şi minora D.M., care permite mamei să ia fetiţa de la domiciliul său şi să o ducă la domiciliul 
mamei, în Baia Mare, în cadrul exercitării programului de vizitare. 

Au fost invocate în acest sens dispoziţiile art. 496 alin. 5 C. civil şi dispoziţiile art. 19 
alin. 2 din Legea nr. 272/2004, care prevăd posibilitatea instanţelor de a limita exercitarea 
dreptului părinţilor de a avea legături personale cu minorul dacă există motive temeinice de 
natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.  

În cazul de faţă, comportamentul neadecvat al mamei faţă de minoră constând în 
neglijenţa mamei de a-şi îndeplini îndatoririle de părinte, actele de violenţă au generat 
dezvoltarea unui sentiment anxios al minorei faţă de mamă, care a declarat în ambele instanţe 
când a fost audiată că nu-şi iubeşte mama şi că nu mai doreşte să stea cu ea.  

Recurentul a apreciat că stabilirea programului de vizitare excede cadrului legal în 
condiţiile în care mama nu deţine o locuinţă în Cluj-Napoca, în oraşul în care minora locuieşte. 

S-a considerat că modalitatea programului de vizitare fără posibilitatea ca minora să fie 
dusă la domiciliul mamei este una optimă şi în concordanţă cu interesul superior al minorei, în 
condiţiile în care din 2012 fetiţa nu a mai avut legături personale cu mama pârâtă, iar reluarea 
acestor relaţii trebuie realizată în mod treptat, fără a afecta în vreun el interesul superior la 
minorei.  

Al treilea motiv de recurs vizează modul greşit în care instanţa a aplicat dispoziţiile art. 
274 şi 276 Cod proc. civ.  

În privinţa acordării cheltuielilor de judecată avansate de reclamant în faţa instanţei de 
fond, constând în onorariile avocaţiale, instanţa a nesocotit dispoziţiile art. 274 alin. 1 Cod 
proc. civ. şi a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 Cod proc. civ.  

În cazul de faţă, instanţa a admis acţiunea reclamantului fără a se preciza dacă a fost 
admisă în totalitate sau doar în parte, iar cererea reconvenţională a fost admisă în parte, situaţie 
în care nu se putea aplica art. 276 Cod proc. civ., care este incident doar când pretenţiile fiecărei 
părţi au fost încuviinţate în parte.  

În privinţa cheltuielilor de deplasare, instanţa de apel a încălcat art. 274 alin. 2 Cod 
proc. civ., deoarece cheltuielile de deplasare avansate de reclamant au fost în cuantum de 
502,42 lei dovedite cu biletele de autobuz de la f. 103.-104 şi bonurile de benzină de la f. 105-
107 dosar. Instanţa a acordat doar suma de 339,22 lei, rămânând o diferenţă de 133,20 lei, deşi 
cheltuielile de deplasare erau dovedite cu bonurile existente la f. 105 şi 107. 
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Recurentul a apreciat că decizia pronunţată în apel este nelegală şi sub aspectul 
neacordării cheltuielilor de judecată avansate de apelantul reclamant, în condiţiile în care a fost 
admis în parte atât apelul reclamantului, cât şi apelul pârâtei.  

În opinia recurentului, instanţa de apel nu a putut aplica dispoziţiile art. 276 Cod proc. 
civ., deoarece apelanta nu a solicitat cheltuieli de judecată ocazionate de calea de atac a 
apelului, împrejurare ce rezultă din încheierea de şedinţă din 22.10.2014. 

Prin întâmpinare intimata S.A.L. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
obligarea recentului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 400 lei. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că modificarea deciziei pronunţate în apel se poate 
face numai raportat la analiza legalităţii deciziei atacate din perspectiva incidenţei motivelor 
de recurs reglementate de art. 304 Cod proc. civ. şi nu prin reaprecierea probaţiunii administrate 
în cauză.  

Intimata a arătat că dispoziţiile art. 398 alin. 2 NCC invocate de recurent reglementează 
drepturile părintelui care nu exercită autoritatea părintească şi nu sunt incidente în cauză.  

În ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 236 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, acestea au 
fost corect aplicate şi exercitarea autorităţii parentale se concretizează în consultarea părinţilor 
în luarea deciziilor importante cu privire la creşterea şi educarea copiilor, iar actele curente 
privind creşterea şi educarea copiilor sunt îndeplinite de părintele la care copiii locuiesc.  

Având în vedere starea de fapt reţinută, intimata a apreciat că în mod corect s-a decis 
ca autoritatea parentală să se exercite de ambii părinţi.  

Instanţa de apel a apreciat în mod corect situaţia de fapt generată de împrejurarea că 
tatăl a trimis minora să urmeze cursurile şcolare în localitatea în care locuia bunica paternă, 
ascunzând acest lucru atât mamei, cât şi autorităţilor specializate în protecţia copilului, faptul 
că anterior tatăl a influenţat-o pe minoră să realizeze desene cu caracter pornografice în 
încercarea de a sugera că aceste desene au fost urmarea experienţelor trăite alături de mama sa, 
faptul că minora în perioada derulării procesului a locuit la tatăl său şi a citat pasaje din 
hotărârile judecătoreşti pronunţate între părinţi şi intimata apreciază că în mod corect a fost 
reţinută situaţia de fapt existentă în cauză. 

În ceea ce priveşte legalitatea aplicării art. 29 alin. 4 din Legea nr. 272/2004, instanţa a 
avut în vedere opiniile minorei, însă le-a dat importanţa cuvenită în raport cu vârsta şi gradul 
de maturitate al copilului. 

În ceea ce priveşte raportul întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia 
Copilului Cluj, instanţa a administrat legal această probă, deoarece are posibilitatea să 
administreze orice probe pe care le consideră necesare soluţionării cauzei. 

Hotărârea este legală şi în ce priveşte modalitatea de stabilire a programului de vizitare, 
care asigură reluarea treptată a relaţiilor dintre mamă şi copil, apreciind că în mod corect este 
un aspect esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea echilibrată a minorei. 

În mod corect au fost aplicate dispoziţiile legale referitoare la cheltuieli de judecată, iar 
reducerea onorarului avocaţial reprezintă un aspect de temeinicie a deciziei, care nu poate 
genera admiterea recursului în baza dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod proc. civ.,  

În ceea ce priveşte bonurile de benzină, recurentul este în eroare, instanţa acordat 
cheltuieli de transport pentru două deplasări şi nu trei, întrucât două dintre înscrisurile depuse 
în dovedirea cheltuielilor de deplasare vizau, în formă diferită, aceeaşi deplasare.  

Intimata a arătat că şi în apel instanţa a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în 
material cheltuielilor de judecată şi a dispus ca fiecare parte să-şi suporte cheltuielile, 
respingând astfel solicitarea recurentului de a i se acorda cheltuieli de judecată în apel.  

Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l 
respingă pentru următoarele considerente:  
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Prima critică de recurs vizează faptul că instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 
398 alin. 2 C.civil şi art. 37 alin. 7 şi art. 29 alin. 4 din Legea nr. 272/2004, precum şi dispoziţiile 
cu prinse în capitolul care reglementează atribuţiile instituţiilor cu atribuţii în protecţia copiilor 
prevăzute de Legea nr. 272/2004. 

Art. 397 C. civil reglementează modul de exercitare a autorităţii părinteşti de către ambii 
părinţi şi această dispoziţie legală reprezintă regula în materia exercitării autorităţii parentale 
şi cu titlu de excepţie s-a reglementat că poate fi exercitată autoritatea părintească şi de către 
un singur părinte, dacă existe motiv întemeiate după cum rezultă din dispoziţiile art. 398 alin. 
1 Cod civil. 

Dispoziţiile legale referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti prevăzute în codul civil 
au fost completate de către art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004 în care s-a precizat care sunt 
„motivele întemeiate” pentru care instanţa poate ca să decidă ca autoritatea părintească să se 
exercite doar de către un părinte, respectiv: alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri, 
violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte (etc). 

În prezenta cauză recurentul a considerat că instanţa de apel nu a avut în vedere motivul 
violenţei mamei faţă de copil, care în opinia acestuia ar fi justificat că autoritatea părintească 
să fie exercitată numai de către tată. Contrar susţinerilor recurentului, curtea constată că 
instanţa de apel a avut în vedere şi criteriul invocat de recurent, respectiv a verificat dacă mama 
a exercitat acte de violenţă asupra copilului, suplimentând probaţiunea în apel cu privire la 
acest aspect. 

Astfel fiind invocat de către tatăl reclamant un presupus abuz fizic al mamei asupra 
fetiţei, în apel s-a suplimentat probaţiunea şi s-a efectuat  o anchetă psiho- socială de către 
Centrul Judeţean pentru copilul abuzat, care este serviciul specializat pentru monitorizarea şi 
verificarea drepturilor copiilor. 

Prin motivele de recurs invocate de recurent, acesta tinde, de fapt, la reevaluarea stării 
de fapt reţinute de instanţa de apel. 

Astfel, recurentul a invocat parţial date din raportul cu privire la ancheta psiho-socială, 
raportul psihologic, procesele verbale încheiate de executorul judecătoresc T.A., precum şi 
declaraţiile testimoniale, care ilustrau legătura tensionată dintre mamă şi fetiţă. 

Curtea constată că tribunalul a verificat cu atenţie atât relaţiile dintre mamă şi copil, 
analizând susţinerile din declaraţiile testimoniale, raportul de anchetă psiho-socială efectuat în 
apel, precum şi celelalte probe administrate în cauză şi coroborând aceste probe, dar a analizat 
şi relaţiile dintre fetiţă şi tată şi ca urmare a coroborării tuturor probelor a stabilit starea de fapt, 
arătând care sunt relaţiile dintre fetiţă cu ambii părinţi şi au fost evidenţiate atât aspectele 
pozitive, cât şi aspectele negative ale acestei relaţii cu ambii părinţi. 

Pe de altă parte, în prezenta configuraţie recursul este o cale de atac extraordinară în 
care pot fi invocate numai critici de nelegalitate prevăzute de art. 304 Cod proc. civ., nu şi 
critici de netemeinicie, întrucât dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 Cod proc. civ., au fost 
abrogate. 

Deşi recurentul a invocat nelegala aplicare a dispoziţiilor legale în materia exercitării 
autorităţii parentale, curtea constată că prin argumentele dezvoltate, recurentul urmăreşte o 
reapreciere a stării de fapt stabilită de instanţa de apel, ceea ce este inadmisibil în recurs. 

S-a arătat că nu a fost respectat art. 29 alin. 4 din Legea nr. 272/2004, respectiv nu s-a 
ţinut seama de atitudinea fetiţei, care, cu ocazia audierii în cameră de consiliu, a manifestat o 
atitudine de respingere totală faţă de mamă, de teamă faţă de ea, atitudine datorată neglijenţei 
grave manifestată de pârâta mamă. 

Curtea constată că în orice situaţie, înainte de a lua o decizie administrativă sau judiciară 
care vizează viaţa copilului, copilul trebuie ascultat şi opinia acestuia luată în considerare, însă 
se va ţine seama şi de vârsta şi gradul de maturitate al copilului, de capacitatea acestuia de a 
discerne în concordanţă cu interesul său. 
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Ori, instanţa de apel a apreciat opinia fetiţei, ţinând seama de vârsta fetiţei,gradului de 
maturitate al unui copil de 11 ani, care au fost coroborate cu celelalte probe administrate în 
cauză, din care rezultă o situaţie tensionată între foştii soţi, care se reflectă şi în susţinerile 
fetiţei. 

 Prin urmare, nici critica referitoare la faptul că nu s-aţinut seama de opinia copilului 
nu este fondată. 

 Critica referitoare la nelegalitatea administrării raportului de anchetă psiho-socială nu 
poate fi primită, deoarece însuşi reclamantul este cel care a invocat faptul că mama i-ar fi 
aplicat rele tratamente fetiţei, situaţie în care, pe lângă ancheta socială efectuată de autoritatea 
tutelară, instanţa trebuia să verifice şi această suspiciune de abuz. 

În această situaţie, proba cea mai concludentă era  ancheta psiho-socială efectuată de 
Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Cluj, care este instituţia abilitată să 
efectueze verificări suplimentare în astfel de cazuri. 

Ori, în urma administrării raportului de anchetă psiho-socială a rezultat că într-adevăr 
mama a părăsit fetiţa şi a lăsat-o la bunica paternă, dar acelaşi comportament l-a avut şi 
recurentul, care la rândul său a lăsat-o pe fetiţă la bunica paternă, unde a şi urmat, o vreme, 
cursurile şcolare. 

Prin acordarea custodiei comune se urmăreşte ca ambii părinţi să ia decizii în privinţa 
dezvoltării şi educării copilului, iar în cazul de faţă, nu există motive care să o înlăture pe mamă 
de la exercitarea autorităţii parentale comune. 

A doua critică invocată de recurent vizează programul de vizitare al minorei, 
nemulţumirea acestuia constând în aceea că mama pârâtă are dreptul de a duce minora la 
domiciliul său din Baia Mare, în cadrul exercitării programului de vizitare.  

Curtea constată că într-adevăr, în apel, a fost modificat programul de vizitare al minorei 
şi i s-a permis mamei să aibă legături cu fetiţa de două ori pe lună, câteva ore, fără a avea 
posibilitatea de a deplasa copilul la domiciliul mamei, în vacanţa de iarnă o săptămână câteva 
ore în fiecare zi şi în vacanţa de vară în primele trei săptămâni mama îşi vizitează fetiţa la 
domiciliul acesteia de la ora 10 la ora 17, iar în ultima săptămână din luna august, mama are 
posibilitatea de a lua copilul la domiciliul său.  

Instanţa de apel a stabilit un program de vizitare destul de restrictiv, având în vedere 
vârsta fetiţei, însă acesta este echilibrat pentru această cauză a ţinut seama de faptul că relaţia 
mamă-fiică nu este firească, ca urmare a evenimentelor dinaintea separării şi tribunalul a 
reglementat un program de vizitare care permite ca relaţia dintre mamă-fiică să fie restabilită 
treptat, deoarece mai ales în adolescenţă minora are nevoie de figura maternă în viaţa sa.  

După cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa constantă a Curţii de la Strasbourg, „dreptul 
părintelui şi copilului de a se bucura unul de compania celuilalt constituie un element 
fundamental al vieţii de familie, iar măsurile naţionale care împiedică acest drept constituie un 
amestec în dreptul garantat de art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului” Cauza 
Iosub Caras vs. România . 

Pe de altă parte, tot din jurisprudenţa Curţii Europene, curtea a reţinut că „procedurile 
privind dreptul de vizitare necesită o soluţionare urgentă, deoarece trecerea timpului poate avea 
consecinţe iremediabile asupra relaţiilor dintre copil şi părintele care nu trăieşte împreună cu 
el. Curtea a remarcat faptul că dificultăţile întâmpinate în executarea hotărârii prin care era 
conferit reclamanţilor dreptul de vizitare proveneau în mare parte din animozitatea existentă 
între cei doi părinţi şi familiile acestora, cauza Nistor vs. România 2010. 

Prin urmare, programul de vizitare stabilit de tribunal a avut în vedere atât relaţiile 
fetiţei cu mama, cât şi importanţa îmbunătăţirii acestor relaţii gradual, pentru a fi respectat 
dreptul la viaţă de familie, prevăzut de Legea nr. 272/2004 cât şi de art. 8 din Convenţia pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor  fundamentale.   
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A treia critică vizează faptul că în mod nelegal s-au acordat cheltuielile de judecată cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 274 alin. 1 şi 3 şi art. 276 Cod proc. civ.  

În faţa primei instanţe, atât acţiunea principală formulată de recurent, cât şi acţiunea 
reconvenţională formulată de intimată au fost admise în parte, situaţie în care, prima instanţă a 
aplicat şi dispoziţiile art. 276 Cod proc. civ. şi a compensat parţial cheltuielile de judecată, după 
cum corect a reţinut şi motivat instanţa de apel.  

Critica referitoare la cuantumul în care au fost reduse cheltuielile de judecată în faţa 
primei instanţe este o chestiune de temeinicie şi nu poate fi invocată în recurs, pentru 
considerentele mai sus reţinute şi nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ.  

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 C.pr.civ. , curtea va respinge 
recursului reclamantului D.O. 

În temeiul art. 274 Cod proc. civ., curtea va obliga recurentul să-i plătească intimatei 
suma de 400 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial.  

 
 

2. Pensie de întreţinere pentru un minor. Stabilire la cota de ¼ din venitul 
mediu realizat de către debitor, în conformitate cu dispoziţiile art. 529 

alin.(2) din noul Cod civil 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 209/R din 8 aprilie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 11067/12.11.2013, pronunţată de Judecătoria Baia-Mare în 

dosar civil nr. ..., a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul B.V.D., în 
contradictoriu cu pârâta B.S.V.; a fost admisă în parte cererea reconvenţională formulată de  
pârâtă şi, în consecinţă: 

 A fost desfăcută, din culpă comună a părţilor, căsătoria acestora, încheiată la 
data de 15.07.2007. 

 A fost stabilit la mamă domiciliul minorei B.N.D., născută la data de 
06.12.2009. 

 S-a dispus ca părţile să exercite în comun autoritatea părintească asupra minorei. 
 S-a stabilit în sarcina reclamantului, pe seama minorei, o pensie de întreţinere 

în cuantum de 180 lei lunar, începând cu data de 25.11.2011 până la majorat sau noi 
dispoziţiuni. 

 S-a dispus reluarea de către  pârâtă a numelui de „N.”, purtat anterior încheierii 
căsătoriei. 

 S-a stabilit în favoarea reclamantului B.V.D. un program de vizitare a minorei 
după cum urmează:  

 - primul şi al treilea weekend din lună, de vineri seara de la ora 16 până duminica 
seara la ora 18, cu luarea minorei la domiciliul reclamantului;  

 - două zile pe săptămână, respectiv în zilele de marţi şi joi, de la ora 16 până la 
ora 20, cu luarea minorei la domiciliul reclamantului;  

 - alternativ în perioada sărbătorilor de Crăciun, respectiv Paşti, minora să 
petreacă la reclamant Crăciunul, la pârâtă Paştele, iar în anul următor Crăciunul la pârâtă şi 
Paştele la reclamant;  

 - o săptămână în vacanţa de iarnă, cu luarea minorei la domiciliul reclamantului;  
 - o lună în vacanţa de vară, două săptămâni la începutul lunii iulie, două 

săptămâni la începutul lunii august, cu luarea minorei la domiciliul reclamantului. 
 A fost respinsă cererea reclamantului, vizând: divorţul din culpa exclusivă a 

pârâtei; stabilirea locuinţei minorei. 
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 A fost respinsă cererea pârâtei, vizând: divorţul din culpa exclusivă a 
reclamantului; exercitarea în mod exclusiv a autorităţii părinteşti; stabilirea programului de 
vizitare a minorei şi despăgubiri. 

 A fost obligat reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 900 lei cheltuieli de 
judecată. 

 Au fost compensate între părţi restul cheltuielilor de judecată avansate. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, judecătoria a reţinut în considerentele 

hotărârii sale, următoarele: 
 „Analizând cererea formulată, prin prisma probelor de la dosar şi dispoziţiile 

art. 373 lit. „b”, art. 379, art. 383 alin. (3), art. 388, art. 396-404, art. 504 C. civil şi art. 496 
alin. (5) C. civil, instanţa apreciază ca fiind întemeiată în parte atât acţiunea, cât şi cererea 
reconvenţională formulate. 

 În esenţă, părţile s-au căsătorit la data de 15.07.2007, având împreună pe minora 
B.N.D., născută la data de 06.12.2009. 

 Potrivit declaraţiilor martorilor audiaţi, neînţelegerile dintre părţi sunt mai 
vechi, pârâtul refuză debitul conjugal, nu contribuie la întreţinerea comună a familiei, a lovit-
o în două rânduri pe reclamantă chiar şi în prezenţa minorei şi a unei persoane (fila 80), iar în 
august 2012 pârâtul a părăsit domiciliul conjugal, în primăvara lui 2013 angajându-se într-o 
relaţie extraconjugală. 

 Potrivit susţinerilor martorilor, minora a rămas în grija mamei, fiind foarte bine 
îngrijită, după despărţirea în fapt reclamanta restricţionând fără temei raporturile personale 
nemijlocite ale pârâtului cu minora. 

 Potrivit martorei audiate la fila 81 şi pârâta are o parte din vină pentru situaţia 
în care s-a ajuns, certându-se mereu cu reclamantul, pe care l-a scos de mai multe ori din casă. 

 Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că raporturile dintre soţi sunt grav 
vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă din culpa comună a părţilor. 

 Reţinând concluziile anchetei sociale efectuate în cauză, cererea pârâtei-
reclamante reconvenţional raportat şi la starea de fapt mai sus reţinută, instanţa urmează să 
dispună în interesul superior al minorei, stabilirea domiciliului acesteia la mamă, cu stabilirea 
în sarcina pârâtului a unei pensii de întreţinere raportat la venitul minim pe economie pe seama 
minorei, începând cu data înregistrării acţiunii până la majorat sau noi dispoziţiuni. 

 În condiţiile în care reclamantul-pârât reconvenţional s-a implicat activ în 
creşterea şi educarea minorei pe când locuia împreună cu aceasta (potrivit martorilor audiaţi), 
instanţa apreciază că nu au fost probate la dosar motive temeinice pentru a dispune exercitarea 
autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către pârâta-reclamantă reconvenţional. 

 Ca atare, părţile urmează să exercite în comun autoritatea părintească asupra 
minorei. 

 Pârâta-reclamantă reconvenţional va relua numele de familie avut anterior 
încheierii căsătoriei. 

 Ca atare, cererea vizând stabilirea domiciliului minorei  la reclamant urmează a 
fi respinsă, respinsă urmând a fi şi cererile reconvenţionalei vizând autoritatea părintească 
exclusivă a pârâtei-reclamante reconvenţional, reţinerea culpei exclusive a reclamantului-pârât 
reconvenţional, plata despăgubirilor în cuantum de 50.000 lei şi cererea vizând stabilirea unui 
program de vizitare a minorei. 

 Vizând despăgubirile amintite, instanţa reţine, pe de o parte culpa comună a 
soţilor în destrămarea relaţiilor de familie şi, pe de altă parte, nedovedirea de către pârâta-
reclamantă reconvenţional la dosarul cauzei a prejudiciului reclamat în condiţiile art. 388 C. 
civil, respectiv art. 16, 1165, 1357 şi urm. C. civil. 

 În altă ordine de idei, dată fiind neînţelegerea părţilor cu privire la executarea 
raporturilor personale dintre reclamant şi minoră şi acordul pârâtei-reclamante reconvenţional 
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la stabilirea unui program de vizitare a minorei de către tată, instanţa urmează să dispună în 
interesul minorei şi ţinând seama de dreptul de necontestat al reclamantului potrivit celor ce 
urmează. 

 Cererea reclamantului vizând stabilirea unui program de vizitare a minorei în 
favoarea reclamantului este nefondată, pârâta nejustificând un interes în acest demers în 
condiţiile în care reclamantul însuşi a formulat o astfel de cerere şi domiciliul minorei a fost 
stabilit la mamă.  

 În temeiul art. 453 alin. (2) C. pr. civilă, instanţa urmează să oblige pe reclamant 
la plata către pârâtă a sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, onorariu avocat (filele 
119-120), compensând între părţi restul cheltuielilor de judecată avansate (respectiv suma de 
39 lei achitată cu titlu de taxă judiciară).  Alte cheltuieli nu au fost dovedite la dosarul 
cauzei”. 

 Prin decizia civilă nr. 446/A/06.11.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosar civil nr. ..., a fost admis în parte apelul declarat de apelanta B.S.V., în contradictoriu 
cu intimatul B.V.D.,  a fost schimbată în parte sentinţa apelată, astfel: 

 A fost obligat reclamantul B.V.D. să achite în favoarea minorei B.N.D., născută 
în data de 6.12.2009, suma lunară de 650 lei cu titlu de pensie de întreţinere, sumă ce se va 
achita începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la majoratul minorei 
sau la alte dispoziţii ale instanţei. 

 Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. 
 A fost obligat intimatul B.V.D. să achite apelantei suma de 200 lei, cheltuieli de 

judecată în apel. 
 Pentru  a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut în considerentele 

deciziei sale, următoarele : 
 „În mod corect prima instanţă a dispus desfacerea căsătoriei din culpa ambilor 

soţi. Fără a cuantifica matematic această culpă, Tribunalul reţine că probaţiunea administrată, 
analizată coroborat, a relevat culpa concurentă a apelantei în survenirea disoluţiei maritale. 
Între soţi au existat episoade violente, unele implicând o ripostă agresivă şi din partea apelantei 
(răspunsul acesteia la întrebarea nr.4 din interogatoriu - fila 42 dosar primă instanţă), în 
condiţiile în care rezolvarea firească a problemelor de cuplu implică o încercare sporită de 
comunicare. 

 Declaraţiile extrajudiciare ale martorilor audiaţi în dosarul penal nr. 
2109/P/2012 al Poliţiei Municipiului Baia Mare relevă că părţile se certau adesea, climatul 
conjugal fiind astfel afectat de o atmosferă tensionată, întreţinută şi de apelantă, în acelaşi sens 
fiind şi depoziţia martorei Z.A.. 

 Un episod conflictual a fost generat de refuzul apelantei de a permite 
reclamantului-intimat să o ducă pe fiica părţilor la mama acestuia, aspect ce rezultă din 
declaraţia martorei P.A.D.. Această restricţionare de către mamă a relaţiilor tatălui cu minora 
a fost relevată şi de depoziţia martorului L.M.L.. 

 Pe cale de consecinţă, se apreciază că şi apelanta a avut o culpă în deteriorarea 
relaţiei de cuplu, eşuând în a identifica mijloace adecvate şi a-şi cenzura propriile insatisfacţii, 
în a găsi soluţii paşnice pentru remedierea, în măsura posibilă, a disfuncţionalităţilor mariajului. 

 În ce priveşte programul de păstrare de către reclamantul-pârât a relaţiilor 
personale cu minora N., Tribunalul consideră că acesta a fost stabilit în parametri adecvaţi de 
către prima instanţă, în acord cu interesul superior al minorei şi nu al părinţilor acesteia. 

 Programul permite minorei să-şi petreacă împreună cu tatăl său, care deţine 
condiţii materiale propice, două week-enduri pe lună, două după-amiezi în cursul săptămânii, 
alternativ sărbătorile religioase (Crăciun şi Paşte), o parte din vacanţele de iarnă şi de vară, 
astfel fiind create pentru minoră premisele stabilirii şi menţinerii unei relaţii afective fireşti cu 
tatăl, care să nu genereze pentru aceasta sentimentul de abandon ori de copil fără repere paterne. 



20 
 

 Este adevărat că în contextul tensiunii din relaţia de cuplu, reclamantul a evaluat 
diferit de soţia sa unele dintre nevoile minorei (o certa pentru achiziţionarea de obiecte de 
îmbrăcăminte-martora H.I.), a părăsit domiciliul conjugal fără a mai contribui cu sume de bani 
la întreţinerea fiicei, până ce a fost obligat în acest sens pe cale judiciară, dar s-a implicat 
emoţional în relaţia cu minora, plimbându-se uneori cu aceasta (martora P.A.D.), făcându-i 
baie şi ducând-o la biserică (martora Z.A.), în prezent o scoate de la grădiniţă (martora I.M.), 
o duce la cumpărături, i-a achiziţionat o bicicletă, hăinuţe, o duce la un loc de joacă (martorul 
L.M.L.). 

 Martora M.H.L.G. a relevat că minora îşi iubeşte foarte mult tatăl şi tânjeşte 
după acesta, fiind afectuoasă cu el, tatăl planifică ieşiri împreună cu fiica sa. Depoziţia martorei 
se coroborează cu multitudinea de planşe fotografice depuse la dosar, din analiza cărora se 
remarcă nu doar participarea tatălui la o serie de activităţi care o implică pe N., ci şi relaxarea 
fetiţei în prezenţa lui, existenţa unui sentiment de securitate şi a afecţiunii faţă de acesta. 

 Raportat la prevederile art. 496  alin.5, art. 401 Cod civil, art. 2 din Legea 
nr.282/2004, Tribunalul apreciază că se impune ca relaţiile personale dintre tată şi fiică să se 
realizeze în acest moment conform programului stabilit de prima instanţă; minora este 
familiarizată cu tatăl, vârsta acesteia nu constituie un impediment pentru a petrece perioade de 
timp mai îndelungate în compania lui, practic succesul viitor al acestei relaţii depinde 
semnificativ de capacitatea fiecăruia dintre cei doi părinţi de a trece, spre binele N., peste 
insatisfacţiile generate de eşecul matrimonial, a permite ca minora să-şi poată valoriza liber şi 
fără imixtiuni atât imaginea maternă, cât şi cea paternă. 

 În ce priveşte obligaţia de întreţinere stabilită în sarcina intimatului şi în 
beneficiul minorei, Tribunalul reţine că potrivit adeverinţei depuse la fila 55 din dosarul primei 
instanţe reclamantul era (şi este şi în prezent) angajat la S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice, Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Baia Mare, realizând venituri nete semnificative, astfel încât obligarea sa la plata unei 
pensii de întreţinere în sumă de 180 lei lunar, prin raportare la venitul minim pe economie, nu 
este legală. 

 Pensia de întreţinere în favoarea minorei N. a făcut obiectul a două alte litigii 
dintre părţi. 

 Prin sentinţa civilă nr. 41 din 07.01.2013, pronunţată de Judecătoria Baia Mare 
în dosarul nr….*, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.607/R din 4.12.2013 a Tribunalului 
Maramureş s-a admis acţiunea reclamantei B.S.V. şi s-a stabilit în sarcina pârâtului B.V.D. 
obligaţia de a plăti pe seama minorei o pensie de întreţinere lunară de 689 lei începând cu data 
de 22.08.2011 (introducerea acţiunii) şi până la data de 19.04.2012, (data la care s-a stabilit 
pensia de întreţinere pe calea ordonanţei preşedinţiale, în sumă de 550 lei, conform sentinţei 
civile nr.5609/01.06.2012, pronunţată în dosarul nr….). Totodată, s-a majorat această pensie 
de întreţinere, de 550 lei, la suma de 689 lei, plătibilă începând cu data de 7.06.2012 şi până la 
majoratul minorei sau noi dispoziţii. 

 Acest litigiu a fost generat de cererea reclamantei de stabilire a pensiei de 
întreţinere în timpul căsătoriei, cerere promovată în data de 22.08.2011, anterior introducerii 
acţiunii de divorţ. 

 În calea de atac a apelului promovat împotriva sentinţei de desfacere a căsătoriei 
părţilor, instanţa este legitimată să se pronunţe asupra pensiei de întreţinere, al cărei fundament 
îl reprezintă de această dată obligaţia de întreţinere după divorţ a copiilor rezultaţi din căsătorie, 
dată fiind şi autoritatea de lucru judecat rebus sic standibus a hotărârilor pronunţate în această 
materie. 

 Pensia de întreţinere se va plăti însă în cuantumul stabilit de Tribunal doar de la 
data rămânerii definitive a sentinţei apelate, pentru perioada anterioară fiind aplicabilă sentinţa 
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civilă nr. 41 din 07.01.2013 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr….* care vizează 
pensia datorată cât timp căsătoria părţilor este în fiinţă. 

 În ce priveşte cuantumul concret al acestei obligaţii, Tribunalul îl va stabili la 
nivelul sumei de 650 lei lunar, raportat la prevederile art. 529 alin. 2 Cod civil şi la media 
veniturilor nete lunare obţinute de intimat, în perioada ianuarie-iunie 2014, de 2620 lei, 
conform adeverinţei depuse la fila 82 din dosarul de apel. 

 Nu pot fi primite apărările intimatului în sensul că obligaţia de întreţinere a 
minorei care îi revine potrivit sentinţei apelate, cumulat cu obligaţia proprie a mamei - în total 
400 lei - ar reprezenta o sumă suficientă pentru acoperirea nevoilor fetiţei. 

 În primul rând, minora are 5 ani, frecventează grădiniţa şi are alte activităţi 
(cursuri de dans), toate acestea implicând cheltuieli semnificative. 

 În al doilea rând, mama, la care s-a stabilit locuinţa N., asigură acesteia 
întreţinerea în natură (realizând venituri mult inferioare celor obţinute de intimat), prin 
rezolvarea tuturor obligaţiilor curente: prepararea hranei, asigurarea locuinţei, a confortului şi 
a igienei. 

 Nu în ultimul rând, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 272/2004 
republicată, copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; părinţilor le revine responsabilitatea de a asigura 
cele mai bune condiţii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării copiilor; astfel încât veniturile 
sporite ale intimatului trebuie finalmente să profite şi fiicei acestuia. 

 Pe cale de consecinţă, în temeiul prevederilor art. 296 Cod procedură civilă 
1865, apelul se va admite în limitele determinate prin dispozitivul prezentei decizii, sentinţa 
apelată urmând a fi schimbată în parte. 

 În ce priveşte cheltuielile de judecată în apel, se constată că apelanta a efectuat 
cheltuieli în sumă de 1500 lei onorariu avocat-fila 108 şi 20 lei, taxă judiciară de timbru, iar 
intimatul a efectuat cheltuieli în sumă de 1000 lei, onorariu avocat - fila 37. Taxa judiciară de 
timbru a fost achitată pentru apelul promovat cu privire la soluţia pronunţată asupra divorţului, 
sub acest aspect nefiind admis, ca atare taxa nu poate fi pusă în sarcina intimatului. 

 Întrucât apelul s-a admis doar în parte, va rămâne în sarcina apelantei suma de 
800 lei din onorariul avocaţial achitat, doar diferenţa de 700 lei putând fi pusă în sarcina 
intimatului. De asemenea, din onorariul avansat de acesta, de 1000 lei, apelanta ar trebui 
rezonabil să îi achite suma de 500 lei întrucât o parte din apărările intimatului au fost primite. 
Compensând aceste sume până la nivelul creanţei celei mai mici, Tribunalul va obliga pe 
intimat să achite apelantei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, în aplicarea 
prevederilor art. 298 raportat la art. 274 şi art. 276 Cod procedură civilă 1865”. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul B.V.D., 
solicitând, în temeiul art. 304 pct. 9, art. 312 alin. 1 şi 3 C. proc. civ., admiterea recursului, 
modificarea deciziei recurate, în sensul respingerii apelului ca nefondat şi a menţinerii sentinţei 
fondului, ca fiind legală şi temeinică; cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului s-a invocat nelegalitatea deciziei recurate, prin prisma 
nesocotirii, de către instanţa de apel, a dispoziţiilor art. 529, art. 402 şi art. 499 C. civ., în 
condiţiile în care, din probele administrate în cauză şi raportat la temeiurile de drept invocate, 
în speţă se impunea respingerea în totalitate a apelului formulat de apelantă. 

 La stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea minorei trebuia să se ţină seama 
de veniturile realizate, de nevoile minorei şi de faptul că, potrivit art. 499 alin. 1 C. civ., atât 
mama, cât şi tatăl, sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, în timp ce, 
potrivit art. 499 alin. 4 C. civ., ambii părinţi trebuie să contribuie la obligaţia de întreţinere. 

 Instanţa de apel nu a avut în vedere faptul că, aşa cum prevede art. 529 alin. 1 
C. civ., întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care 
urmează a o plăti. 
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 Alin. 2 al art. 529 C. civ. prevede că întreţinerea poate fi stabilită până la o 
pătrime, însă instanţa de apel a nesocotit aceste dispoziţii legale atunci când a stabilit pensia de 
întreţinere în favoarea minorei la chiar ¼ din veniturile recurentului. 

 Instanţa de apel nu a administrat nicio probă pentru a vedea care sunt nevoile 
minorei şi totuşi, a stabilit pensia de întreţinere la plafonul maxim de ¼ din venitul net realizat 
de recurent. 

 Minora are doar 5 ani, iar prin probele administrate în cauză recurentul a dovedit 
că îi cumpără minorei diverse lucruri şi cadouri, contribuind astfel şi cu sume de bani la 
creşterea acesteia. 

 Reţinând obligaţia egală a intimatei, cu cea a recurentului, la întreţinerea 
minorei, este absurd să se considere că pentru creşterea unui copil de 5 ani este nevoie de 1.300 
lei, când salariul minim pe economie este de 800 lei. 

 Suma de 650 lei, acordată de către instanţa de fond cu titlu de pensie de 
întreţinere, este mult peste nevoile minorei, nevoi care nu au fost probate în prezenta cauză. 

 Întrucât ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de minoră, la stabilirea 
cuantumului pensiei de întreţinere ar trebui să se ţină seama de mijloacele ambilor părinţi, 
deoarece amândoi sunt debitorii obligaţiei de întreţinere. 

 Recurentul consideră că, raportat la vârsta minorei, suma de 180 lei cu titlu de 
pensie de întreţinere pentru minoră, plus cadourile şi diversele lucruri pe care recurentul i le 
cumpără acesteia, acoperă nevoile minorei, astfel încât, nu se justifică majorarea acestei sume. 

 Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata B.S.V. a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că hotărârea instanţei de apel 
este legală sub aspectul stabilirii, în favoarea minorei, a unui cuantum al pensiei de întreţinere 
la care s-a oprit instanţa de apel, şi care este în acord cu prevederile art. 529 alin. 2, art. 499 
alin. 1 şi 4 C. civ.. 

 Este nefiresc ca unui copil să-i fie îngrădit de către tată dreptul la o anumită  
pregătire şcolară şi dreptul la educaţie. 

 Sunt nereale şi nedovedite susţinerile recurentului, referitoare la aceea că îi 
cumpără minorei diverse lucruri sau cadouri. 

 Recurentul nu a solicitat în faţa instanţei de fond executarea pensiei de 
întreţinere în natură, în conformitate cu prevederile art. 530 alin. 1 C. civ., astfel încât, sub 
acest aspect, recursul este inadmisibil. 

 Recursul este nefondat. 
 Cu privire la motivele de recurs prin care se face trimitere la cele statuate de 

instanţa de fond 
La termenul de judecată din data de 08.04.2015 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii acelor motive de recurs prin care se critică direct cele statuate de instanţa de 
fond, excepţie care urmează să fie admisă în temeiul art. 316 C.pr.civ., rap., la art. 137 alin. 1 
C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., 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. 

Art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ. prevede că 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. 

Există, aşadar, o ierarhie a căilor de atac, respectiv, hotărârile pronunţate în primă 
instanţă de judecătorii, susceptibile de apel, pot fi atacate cu apel exclusiv la instanţa imediat 
superioară, adică la tribunal, în timp ce, hotărârile prin care tribunalele soluţionează apelurile, 
sunt susceptibile de a fi atacate cu recurs la curtea de apel. 
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Această ierarhie a căilor de atac este menită să asigure respectarea principiului dublului 
grad de jurisdicţie. 

O cale de atac nu poate fi exercitată omisso media, respectiv, nu poate fi criticată direct 
în recurs, hotărârea pronunţată în primă instanţă de judecătorie – şi care este, potrivit legii, 
susceptibilă de apel la tribunal -, pentru că, într-o atare situaţie, instanţa de recurs, nu poate 
exercita controlul judiciar asupra hotărârii pronunţate, iar analizarea, direct în faza recursului, 
a motivelor ce ar duce la privarea părţii de un grad de jurisdicţie şi, implicit, la încălcarea 
principiului „non omisso medio”, o astfel de critică în recurs fiind inadmisibilă. 

Este ştiut faptul că exercitarea căilor de atac are ca efect punerea în mişcare a controlului 
judiciar îndeplinit de instanţele superioare asupra hotărârilor instanţelor inferioare, şi este 
guvernată de principiul legalităţii căilor de atac, prevăzut şi de art. 129 din Constituţie, text 
constituţional care se referă la elemente precum obiectul căii de atac, subiectele acesteia, 
termenele de exercitare, ordinea în care acestea se exercită. 

Cauza recursului constă în nelegalitatea hotărârii ce se atacă pe această cale, care trebuie 
să îmbrace una din formele prevăzute de art. 304 C.pr.civ. Recursul poate fi exercitat numai 
pentru motive ce au făcut analiza instanţei anterioare, şi care, implicit, au fost cuprinse în 
motivele de apel, în situaţia în care atât apelul, cât şi recursul sunt exercitate de aceeaşi parte, 
iar soluţia primei instanţe a fost menţinută în apel. 

Aceasta este una din aplicaţiile principiului legalităţii căilor de atac şi se explică prin 
aceea că, efectul devolutiv al apelului, limitându-se la ceea ce a fost apelat, în recurs pot fi 
invocate doar critici care au fost aduse şi în apel, cu precizarea că toate criticile din recurs 
trebuie să aibă ca obiect strict hotărârea pronunţată în apel. 

Numai în acest fel se respectă principiul dublului grad de jurisdicţie, deoarece în ipoteza 
contrară, s-ar ajunge la situaţia ca anumite apărări ori susţineri ale părţilor, să fie analizate 
pentru prima oară de instanţa învestită cu calea extraordinară de atac a recursului. 

Principiul „non omisso medio” reprezintă, de asemenea, o aplicaţie a modalităţii în care 
autoritatea de lucru judecat se manifestă în cadrul aceluiaşi proces, câtă vreme aspectele 
dezlegate de prima instanţă şi nesupuse cenzurii instanţei de apel, nu mai pot face obiect de 
critică în calea de atac subsecventă a recursului. 

Drept urmare, Curtea constată că acele critici din recursul reclamantului, prin care se 
face trimitere directă la cele statuate de instanţa de fond, intră sub incidenţa excepţiei 
inadmisibilităţii, prin raportare la prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., ale art. 299 alin. 1 teza 
I C.pr.civ., coroborat cu principiul „non omisso medio”. 

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 08.04.2015 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 

C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii motivelor de 
recurs de netemeinicie, care se referă la trimiterile făcute la expunerea stării de fapt şi la probele 
administrate în cauză, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele 
considerente: 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, prin care se tinde, practic, la o 
reproducere parţială a stării de fapt a cauzei şi la o analizare a probaţiunii administrate în cauză. 

Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C. proc. civ., prin art. I pct. 1111 din 
OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, 
respectiv,  ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 
138/2000, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, ci doar chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-
9  C. proc. civ. 

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

În recurs pot fi analizate doar strict motivele de nelegalitate dintre cele expres şi 
limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii parţiale a 
motivelor de recurs de netemeinicie, excepţie invocată la termenul de judecată din data de 
08.04.2015. 

 Cu privire la criticile din recurs referitoare la stabilirea şi executarea pensiei 
de întreţinere în natură 

 Prin întâmpinarea formulată în cauză intimata a invocat inadmisibilitatea 
recursului, sub aspectul criticilor privind executarea pensiei de întreţinere în natură, motivat pe 
faptul că, în faţa primei instanţe recurentul nu a formulat o asemenea solicitare, în conformitate 
cu prevederile art. 530 alin. 1 C. civ. 

 Analizând această excepţie a inadmisibilităţii recursului, Curtea constată că 
aceasta este întemeiată, motivat pe următoarele considerente: 

Nicăieri în faţa primei instanţe, în termen procedural, în condiţiile art. 132 rap. la art. 
134 C.pr.civ., recurentul de astăzi nu a învestit instanţa cu o cerere având ca obiect obligarea 
sa la executarea în natură a pensiei de întreţinere în favoarea minorei, o astfel de trimitere fiind 
făcută pentru prima dată prin recursul pendinte. 

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. 
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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. D., 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. 

Aşa fiind, Curtea constată că cererea recurentului, prin care se invocă pentru prima dată 
în recurs stabilirea şi executarea în natură a pensiei de întreţinere  în favoarea minorei, 
reprezintă o cerere nouă în recurs, în sensul celor anterior expuse, fiind deci inadmisibilă prin 
prisma art. 316 C.pr.civ. rap. la art. 294 alin. 1 C.pr.civ.  

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. 
 Recurentul a susţinut că modalitatea în care instanţa de apel a stabilit pensia de 

întreţinere în sarcina sa şi în favoarea minorei este nelegală sub aspectul nesocotirii 
prevederilor art. art. 529, art. 402 şi art. 499 C. civ., respectiv, pensia de întreţinere a fost 
stabilită la plafonul maxim, de ¼, fără să se ţină seama de nevoile minorei şi de contribuţia şi 
a intimatei la întreţinerea minorei. 

 Curtea constată că acest motiv de recurs este nefundat, motivat pe următoarele 
considerente: 

Din coroborarea dispoziţiilor art. 499, art. 529, art. 524, art. 527, art. 528, art. 530, art. 
532 din NCC se desprinde ideea că pensia de întreţinere se stabileşte potrivit cu nevoia celui 
care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, criterii care se apreciază în raport cu 
situaţia particulară a fiecărei cauze. 
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În conformitate cu prevederile art. 402 alin. 1 NCC, instanţa de tutelă, prin hotărârea de 
divorţ, stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi 
pregătire profesională a copiilor. 

Potrivit art. 499 alin. 1 NCC, tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere 
copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi 
pregătirea sa profesională. 

Art. 529 alin. 1 NCC prevede că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care 
o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, alin. 2 al aceluiaşi articol precizând că 
atunci când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul 
său lunar pentru un copil, rămânând la aprecierea instanţei de judecată de a stabili în concret, 
în funcţie de particularităţile  şi circumstanţele specifice fiecărei cauze, dacă această pensie  de 
întreţinere poate fi stabilită până la plafonul maxim, sau chiar în limita plafonului maxim 
prevăzut de art.  529 alin. 1 NCC. 

Susţinerile recurentului, în sensul că nu s-a ţinut seama nici de nevoile minorei, atunci 
când s-a stabilit pensia de întreţinere la plafonul maxim, de ¼, şi nici de contribuţia intimatei 
la întreţinerea minorei, sunt nefondate, având în vedere următoarele: 

Un copil nu are nevoie doar de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alimente, ci are nevoie şi 
de condiţii decente şi optime de locuit – ceea ce presupune o locuinţă adecvată creşterii unui 
minor, curată, mobilată şi utilată, luminoasă şi călduroasă - , are nevoie de o bună pregătire 
şcolară şi educaţională, de jucării, de cărţi potrivite vârstei sale şi, cel mai important, are nevoie 
de afecţiune şi atenţie permanentă şi constantă, de cineva care să se ocupe de educaţia şi 
îngrijirea sa permanentă şi constantă, de cineva care să se joace cu el, să-şi petreacă timpul cu 
el, să-i explice şi să-l înveţe tot ceea ce este necesar şi tot ceea ce copilul doreşte să afle, de 
cineva care să-i citească o poveste seara la culcare, de cineva care să ducă copilul la 
grădiniţă/şcoală şi să aducă copilul de la grădiniţă/şcoală, ori la activităţi extraşcolare, de cineva 
care să-l ajute să-şi facă temele şi lecţiile, de cineva care să fie tot timpul alături de copil şi 
împreună cu acesta. 

Or, este mai mult decât evident că toate aceste „îndatoriri” mai sus enumerate rămân în 
sarcina părintelui la care a fost stabilită locuinţa minorului. 

Şi tot la fel de evident este faptul că aceste „îndatoriri” reprezintă  contribuţia exclusivă 
a acelui părinte – în speţă, a intimatei -  la creşterea şi întreţinerea minorei. 

Prin urmare, Curtea apreciază că instanţa de apel a ţinut seama, la stabilirea pensiei de 
întreţinere, atât de nevoile minorei, cât şi de contribuţia proprie a intimatei. 

Corect a reţinut Tribunalul că pensia de întreţinere în cuantum de 650 lei/lunar respectă 
prevederile legale în materie, prin luarea în considerare a adeverinţei de venit depusă la f. 82 
dosar apel şi care atesta veniturile nete obţinute de recurent în perioada ianuarie-iunie 2014, 
media veniturilor  fiind de 2.620 lei (: 4  = 655 lei). 

 Din perspectiva dispoziţiilor legale care reglementează pensia de întreţinere, 
prin raportare la veniturile realizate de către recurent, sunt irelevante trimiterile pe care 
recurentul le face la venitul minim pe economie. 

 Oricum, potrivit HG nr. 871/2013, începând cu 01.07.2014, salariul minim brut 
pe ţară este de 900 lei lunar. 

 Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 
312 alin. 1 C. proc. civ., Curtea urmează să respingă prezentul recurs. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., faţă de căderea sa în pretenţii în raport cu intimata, 
ca urmare a respingerii recursului pe care l-a promovat, recurentul va fi obligat să îi plătească 
intimatei suma de 700 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial 
justificat prin chitanţa de plată nr. 442/01.04.2015 aferent contractului de asistenţă juridică nr. 
442/01.04.2015, având ca obiect  redactare întâmpinare (f. 13). 
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3. Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, cu măsura plasamentului. 
Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 362/A din 4 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 2.336 din 05.09.2014 a Tribunalului Sălaj pronunţată în dosarul 

nr. .../84/2014 s-a admis cererea formulată de către petenta DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ, în contradictoriu cu intimaţii 
M.M.E., M.S.D. şi CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL C. şi,  în consecinţă, s-a 
înlocuit măsura plasamentului în regim de urgenţă a copilului M.S.F. născută la data de 1 
octombrie 2013 în Zalău, jud. Sălaj, având CNP ..., din părinţii M.S.D. şi M.M.E., din Centrul 
de primire în regim de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional C., cu măsura 
plasamentului în aceeaşi unitate. 

S-a delegat exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la copil şi bunurile 
acestuia, directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj, pe durata măsurii plasamentului. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că minora M.S.F.  s-a 
născut la data de 1 octombrie 2013 în loc. Zalau jud. Sălaj si este  fiica lui M.S.D. si M.M.E..  

Din înscrisurile depuse (raport privind situaţia psihosocială a copilului, referat, ancheta 
socială) rezultă că la data de 19.05.2014, ora 08:25, DGASPC Sălaj a fost sesizată telefonic de 
către o persoană care nu a dorit să-şi divulge identitatea cu privire la faptul că numitul M.I. îşi 
scoate din casă nepoţelul de 5 ani, îl bate, este agresiv fizic şi verbal, iar mama M.M.E. îşi bate 
fetiţa de 7 luni şi jumătate atunci când aceasta plânge. 

Tot la data de 19.05.2014, reprezentanţii DGASPC Sălaj s-au deplasat în loc. S. pentru 
a evalua situaţia celor doi copii. Reprezentanţii DGASPC Sălaj împreună cu referentul social 
din cadrul Primăriei Comunei P. au discutat cu mama M.M.E., care a relatat că tatăl M.S.D. 
este plecat în loc. Huedin, jud. Cluj, unde lucrează ca îngrijitor de animale, iar bunicii paterni 
consumă frecvent băuturi alcoolice. Mama nu a negat afirmaţiile din sesizarea telefonică 
primită de la DGASPC Sălaj şi a fost de acord ca cei doi copii să fie preluaţi la centru până îşi 
rezolvă problemele cu bunicul copiilor şi până se va întoarce acasă tatăl copiilor. 

La data de 26.05.2014 fetiţa M.S.F. a fost externată din Spitalul Orăşenesc Şimleu 
Silvaniei şi s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la Centrul de primire în regim de 
urgenţă în cadrul Centrului Social Multifuncţional C., conform dispoziţiei nr.37 din 26.05.2014 
a directorului executiv al DGASPC Sălaj. Pentru copilul M.I.F. s-a stabilit măsura de plasament 
în regim de urgenţă la Centrul Social Multifuncţional Zalău. 

Din declaraţia martorului audiat la propunerea patentei rezulta ca parintii biologici nu 
isi ingrijesc copilul minor corespunzator. Astfel, tatăl este plecat frecvent la munca în alta 
localitate, lipsind copilul de grija si afectiunea sa, iar mama, care are probleme psihice a plecat 
timp de 6  zile cu alt barbat, lasand minora în grija bunicilor paterni. 

Mama a fost de acord initial cu instituţionalizarea minorei, precum si a altui copil al 
sau, I.F.. 

Părinţii minorei nu au locuinţa proprietate personala, ci locuiesc împreuna cu bunicii 
paterni. 

Bunicul este consumator de băuturi alcoolice si este foarte violent. 
Doi din copii aceloraşi intimaţi sunt instituţionalizaţi. În februarie 2012 s-a luat aceasta 

măsura de urgenta în urma unei intoxicaţii acute involuntare cu Diazepam. 
In sesizarea anonima se arata ca minora este rezultatul unei relaţii dintre nora si socru. 
Bunici paterni au fost audiaţi ca si martori si au arătat, contrar concluziilor anchetei 

sociale ca „sunt de toate în gospodărie”. 
Ancheta sociala insa releva ca locuinţa este formată dintr-o singură încăpere cu 

deschidere directă la exterior, fără nici un antreu, este încălzită cu combustibil solid, iluminată 
electric, mobilă modest. Locuinţa nu asigură exigenţele minime de locuit. Bugetul familiei este 
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asigurat din alocaţia de stat pentru copii de 244 lei, din alocaţia pentru susţinerea familiei de 
82 lei şi din ajutorul social de 200 lei. 

Se releva totodată ca tatăl consuma periodic băuturi alcoolice, iar mama prezintă 
instabilitate emoţionala. 

Instanţa de fond a mai reţinut ca de la instituirea plasamentului minorei, părinţii au 
vizitat-o de puţine ori, respectiv de doua ori pe luna si nu au formulat cerere de reintegrare a 
minorei în familie. 

Din ansamblul probatoriului administrat a reieşit ca mediul în care minora a fost 
crescuta în casa bunicilor paterni nu este adecvat unei dezvoltări armonioase si ca părinţii 
biologici nu oferă acesteia stabilitatea si afecţiunea de care are aceasta nevoie în mod constant. 

Conform planului individualizat de protecţie, finalitatea măsurii este reintegrarea în 
familie, în momentul în care familia va putea asigura condiţii corespunzătoare pentru creşterea 
si îngrijirea copilului. 

Faţă de situaţia expusă anterior, instanţa va reţine că deşi părinţii minorei doresc 
reintegrarea acesteia în familie, nu prezintă garanţiile necesare şi mijloacele educaţionale 
suficiente pentru a-i asigura o dezvoltare psiho-emoţională armonioasă şi corespunzătoare 
minorei. 

 Având în vedere cele de mai sus, instanţa, având în vedere principiul interesului 
superior al copilului, a apreciat că este oportună stabilirea măsurii de plasament a copilului în 
Centrul Social Multifuncţional C., unde aceasta va beneficia de protecţia specifică centrului.  

Din aceste motive, în baza art.  art. 60 alin. 1 lit. c, art. 65, art. 66 din  Legea nr. 
272/2004, instanţa de fond a admis cererea precizată a petentei şi a dispus înlocuirea măsurii 
plasamentului în regim de urgenţă a copilului M.S.F. născută la data de 1 octombrie 2013 în 
Zalău, jud. Sălaj, având CNP ..., din părinţii M.S.D. şi M.M.E., din Centrul de primire în regim 
de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional C., cu măsura plasamentului în aceeaşi 
unitate. 

S-a delegat exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la copil şi bunurile 
acestuia, directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj, pe durata măsurii plasamentului.    

Împotriva acestei sentinţe, pârâta M.M.E. a declarat apel, în termen legal, prin care a 
solicitat admiterea acestuia, modificarea în totalitate a sentinţei apelate în sensul respingerii 
cererii având ca obiect înlocuirea măsurii de plasament pentru minora M.S.F.. 

În motivarea apelului, pârâta a arătat că hotărârea instanţei de fond este netemeinică si 
nelegală deoarece din probatoriul administrat în cauza nu reiese ca este în interesul superior al 
minorului aceasta măsura. 

Chiar daca familia locuieşte în condiţii modeste, acesta nu este un motiv suficient pentru 
ca acest copil să nu locuiască împreună cu familia. Este adevărat ca veniturile din ajutorul 
social si alocaţia copilului sunt destul de reduse insa aşa cum au arătat părinţii minorei si cum 
a reieşit si din declaraţiile martorilor, tatăl fetitei mai realizează venituri din alte munci 
efectuate la săteni. 

Chiar si bunicul patern a arătat ca „sunt de toate în gospodărie", acesta manifestându-si 
dorinţa ca acest copil sa revină în locuinţă. Faptul că părinţi au vizitat copilul doar de doua ori 
pe lună, nu se datorează lipsei de interes faţă de copil ci posibilităţilor financiare limitate de 
care aceştia dispun, iar în ceea ce priveşte faptul că nu au formulat cerere de reintegrare a 
minorei se explica prin nivelul de educaţie pe care aceştia îl au. 

Având în vedere ca părinţii au solicitat în fata instanţei să se respingă cererea de 
plasament exprimându-si dorinţa e a lua copilul acasă pentru a se ocupa de creşterea si îngrijirea 
acestuia, se apreciază că este în interesul superior al minorului ca acesta să crească in familie 
alături de părinţi biologici. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 466 şi urm. C.pr.civ.  
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Reclamanta intimată DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii 
formulată de apelantă ca nefondată şi menţinerea sentinţei apelate (f.24-25). 

În argumentarea poziţiei procesuale, intimata a arătat că în sentinţa apelată se relevă 
faptul că mediul în care minora a fost crescută în casa bunicilor paterni nu este adecvat unei 
dezvoltări armonioase, iar părinţii biologici nu oferă micuţei stabilitatea şi afecţiunea de care 
aceasta are nevoie în mod constant. Tatăl, în marea majoritate a timpului, este plecat de acasă, 
desfăşurând diferite munci agricole în loc. Huedin, jud. Cluj, iar mama care are probleme 
psihice, fără a-şi fi reînnoit certificatul de încadrare în grad de handicap, are perioade când 
pleacă de acasă cu alţi bărbaţi. În prezent este însărcinată, însă nu se ştie cine este tatăl copilului 
(aceasta face un copil celor care îi oferă 10 milioane lei). 

Mai mult, minora în cauză este rezultatul relaţiei dintre mamă şi socrul acesteia, M.I., 
potrivit susţinerilor sătenilor. Deşi, părinţii au trei copii, doi fiind instituţionalizaţi în Centrul 
Social Multifuncţional Şimleu Silvaniei, aceştia nu prezintă niciun interes faţă de aceştia şi nici 
nu doresc reintegrarea lor în familie. Singura dorită este micuţa în cauză, însă în momentul de 
faţă părinţii nu prezintă garanţiile necesare şi mijloacele suficiente pentru a-i asigura o 
dezvoltare psiho-emoţională armonioasă şi corespunzătoare minorei în cauză, motiv pentru 
care solicităm respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea măsurii de plasament în Centrul 
Social Multifuncţional C.. 

Pârâţii intimaţi M.S.D. şi CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL C., deşi legal 
citaţi, nu s-au prezentat personal sau prin reprezentant în faţa instanţei şi nu au depus 
întâmpinări prin care să-şi susţină poziţia procesuală. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea, în temeiul art. 479 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, minora M.S.F.  s-a născut la data de 1 octombrie 2013 în loc. Zalau jud. Sălaj si 
este  fiica lui M.S.D. si M.M.E. (f.6 dosar fond).  

Din înscrisurile administrate în faţa primei instanţe respectiv, raport privind situaţia 
psihosocială a copilului, referat, ancheta socială, scrisoare medicală  rezultă că la data de 
19.05.2014, ora 08:25, DGASPC Sălaj a fost sesizată telefonic, de către o persoană care nu a 
dorit să-şi divulge identitatea, cu privire la faptul că numitul M.I. îşi scoate din casă nepoţelul 
de 5 ani, îl bate, este agresiv fizic şi verbal, iar mama M.M.E. îşi bate fetiţa de 7 luni şi jumătate 
atunci când aceasta plânge (f.3-5, 8-9, 11-12, dosar fond) 

Tot la data de 19.05.2014, reprezentanţii DGASPC Sălaj s-au deplasat în loc. S. pentru 
a evalua situaţia celor doi copii. Reprezentanţii DGASPC Sălaj împreună cu referentul social 
din cadrul Primăriei Comunei P. au discutat cu mama M.M.E., care a relatat că tatăl M.S.D. 
este plecat în loc. Huedin, jud. Cluj, unde lucrează ca îngrijitor de animale, iar bunicii paterni 
consumă frecvent băuturi alcoolice. Mama nu a negat afirmaţiile din sesizarea telefonică 
primită de la DGASPC Sălaj şi a fost de acord ca cei doi copii să fie preluaţi la centru până îşi 
rezolvă problemele cu bunicul copiilor şi până se va întoarce acasă tatăl copiilor. 

La data de 26.05.2014 fetiţa M.S.F. a fost externată din Spitalul Orăşenesc Şimleu 
Silvaniei (f.13 dosar fond). 

Prin declaraţia din data de 19.05.2014, pârâta M.M.E. a fost de acord cu 
instituţionalizarea minorei, precum si a altui copil al sau, I.F. (f.7 dosar fond). 

Prin Dispoziţia nr.37/26.05.2014  emisă de Consiliul Judetean Sălaj s-a instituit măsura 
plasamentului în regim de urgenţă al copilului  M.S.F. în Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional C., cu motivarea că părinţii copilului nu 
prezintă condiţii pentru creşterea, îngrijirea şi întreţinerea corespunzătoare a minorei (f.9 dosar 
fond). 

De la instituirea plasamentului minorei, părinţii au vizitat-o de puţine ori, respectiv de 
doua ori pe luna si nu au formulat cerere de reintegrare a minorei în familie. 
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Conform planului individualizat de protecţie, finalitatea măsurii este reintegrarea în 
familie, în momentul în care familia va putea asigura condiţii corespunzătoare pentru creşterea 
si îngrijirea copilului (f.17-20 dosar fond). 

Ancheta sociala insa releva ca locuinţa este formată dintr-o singură încăpere cu 
deschidere directă la exterior, fără nici un antreu, este încălzită cu combustibil solid, iluminată 
electric, mobilă modest. Locuinţa nu asigură exigenţele minime de locuit. Bugetul familiei este 
asigurat din alocaţia de stat pentru copii de 244 lei, din alocaţia pentru susţinerea familiei de 
82 lei şi din ajutorul social de 200 lei. Se releva totodată ca tatăl consuma periodic băuturi 
alcoolice, iar mama prezintă instabilitate emoţionala (f.14-15 dosar fond). 

Din declaraţia martorului P.S. rezulta ca parintii biologici nu isi ingrijesc copilul minor 
corespunzator. Astfel, tatăl este plecat frecvent la munca în alta localitate, lipsind copilul de 
grija si afectiunea sa, iar mama, care are probleme psihice a plecat timp de 6  zile cu alt barbat, 
lasand minora în grija bunicilor paterni (f.45 dosar fond). 

Din declaraţiile martorilor M.I. şi M.M., bunicii paterni ai minorei,  reiese că  aceştia 
nu au văzut  niciodată ca minora să fie lovită de părinţii săi sau de alte persoane din casă. 
Copilul locuieşte cu părinţii săi în casa bunicilor paterni şi au menţionat că  „sunt de toate în 
gospodărie”. Este adevărat că mama copilului a lipsit 6 zile de acasă iar în lipsa ei minora a 
fost îngrijită de bunica paternă (f.46, f.49 dosar fond). 

În opinia Curţii, aceste declaraţii se impun a fi înlăturate având în vedere relaţia de 
rudenie dintre bunicii paterni şi fiul lor, relaţie care implică în mod evident  subiectivitate şi 
părtinire faţă de raportul dintre părinţi şi copilul lor. 

 Potrivit art. 56 din Legea nr.272/2004, de măsurile de protecţie specială, 
instituite de prezenta lege, beneficiază: 

    a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi 
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 

    b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 
părinţilor din motive neimputabile acestora; 

    c) copilul abuzat, neglijat, exploatat şi supus oricărei forme de violenţă; 
    d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 
    e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal. 
In speţă, din ansamblul probelor administrate, s-a dovedit că minora M.S.F. este un 

copil neglijat, care a fost supus unor forme de violenţă fizică astfel încât a beneficiat de măsura 
plasamentului în regim de urgenţă.  

 Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter 
temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.272/2004 prezentei 
legi, la un serviciu de tip rezidenţial, prevăzut la art. 110 alin. (2) şi licenţiat în condiţiile legii. 

 Conform art.61 alin.2 lit.a din actul normativ mai sus menţionat, măsura 
plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului: în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. a), precum şi 
în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. c) şi d), dacă se impune înlocuirea plasamentului în 
regim de urgenţă dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Art. 66 alin.2 din Legea nr.272/2004 prevede că instanţa judecătorească va analiza 
motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului şi va dispune încetarea plasamentului în regim de urgenţă şi, după caz, 
reintegrarea copilului în familia sa, înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela sau 
cu măsura plasamentului. Instanţa se va pronunţa, totodată, cu privire la exercitarea drepturilor 
părinteşti. 

 De asemenea, potrivit art.2 alin.3 din Legea nr.272/2004, principiul interesului 
superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse 
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de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de 
instanţele judecătoreşti. 

 În acest sens Curtea constată că interesul superior al copilului se circumscrie 
dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa 
de familie. 

 În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin 
următoarele criterii reglementate de art.2 alin.5 din lege, şi anume: 

    a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi 
stabilitate şi apartenenţă la o familie; 

    b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; 
    c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de 
risc care pot interveni în viitor; 

    d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi 
îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

    e) menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii 
de ataşament. 

 Deşi pârâta apelantă a menţionat că măsura înlocuirii plasamentului în regim de 
urgenţă cu plasamentul nu este în interesul superior al minorei aceasta nu a solicitat 
administrarea unor probe suplimentare prin care să dovedească cele afirmate. 

Contrar susţinerilor pârâtei apelante,  din ansamblul probatoriului administrat a reieşit 
ca mediul în care minora a fost crescuta în casa bunicilor paterni nu este adecvat unei dezvoltări 
armonioase si ca părinţii biologici nu oferă acesteia stabilitatea si afecţiunea de care are aceasta 
nevoie în mod constant. Deşi părinţii minorei doresc reintegrarea acesteia în familie, aceştia nu 
au dovedit că prezintă garanţiile necesare şi mijloacele educaţionale suficiente pentru a-i 
asigura o dezvoltare psiho-emoţională armonioasă şi corespunzătoare minorei. 

Având în vedere principiul interesului superior al copilului, Curtea apreciază că, în mod 
legal prima instanţă a stabilit că se impune stabilirea măsurii de plasament a copilului în Centrul 
Social Multifuncţional C., unde aceasta va beneficia de protecţia şi îngrijirea necesară.  

În condiţiile în care părinţii copilului vor dovedi că prezintă garanţii suficiente pentru a 
asigura creşterea, îngrijirea şi educarea corespunzătoare a minorei vor putea solicita 
reintegrarea acesteia în familie deoarece măsura plasamentului este o măsură de protecţie 
specială cu caracter temporar. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept anterior expuse Curtea, în temeiul art.480 alin.1 
C.pr.civ., va respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta M.M.E. împotriva sentinţei civile 
nr. 2.336 din 05.09.2014 a Tribunalului Sălaj pronunţată în dosarul nr. .../84/2014, pe care o 
menţine ca fiind legală şi temeinică. 

 
 

4. Instituirea plasamentului la bunicii maternali  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 363/A din 4 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1.143 din 09.10.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în 

dosarul nr. .../100/2014, s-a admis cererea formulată de către petenta DIRECŢIA GENERALĂ 
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ, în contradictoriu cu 
intimatele DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI MARAMUREŞ, Z.E., Z.E. şi Z.E., prin curatorul special av. O.I. şi s-a dispus 
instituirea măsurii plasamentului minorei Z.E.R. născută la data de 27.01.2010 în Tg. Jiu, 
judeţul Gorj, CNP: ..., fiica intimatei Z.E., la bunicii materni Z.E., CNP: ... şi Z.E., CNP: .... 
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S-a dispus suspendarea drepturilor şi a obligaţiilor părintelui firesc Z.E. şi a fost 
deleagat exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de minora Z.E.R. 
născută la data de 27.01.2010 în Tg. Jiu, judeţul Gorj, CNP: ..., către Directorul General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. 

Petenta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI GORJ a fost obligată la plata sumei de 100 lei reprezentând onorariul curatorului 
special av. O.I.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că minora Z.E.R., născută 
la data de 27.01.2010 în Tg. Jiu, judeţul Gorj, CNP: ..., fiica intimatei şi Z.E., se află în 
dificultate, după ce a rămas fără protecţia mamei, care a părăsit domiciliul fără să precizeze 
unde pleacă. În prezent minora se află în grija bunicilor materni Z.E. şi Z.E.. 

Conform anchetei sociale nr.113/18.02.2014 emisă de Primăria Baia Mare, mama 
minorei este plecată în străinătate de aproximativ 4 ani, lăsându-şi copilul în grija bunicilor 
materni. Aceştia deţin o locuinţă socială, compusă dintr-o cameră şi hol unde este amenajată 
bucătărie şi baie. Veniturile familiei sunt asigurate din salariul bunicului matern, în cuantum 
de 718 lei. 

Prin raportul referitor la situaţia psihosocială a copilului nr.13849/ 27.06.2014 s-a 
propus instituirea măsurii de plasament a minorei la bunicii materni, Z.E. şi E. 

Intimatei nu i s-a putut cere opinia cu privire la măsura propusă, deoarece nu se cunoaşte 
cu exactitate unde locuieşte, fiind reprezentată în faţa instanţei prin curatorul special av. O.I.. 

Faţă de starea de fapt reţinută, tribunalul a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile 
legale pentru instituirea măsurii plasamentului, astfel că în temeiul art. 62 alin. 1 lit. a raportat 
la art. 65 alin. 2 lit. b din Legea nr. 272/2004, a fost admisă cererea formulată.  

În temeiul art. 66 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti ale 
părintelui firesc au fost suspendate, iar exercitarea acestora a revenit Directorului General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. 

Întrucât petenta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nu a 
achitat suma de 100 lei reprezentând onorariul curatorului special av. O.I., conform obligaţiei 
instituite de către instanţă, în temeiul art. 48 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, aceasta obligaţie a 
fost instituită prin prezenta hotărâre.  

În cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art. 49 alin. 1 teza I din acelaşi act normativ, 
conform căruia „în mod excepţional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare şi dacă nici nu 
sunt îndeplinite condiţiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanţa va încuviinţa avansarea 
remuneraţiei cuvenite curatorului special din bugetul statului”, deoarece nu există o astfel de 
situaţie excepţională care să nu sufere amânare, curatorul special prezentându-se în faţa 
instanţei şi îndeplinindu-şi obligaţiile de reprezentare a intereselor intimatei.  

Împotriva acestei sentinţe reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ a declart apel, în termen legal, prin care a 
solicitat instanţei admiterea acestuia şi modificarea sentinţei în sensul de a se dispune ca 
onorariul curatorului special O.I. să fie considerat cheltuiala judiciară şi să fie suportată de la 
bugetul de stat asemenea celorlalte categorii de cheltuieli judiciare, cu menţinerea celorlalte 
prevederi ale sentinţei apelate. 

În motivarea apelului, reclamanta a arătat că, în fapt, instanţa de fond în mod nejustificat 
a dispus în data de 09.10.2014 obligarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj la plata sumei de 100 de lei cu titlu de indemnizaţie cuvenită curatorului - avocat O.I. . 

Prin acţiunea D.G.A.S.P.C. Gorj înaintată Tribunalului Maramureş a fost solicitată 
instituirea unei măsuri de protecţie pentru minora Z.E.R.. Deoarece nu se cunoştea domiciliul 
actual al mamei minorei şî aceasta nu avea reprezentant legal care să-i susţină interesele, 
instanţa a dispus numirea unui curator special din rândurile avocaţilor. 



33 
 

Reclamanta consideră că tribunalul în mod eronat a făcut interpretarea legii punând în 
sarcina sa obligarea la plata onorariului curatorului special 

Potrivit adresei nr. 575027/21.10.2013 semnata de Secretarul de Stat Ovidiu Putură, dar 
si potrivit practicii judiciare existente la nivelul instanţelor de judecată, „in cazuri urgente, care 
nu suferă amânare (...), instanţa va încuviinţa avansarea remuneraţiei cuvenite curatorului 
special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul, statului cu titlu de remuneraţie pentru 
curatorul special constituie cheltuieli judiciare si vor fi puse in sarcina pârtii care pierde 
procesul”.  

In drept, s-au invocat dispoziţiile art.470-471 din C.pr.civ. 
Pârâţii intimaţi Z.E., Z.E., Z.E. şi DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat personal sau 
prin reprezentant în faţa instanţei şi nu au depus întâmpinare prin care să îşi exprime poziţia 
procesuală. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea, în temeiul art.479 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Minora Z.E.R., născută la data de 27.01.2010 în Tg. Jiu, judeţul Gorj, CNP ..., este fiica 
pârâtei intimate Z.E., Acest copil se află în dificultate, după ce a rămas fără protecţia mamei, 
care a părăsit domiciliul fără să precizeze unde pleacă. În prezent minora se află în grija 
bunicilor materni Z.E. şi Z.E.. 

Conform anchetei sociale nr.113/18.02.2014 emisă de Primăria Baia Mare, mama 
minorei este plecată în străinătate de aproximativ 4 ani, lăsându-şi copilul în grija bunicilor 
materni. Aceştia deţin o locuinţă socială, compusă dintr-o cameră şi hol unde este amenajată 
bucătărie şi baie. Veniturile familiei sunt asigurate din salariul bunicului matern, în cuantum 
de 718 lei. 

La termenele de judecată fixate pentru 18.08.2014 şi 11.09.2014 procedura de citare nu 
a fost legal îndeplinită cu mama copilului, pârâta  Z.E.. 

În şedinţa publică din 11.09.2014, pârâţii intimaţi Z.E. şi Z.E., părinţii pârâtei Z.E. şi 
bunicii materni ai minorei, au arătat că nu ştiu unde este fiica lor, aceasta este plecată din ţară 
şi nu a mai luat legătura cu ei. 

Instanţa de fond în temeiul dispoziţiilor art.167 Noul Cod de procedură civilă şi art.58 
Noul Cod de procedură civilă, raportat la împrejurarea că pârâta  nu mai locuieşte la adresa 
care figurează în cartea de identitate, a încuviinţat citarea prin publicitate a pârâtei  Z.E. şi a 
desemnat în cauză curator în persoana d-nei avocat O.I. care figurează la poziţia 3 pe lista de 
permanenţă aferentă termenului de azi, listă comunicată Tribunalului Maramureş de către 
Baroul Maramureş, pentru reprezentarea intereselor pârâtei  Z.E.. 

Totodată, prima instanţa a stabilit remuneraţia provizorie în sumă de 100 lei pentru 
curator şi în baza art.48 alin.2 din OUG 80/2013 a pus în sarcina reclamantei avansarea  acestei 
sume către doamna avocat  O.I., căreia i se vor comunica un exemplar din cererea de chemare 
în judecată şi înscrisurile depuse, aducându-i-se totodată la cunoştinţă despre numirea sa în 
calitate de curator al intimatei  Z.E..   

Citaţia pentru intimată se va afişa la uşa instanţei şi pe portal, aceasta se va cita şi la 
ultimul domiciliu (f.118-119 dosar fond). 

La următorul termen de judecată din data de 09.10.2014 s-a prezentat curatorul special, 
av.O.I., care a solicitat ca la adoptarea soluţiei instanţa sa aibă în vedere interesul superior al 
copilului şi, de asemenea, a solicitat obligarea reclamantei la plata onorariului(f.137-139 dosar 
fond).  

Potrivit art. 48 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, avansarea 
renumeraţiei curatorului special numit de instanţă în condiţiile art. 58 şi art. 167 din Codul de 
procedură civilă, este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea 
curatorului. Instanţa poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. 4 din Codul de 
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procedură civilă, ca avansarea renumeraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o 
asemenea măsură este în interesul continuării procesului. Sumele avansate cu titlu de 
remuneraţie a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina 
părţii care pierde procesul. 

Art.2 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.272/2004 consacră principiul interesului superior al 
copilului care este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor 
copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost 
plasat în mod legal. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile 
şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private 
autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. 

Având în vedere că pârâta  Z.E. este persoana ale cărei interese sunt ocrotite prin 
numirea curatorului întrucât reclamanta nu a reuşit să afle domiciliul acesteia sau un alt loc 
unde ar fi putut fi citată, precum şi prioritatea aplicării principiului interesului superior al 
copilului inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti, care justifică interesul 
continuării procesului, Curtea constată că avansarea renumeraţiei curatorului în sarcina 
celeilalte părţi, respectiv în sarcina reclamantei a fost luată cu respectarea prevederilor art.48 
alin.2 din O.U.G. nr. 80/2013. 

  Este adevărat că art.49 alin. l din acelaşi act normativ, statuează că, în mod 
excepţional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare şi dacă nici nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru a proceda potrivit alin.2, instanţa va încuviinţa avansarea remuneraţiei cuvenite 
curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul statului cu titlu de 
remuneraţie pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare şi vor fi puse în sarcina părţii 
care pierde procesul. 

Acest text legal însă reglementează o situaţie de excepţie de la prevederile art.48 din 
O.U.G. nr. 80/2013 şi poate fi aplicat doar în ipoteza în care sunt întrunite cumulativ 
următoarele condiţii, şi anume: în cazuri urgente, care nu suferă amânare şi dacă nici nu sunt 
îndeplinite condiţiile pentru a proceda potrivit alin.2 al art.48 din actul normativ mai sus evocat, 
această ultimă cerinţă nefiind îndeplinită în prezenta cauză. 

Susţinerile reclamantei apelante referitoare la adresa nr.575027/21.10.2013 semnată de 
secretarul de stat Ovidiu Puţura nu vor fi luate în considerare deoarece conţinutul adresei 
cuprinde textul prevederilor art.49 din O.U.G. nr. 80/2013 care, aşa cum s-a arătat anterior, nu 
sunt aplicabile în speţă. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ., 
va  respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ, împotriva sentinţei civile nr. 
1.143 din 09.10.2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. .../100/2014, pe care 
o menţine, ca fiind legală şi temeinică. 

  

5. Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, cu măsura plasamentului 
în centrul social multifuncţional. Lipsa interesului părinţilor faţă de copiii 

lor minori 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 17/A din 7 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1690/05.06.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 

.../84/2014, a fost admisă cererea precizată, formulată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sălaj, în contradictoriu cu  intimaţii: P.Z., P.E.E., Centrul Social 
Multifuncţional Zalău, Centru de plasament „B.” J. şi Centrul Social Multifuncţional C.. 

A fost dispusă înlocuirea  măsurii de plasament in regim de urgenţă din  Centrul Social 
Multifuncţional  Zalău  cu măsura plasamentului in  Centrul Social Multifuncţional C. a 
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copiilor: P.E.E., născut la data de 13.08.2000 in loc Zalău, şi P.Y.F., născut la data de  
14.06.2007 in localitatea Zalău din părinţii: P.Z., P.E.E.   

A fost delegat exerciţiul drepturilor si obligaţiilor părinteşti  cu privire la copii  în 
favoarea şefului Centrului  pe toată durata plasamentului. 

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

„Prin cererea sa, reclamanta  Direcţia Generala de Asistenta Sociala  si Protecţie  
Copilului Sălaj, a solicitat instanţei  pronunţarea unei hotărâri prin care sa se dispună  înlocuirea  
măsurii de plasament   în regim de urgenţă din Centrul de Primire  în Regim de Urgenţă  din 
cadrul Centrului Social Multifuncţional  Zalău cu măsura plasamentului in Centrul de 
Plasament „B.” J. pentru copiii:  P.E.E. şi P.Y.F.. 

Cererea a fost motivată prin aceea că cei copii s-au prezentat în data de 19.12.2013 la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi au solicitat o 
măsură de protecţie specială pe motiv că mama îi supune la rele tratamente, consumă frecvent 
băuturi alcoolice şi nu este preocupată de creşterea şi educarea lor, iar tatăl este plecat în 
Ungaria. 

Ulterior reclamanta a depus la dosar o precizare la acţiune solicitând instanţei măsura 
de plasament în Centrul Social Multifuncţional C.(f.46). 

Pârâtul P.Z. a depus întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată. 
În primul rând arată că are pe rol un proces privind desfacerea căsătoriei, soluţionat de 

prima instanţă prin încredinţarea celor doi copii mamei. A formulat apel împotriva acestei 
soluţii, fiind nemulţumit de faptul că locuinţa minorilor a fost stabilită la mamă, iar aceasta nu 
se ocupă corespunzător  de copii. Dovadă este faptul că aceştia au solicitat Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj protecţie specială. 

Mai arată pârâtul P.Z., că doreşte ca minorii să rămână în Centrul Social Multifuncţional  
Zalău şi pentru că aceştia sunt la şcoală şi poate mai uşor să ia legătura cu ei. 

De asemenea în Centrul de Plasament „B.” J. plasaţi cei doi copii  din lipsă de locuri. 
Şi mama copiilor P.E.E.  a depus întâmpinare, arătând că nu este de acord cu susţinerile 

reclamantei că şi-ar fi agresat copiii. Consideră că dispune de condiţii materiale pentru a-i putea 
creşte şi se opune instituţionalizării acestora . 

Asupra cererii de fată instanţa a reţinut următoarele: 
Copiii P.E.E. şi P.Y.F.s-au născut la data de 13.08.200 respectiv 14.06.2007 in 

localitatea Zalău, din părinţii P.Z. şi P.E.E.. Părinţii copiilor sunt despărţiţi în fapt, tatăl fiind 
plecat în Ungaria. Mama nu se ocupă de minori, consumă băuturi alcoolice  şi are un 
comportament necorespunzător faţă de aceştia. La data de 19.12.2013 copiii s-au prezentat la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, solicitând o măsură 
de protecţie specială, având în vedere că au fost agresaţi în repetate rânduri de către mamă. Prin 
Dispoziţia  nr. 142/30.12.2013  a Directorului executiv al DGASPC Sălaj, copiii au fost plasaţi 
in regim de urgenţă  la Centrul Social Multifuncţional  Zalău. 

Aşa cum prevede art. 56 din Legea nr. 272/2004, de măsurile de protecţie specială, 
beneficiază: ” a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi 
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 
b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din 
motive neimputabile acestora; c) copilul abuzat sau neglijat sau supus oricărei forme de 
violenţă asupra copilului; d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare e) copilul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal”. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a întocmit planul 
individualizat de protecţie al copiilor minori  având ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime 
pentru  creşterea şi dezvoltarea lor . 
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Din raportul asupra anchetei psiho-sociale reiese că între cei doi soţi au existat conflicte, 
mama îi supune la rele tratamente iar tatăl este plecat la muncă în Ungaria. Mama nu a 
manifestat interes faţă de soarta copiilor iar tatăl, care ar avea posibilitate materială şi prezintă 
interes este plecat în Ungaria. 

Copii ar dori să locuiască împreună cu tatăl, însă acesta nu a solicitat preluarea copiilor.
  

Raportat la probele administrate  în cauză Tribunalul apreciază că măsura de protecţie 
solicitată de reclamantă, apare ca fiind singura  în măsură să corespundă  interesului superior 
al copiilor, cel puţin până la clarificarea situaţiei acestora, cu referire înlăturarea suspiciunilor 
legate de abuzul  fizic şi emoţional la care minorii pretind  că au fost supuşi de mamă. 

Având în vedere prevederile art. 64 alin 1 lit. a art. 58 alin. 1 lit. c, 59 şi  65 alin.1 si 66 
alin. 1 şi 2  din Legea 272/2004, instanţa admite cererea formulată de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi dispune înlocuirea măsurii de plasament în 
regim de urgenţă a copiilor P.E.E. şi P.Y.F.. 

In baza art. 38 lit. a şi art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004,  deleagă exerciţiul 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la copii în favoarea Centrului Social 
Multifuncţional C. pe toată durata plasamentului”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâtul P.Z., solicitând 
admiterea apelului, cu consecinţa respingerii cererii reclamantei. 

În motivarea apelului s-a arătat că mutarea copiilor P.E.E. si P.Y.F., in sensul înlocuirii 
măsurii plasamentului de la Centrul Social Multifuncţional Zalău la Centrul Social 
Multifuncţional C., este nelegala in raport cu motivele de fapt si de drept, periclitează interesele 
majore ale copiilor, ar fi foarte afectaţi, motivat de faptul ca aceştia au domiciliul in Zalău, s-
au obişnuit in localitate, aici au mers la scoală, ar fi despărţiţi de sora lor, P.C., si doresc sa 
locuiască cu apelantul.  

Aşa cum se poate observa si in foaia matricola si adeverinţa de la scoală, P.E.E. a 
absolvit scoală si va urma formele de învăţământ in continuare.  Din ancheta sociala (fila 
13-15 la dosar), este consemnat faptul că membri familiei nu prezintă probleme deosebite de 
sănătate si ca pârâtul se ocupă de creşterea, educarea si întreţinerea copiilor.  

Pe de alta parte, nu s-a luat in considerare nici faptul ca Centrul de Plasament „ B." J. a 
comunicat ca nu au locuri. 

Pârâtul s-a întors in ţară pentru a avea grija de ei, fiind învoiţi la pârât, care a făcut 
demersuri de a-i lua la el, copiii dorind, la fel, sa fie cu pârâtul. Pârâtul solicită să fie audiaţi 
copiii în acest sens. 

Se mai menţionează faptul că, aşa cum a menţionat si în întâmpinare, pârâtul a atacat 
sentinţa de divorţ si urmează (termen in septembrie dosar nr. .../337/2013) sa i se atribuie 
custodia exclusiva a minorilor si sa locuiască cu acesta, de altfel si mama acestora s-a învoit in 
acest sens. Nu s-a luat in considerare nici faptul ca pârâtul a solicitat sa nu fie soluţionata 
prezenta cauza până la soluţionarea apelului declarat, in care pârâtul a solicitat încredinţarea 
minorilor. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sălaj a arătat că nu se opune apelului promovat de către pârât. 

Prin Decizia Civilă nr. 428/2014 din 09.09.2014 Tribunalul Sălaj a stabilit domiciliul 
minorilor P.Y.F., născut la data de 14.06.2007, P.E.E., născută la data de 13.08.2008 şi P.C.E., 
născută la data de 01.06.2002 la tatăl reclamant situat în Ungaria, loc. .... 

De asemenea, instanţa stabileşte că tatăl reclamant va contribui în natură la cheltuielile 
de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesionale ale minorilor potrivit cu mijloacele de 
care dispune, precum şi obligarea mamei Ia plata sumei de câte 133 lei lunar pentru fiecare 
minor, începând cu data de 09.09.2014 şi până Ia majoratul fiecărui minor. 

Apelul este nefondat. 
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Din starea de fapt reţinută în cauză de prima instanţă, astfel cum aceasta a fost conturată 
de ansamblul probatoriului administrat în cauză – raport privind situaţia psiho-socială a copiilor 
P.E.E. şi P.Y.F., înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj, sub nr. 22/10.01.2014 (f. 3-6 dosar fond); Dispoziţia nr. 141/19.12.2013 a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj (f. 9 dosar fond); proces-verbal din 
19.12.2013 încheiat de Centrul Social Multifuncţional Zalău (f. 10 dosar fond); declaraţia 
minorei P.E.E., datată 19.12.2013, şi prin care minora a arătat că doreşte să stea în Centru 
pentru că mama ei o bate zi de zi, nu are condiţii în casă, doarme pe jos, iar mama ei bea alcool 
(f. 11 dosar fond); ancheta socială nr. 13451/13.11.2013, înregistrată la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj sub nr. 26096/19.11.2013 (f. 13-15 dosar fond); 
planurile individualizate de protecţie a minorilor P.E.E. şi P.Y.F.(f. 21-23, 24-26 dosar fond); 
raport privind situaţia psiho-socială a copiilor P.E.E. şi P.Y.F.(f. 47-49 dosar fond) – rezultă 
faptul că minorii P.E.E., născută la 13.08.2000 şi P.Y.F., născut la 14.06.2007, s-au prezentat 
în data de 19.12.2013 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sălaj şi au solicitat o măsură de protecţie specială, pe motiv că mama lor îi supune la rele 
tratamente, consumă frecvent băuturi alcoolice, şi nu este preocupată de creşterea şi educarea 
lor, iar tatăl este la lucru în Ungaria. 

Rezultă, totodată, faptul că părinţii copiilor sunt despărţiţi în fapt, tatăl lucrează în 
Ungaria, prin efectuarea unor munci de zidar-sobar, unde a intrat în relaţii de concubinaj cu o 
altă femeie, tatăl fiind şi cel care a introdus acţiunea pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ la 
Judecătoria Zalău. 

Mama a părăsit domiciliul conjugal cu trei dintre copii, iar A., fiul mamei dintr-o relaţie 
anterioară căsătoriei cu apelantul, a rămas împreună cu tatăl vitreg. 

Probaţiunea administrată a conturat faptul că mama are o atitudine agresivă faţă de 
copii, locuieşte în condiţii improprii, împreună cu alte familii, pe str. G. din Zalău, copiii 
refuzând să se întoarcă la mamă şi dorind să locuiască cu tatăl lor – care atunci când este în 
ţară se ocupă parţial de creşterea copiilor – însă, tatăl nu a solicitat preluarea minorilor în 
familia sa. 

Situaţia şcolară a minorei nu este una tocmai fericită, având în vedere că minora P.E.E. 
are note foarte slabe la învăţătură, nu învaţă, are probleme de comportament, înjură, vorbeşte 
obraznic cu profesorii, manifestă atitudine ostilă şi are un vocabular de mahala faţă de colegi. 

În ceea ce îl priveşte pe minorul P.Y.F., acesta este elev în clasa pregătitoare la Şcoala 
„M.”, însă nu prezintă probleme deocamdată, fiind un copil cuminte şi ascultător. 

Curtea constată, însă, că din perspectiva dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 272/2004, 
coroborat cu art. 263 C.civ., este în interesul superior al minorilor de a se menţine măsura 
plasamentului dispusă prin hotărârea primei instanţe. 

Astfel, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, actualizată, prevede că orice reglementări 
adoptate în domeniu respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic 
emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu, se subordonează cu prioritate principiului 
interesului superior al copilului, alin. 2 al aceluiaşi articol precizând că principiul interesului 
superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor 
copilului, altor reprezentanţi legali ai acestuia, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a 
fost plasat în mod legal. 

În conformitate cu art. 2 alin. 3 din aceeaşi lege, principiul interesului superior al 
copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copii, întreprinse de 
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de 
instanţele judecătoreşti. 

Prin urmare, în toate situaţiile în care instanţa judecătorească este chemată să dispună 
asupra vreunei măsuri în legătură cu un minor, ceea ce primează în mod absolut este interesul 
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superior al minorului, orice decizie dispusă de instanţa de judecată trebuind să aibă în vedere 
cu prioritate acest interes superior al minorului. 

Art. 263 alin. 1 NCC, consacră principiul interesului superior al copilului, prevăzând că 
orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea 
interesului superior al copilului. 

Din perspectiva modalităţii în care art. 2 din Legea nr. 272/2004 şi art. 263 alin. 1 NCC, 
au consacrat principiul interesului superior al copilului, rezultă în mod cert faptul că acesta 
trebuie avut în vedere în toate situaţiile în care se dispune de către instanţa judecătorească o 
măsură privitoare la minor. 

Or, este evident că măsura plasamentului minorilor a fost dispusă tocmai la cererea 
minorilor, care s-au prezentat personal la sediul reclamantei Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi au solicitat o măsură de protecţie specială în ceea ce îi 
priveşte, cu motivarea că tatăl este în Ungaria la muncă, iar mama îi supune la rele tratamente, 
consumă frecvent băuturi alcoolice şi nu este preocupată de creşterea şi educarea lor. 

Se constată, aşadar, de către Curte, prin raportare la starea de fapt conturată de probele 
administrate în cauză, că cel puţin pentru moment este în interesul superior al copiilor de a 
rămâne în plasament, la Centrul de Plasament Multifuncţional C., unde există condiţii bune 
pentru îngrijirea şi educarea acestora şi unde minorii sunt feriţi de eventualele abuzuri fizice şi 
emoţionale la care, conform propriilor afirmaţii şi susţineri ale minorilor, aceştia au fost supuşi 
de către mama lor. 

În ceea ce priveşte solicitarea pârâtului apelant, de a fi reintegraţi minorii în familia 
apelantului şi de a se dispune ca aceştia să locuiască cu apelantul, Curtea constată că această 
solicitare a fost formulată pentru prima dată în apel – la fondul cauzei pârâtul neformulând o 
cerere reconvenţională cu acest obiect -, astfel încât, aceasta intră sub incidenţa excepţiei 
inadmisibilităţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 478 alin. 3 NCPC, text legal care prevede că în 
apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi 
nici nu se pot formula pretenţii noi. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse, Curtea urmează să 
respingă prezentul apel. 

 
 

6. Adopţie. Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 367/A din 4 martie 2015  

Soluţia primei instanţe 

Prin Sentinţa civilă nr.282/CC/14.10.2014,  pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr. .../117/2014,  a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea extinsă formulată  de petenta Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, în contradictoriu cu intimaţii D.J. şi   
V.G.. 

Considerentele hotărârii primei instanţe. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 

sale, următoarele:  
„D.S., provine din relaţia de concubinaj dintre D.J. (d.n. 22.11.1992) şi V.G. (d.n. 

12.09.1979), iniţial neavând stabilită filiaţia faţă de tată. Ulterior, pârâtul V.G. a recunoscut 
copilul, aşa cum rezultă din certificatul de naştere de la fila 66. 

Părinţii minorului, în faţa instanţei s-au opus deschiderii procedurii adopţiei. 
Potrivit disp. art. 29 din Legea nr. 273/2004,  este necesar ca pentru deschiderea 

procedurii adopţiei interne să fie cumulate mai multe condiţii şi anume: 
a) planul individualizat de protecţie să aibă ca finalitate adopţia internă;  
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b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26  din Legea nr. 273/2004, respectiv 
după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii şi rudele copiilor, până 
la gradul al patrulea care au putut fi găsite, au declarat în scris că nu doresc să se ocupe de 
creşterea şi îngrijirea copilului şi nu şi-au retras această declaraţie în termen de 60 de zile.  

c) să fie întrunite condițiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 273/2004 privind 
consimțământul părinţilor la adopţie. 

In acord cu disp. art. 8 din legea nr. 273/2004,  instanţa va reţine că pentru a putea trece 
peste refuzul părinţilor fireşti de a consimţi la adopţia copilului, trebuie să se dovedească, prin 
orice mijloc de probă, că aceştia refuză în mod abuziv să îşi dea consimţământul la adopţie şi 
instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului. 

Legiuitorul prevede că poate fi considerat refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi 
situaţia în care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti nu se prezintă în mod repetat la termenele fixate 
pentru exprimarea consimţământului, situaţie care nu se verifică în speţă, părinţii prezentându-
se în faţa instanţei la termenele de judecată. 

 Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului acestuia la o dezvoltare fizică şi 
morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. 

Petenta a motivat, în esenţă, cererea prin aceea că părinţii nu au condiţii materiale să-şi 
crească copilul, că nu au manifestat interes în îngrijirea lui, că minorul nu este ataşat de ei. 

Din ancheta socială rezultă că intimaţii locuiesc abuziv într-un apartament cu 2 camere 
dintr-un imobil dezafectat situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., jud. Cluj şi că familia se întreţine 
din valorificarea deşeurilor de fier, de altfel intimaţii prezentând instanţei spre vedere 
borderouri de achiziţie deşeuri feroase şi neferoase. 

În faţa instanţei reprezentantul petentei a indicat că intimaţii s-au prezentat la programul 
de vizită, însă nu reuşesc să interacţioneze cu minora. În condiţiile în care vizitele stabilite 
pentru părinţi sunt lunare, iar intimaţii au participat la acestea, nu se poate reţine o conduită 
abuzivă a acestora în faptul că interacţiunea cu copilul se dovedeşte dificilă. 

Instanţa mai reţine că părinţii după consiliere au procedat la clarificarea situaţiei 
minorei, astfel că aceasta a fost recunoscută de tată, intimatul V.G., în vara acestui an şi de 
atunci acesta manifestă preocupare pentru soarta copilului fiind interesat de respectarea 
programului de vizită. Preocuparea faţă de copil a fost afirmată şi în faţa instanţei, ambii părinţi 
manifestându-şi acordul pentru a depune muncă în folosul comunităţii, având în vedere că nu 
plătesc întreţinere pentru copilul aflat în plasament. 

Prin urmare nu suntem în prezenţa unei conduite a părinţilor din care să rezulte, mai 
presus de orice îndoială, că nesocotesc drepturile copilului lor.  

Din înscrisurile depuse rezultă, într-adevăr că intimaţii nu dispun la acest moment de 
mijloacele materiale necesare asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru reintegrarea 
minorei în familie însă, lipsa acestora nu duce automat la deschiderea procedurii adopţiei. 

Atât mama cât şi tatăl minorei s-au opus constant la deschiderea procedurii adopţiei faţă 
de fiica lor şi au manifestat interes în realizarea unei legături mai puternice din punct de vedere 
afectiv cu minora. 

În acest context, instanța va reține că în lipsa unui refuz de natură abuzivă din partea 
părinţilor nu poate fi primită cererea petentei,  astfel că se va dispune respingerea acţiunii 
formulată de petenta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului în 
contradictoriu cu intimata D.J., avand ca obiect deschiderea procedurii adopţiei interne”. 

Cererea de apel. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Cluj, solicitând în temeiul prevederilor 
art.8 alin.(l), art.26 alin.(l) lit. a, art.29 din Legea nr. 273/2004, republicată, privind procedura 
adopţiei, coroborate cu prevederile art.466 alin. l, art.470 şi art.471 Noul Cod de Procedură 
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Civilă,  admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, în sensul admiterii acţiunii astfel  cum 
a  fost formulată.  

Motivele de apel. 
Apelanta a arătat că în fapt, copilul în cauză, V.D.S., provine din relaţia de concubinaj 

dintre D.J. (d.n. 22.11.1992) şi V.G. (d.n. 12.09.1979), neavând stabilită filiaţia faţă de tată la 
data introducerii cererii de chemare în judecată respectiv 23 iulie 2014. între timp conform 
noului Certificat de naştere al minorei eliberat la 30.07.2014 tatăl V.G. a recunoscut 
paternitatea fetiţei astfel încât şi numele de familiei al acesteia s-a modificat din V. în <V.D.>. 

Cazul a fost sesizat de asistentul social din Clinica Ginecologie II Cluj-Napoca, ţinând 
cont de intenţia mamei exprimată imediat după naştere precum şi de atitudinea sa faţă de copil 
caracterizată prin pasivitate şi indiferentă. Ambii părinţi sunt neşcolarizaţi, nu deţin o locuinţă 
stabilă nici în prezent, locuind pe străzi sau în clădiri dezafectate. Veniturile lor erau 
inconstante şi insuficiente, provenind din colectarea cartoanelor, a fierului vechi etc. în jur de 
30 RON/zi. Mama a declarat că nu doreşte să-şi asume responsabilitatea creşterii şi îngrijirii 
copilului şi că este de acord; cu demararea procedurilor de deschidere a adopţiei interne. 

D.S. a fost plasată Ia asistent maternal profesionist V.M. în baza Hotărârii CPC Cluj cu 
nr.l0/19.01.2011, iar ulterior în temeiul Sentinţei Civile cu nr.242/ 13.03.2012, s-a dispus 
menţinerea plasamentului la AMP V.M.. 

           După plasarea copilului la AMP, părinţii au încheiat contractul nr. 
943/16.02.2011 cu DGASPC Cluj, prin care se obligau să întreprindă demersuri pentru 
reintegrarea fetiţei. Cei doi nu au respectat prevederile contractului. Prin adresele 
nr.943/17.05.2011, 943/24.08.2011, 943/14.09.2011 s-a încercat identificarea în teritoriu a 
mamei, D.J.. Conform răspunsului nr. 538900/14.09.2011 mai sus numita a fost semnalată în 
zona gării C.F.R. Cluj Napoca, în anturajul persoanelor care practică prostituţia. în aceeaşi dată 
a fost condusă, împreună cu concubinul său, V.G., la sediul Secţiei 1 Poliţie pentru a fi audiate 
de reprezentantele DGASPC Cluj. Părinţii au declarat că locuiesc pe str. ..., Cluj-Napoca, dar 
deşi mama a fost depistată la naştere cu sifilis, aceasta nu a recunoscut că ar fi bolnavă vreodată. 
în aceste condiţii asistentul social i-a solicitat o declaraţie prin care opinează cu privire la 
deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copil. Deoarece a susţinut că nu doreşte ca fetiţa 
să fie dată spre adopţie, i s-a cerut ca la vizita din data de 20.09.2011 să se prezinte la sediul 
DGASPC Cluj cu analize medicale recente care să demonstreze că nu suferă de o afecţiune 
transmisibilă. 

În data de 07.10.2011 părinţii s-au prezentat la vizita cu copilul, iar în cadrul întâlnirii 
părinţii şi-au exprimat dorinţa de a boteza copilul şi presupusul tată a fost consiliat cu privire 
la demersurile pentru recunoaşterea paternităţii, explicându-i-se paşii ce trebuiesc făcuţi în 
acest sens. D.J. era însărcinată, dar şi-a exprimat alegerea de a avorta. 

În data de 07.11.2011 părinţii au cerut anularea vizitei motivând că trebuie să meargă 
la Turda, pentru a-şi întocmi J. certificatul de naştere. în aceste condiţii li s-a cerut ca în termen 
de o săptămână să se prezinte la sediul DGASPC Cluj cu certificatele de naştere şi cu Cărţile 
de Identitate, pentru a iniţia procedura de recunoaştere a copilului de către tată. D-na D.J. nu a 
prezentat rezultatul analizelor medicale solicitate. 

Prin adresa nr. 396/ 25.04.2012 mama copilului, D.J., a fost informată cu privire la 
situaţia fiicei şi i s-a adus la cunoştinţă faptul că având în vedere că nu a prezentat interes vis-
a-vis de copil se analizează posibilitatea demarării procedurilor de deschidere a adopţiei 
interne, în aceeaşi adresa i s-au dat mamei date de contact (adresa DGASPC Cluj şi nr. de 
telefon la care poate fi contactat asistentul social al copilului) pentru cazul în care doreşte să se 
informeze şi să-şi exprime opinia cu privire la copil. La data de 05.05.2012 D.J. s-a prezentat 
la sediul DGASPC Cluj împreună cu concubinul său, V.G.. Aceasta a dat o declaraţie, redactată 
de asistentul social al copilului, în prezenţa concubinului, prin care declara că doreşte 
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menţinerea copilului în familia AMP pentru că nu are serviciu şi locuinţă pentru a putea să se 
ocupe de el. 

La vizita din data de 13.07.2012, stabilită prin Programul de vizită, mama copilului nu 
s-a prezentat şi nici nu a anunţat asistentul social că va lipsi. S-au efectuat demersuri şi în ceea 
ce priveşte rudele până la gradul IV, fiind identificată bunica maternă, L.A. şi mătuşile materne, 
D.C. şi D.A.. Acestea au fost informate şi consiliate de responsabilul de caz cu privire la situaţia 
copilului, dar au declarat faptul că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului în 
cauză. Având în vedere faptul că mama copilului, D.J., nu prezenta garanţii morale, nu are 
abilităţi parentale, nu a respectat programul de vizită şi obiectivele stabilite prin contractul 
încheiat care a avut ca scop reintegrarea, iar rudele copilului au declarat că nu doresc să se 
ocupe de creşterea şi îngrijirea sa, Compartimentul Adopţii din cadrul DGASPC Cluj a 
promovat pe rolul Tribunalului Cluj acţiunea privind deschiderea procedurii adopţiei interne 
privind pe minora D.S. d.n.09.12.2010. în temeiul Sentinţei Civile nr.225/27.11.2012, 
Tribunalul Cluj, Secţia Civilă a respins acţiunea cererea DGASPC Cluj prin care se solicita 
deschiderea procedurii adopţiei interne pentru minora în cauză. 

Sentinţa mai sus amintită nu a fost atacată - fiind dată cu drept de recurs pe vechiul cod 
de procedură civilă - Compartimentul Adopţii considerând argumentele aduse de Instanţă în 
motivarea acesteia ca fiind pertinente şi concludente concluziei de respingere a cererii de 
deschidere a procedurii adopţiei interne. De asemenea s-a considerat că renunţarea apelantei 
de a promova calea de atac poate reprezenta pentru mamă o a doua şansă care i se oferă în 
vederea creşterii abilităţilor parentale, identificarea unui loc de muncă care să-i permită să 
solicite în viitorul apropiat reintegrarea copilului în familie. 

Având în vedere că în termenul de 1 an de la data respingerii cererii de deschidere a 
procedurii adopţiei interne pentru minora V.D.S., respectiv 27.11.2012, mama fetiţei un a făcut 
nici un demers concret de reintegrare a fetiţei în familia, a fost promovată în Dosarul Civil de 
mai sus pe rolul Tribunalului Cluj o nouă acţiune de deschidere a procedurii adopţiei interne 
pentru S.. Este important de menţionat că de la data introducerii cererii de chemare în judecată 
tatăl copilului a recunoscut paternitatea copilului la data 30.07.2014, fiind emis un nou 
Certificat de Naştere pentru fetiţă în care Ia rubrica TATĂL apare numele intimatului V.G.. 

Astfel a fost extinsă acţiunea civilă dedusă judecăţii şi faţă de numitul V.G., care de 
altfel o însoţea pe mamă la toate vizitele care se desfăşurau la sediul Instituţiei noastre cât şi la 
toate termenele de judecată ale dosarelor de deschidere a procedurii adopţiei interne, acesta 
fiind citat la termenele de judecată în vederea exprimării poziţiei sale faţă de solicitarea 
Direcţiei. 

Ambii părinţi au fost prezenţi în faţa instanţei de judecată unde au declarat că nu sunt 
de acord cu deschiderea procedurii adopţiei interne pentru fiica lor V.D.S., d.n.09.12.2010. 

Nici unul dintre aceştia un şi-a motivat concret refuzul de a consimţi la adopţia, 
rezumându-se la a solicita ca fetiţa să rămână în sistemul de protecţie până la 18 ani, că un mai 
doresc să urmeze nici o formă de învăţământ având în vedere vârsta lor, că doresc să-şi trăiască 
viaţa aşa cum le-a dat-o Dumnezeu şi că sunt de acord să presteze muncă în folosul comunităţii 
pentru a participa financiar la creşterea minorei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus a apreciat că aceste argumente nu sunt în 
măsură să reprezinte o garanţie că părinţii nu refuză abuziv să-şi exprime consimţământul la 
adopţia copilului, cu atât mai mult cu cât perioada de timp în care aceştia puteau acţiona concret 
în demersurile de reintegrare a fost una mai mult decât generoasă de aprox. 1 an şi 8 luni de la 
data respingerii primei cereri de deschidere din noiembrie 2012 şi până la data promovării 
prezentului dosar, respectiv iulie 2014. 

În concluzie, a solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei civile atacate, cu reţinerea 
cauzei spre judecare, iar prin decizia ce va fi pronunţată,  să fie încuviinţată deschiderea 
procedurii adopţiei interne pentru minora :V.D.S., având CNP ..., născută la data de 09.12.2010 
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în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, fiica lui V.G. şi D.J., cu suspendarea exerciţiului drepturilor 
părinteşti ale numiţilor V.G. şi D.J. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea cu nr. 
273/2004 şi exercitarea acestora pe  perioada suspendării de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj,  iar în ceea ce priveşte consimţământul părinţilor se solicită să se facă  aplicarea 
prevederilor art. 8 din Legea cu nr. 273/2004, republicată. 

Soluţia din apel 

Apelul este fondat 
Circumstanţele de fapt ale cauzei. 
 Starea de fapt evidenţiată de ansamblul probatoriului administrat în cauză – 

raport cu privire la ancheta psiho-socială nr. 195/10.07.2014 (f.5-9 dos. fond); raport de 
revizuire a planului individualizat de protecţie nr. 195/12.06.2014 (f.10-15 dos. fond); referat 
de situaţie nr. 195/13.06.2014 (f.16-21 dos. fond); certificat de naştere al minorei seria NJ nr. 
696932 eliberat în baza actului de naştere nr. 38/04.01.2011 (f.4 dos. fond); declaraţie dată de 
D.J., înregistrată sub nr. 304/08.11.2013, prin care aceasta a arătat că nu doreşte să se ocupe de 
creşterea şi îngrijirea copilului D.S. (f.25 dos. fond); fişa de informare a părintelui ca urmare a 
realizării activităţii de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la 
adopţie nr. 195/10.07.2014 (f.26-27 dosar fond);  Hotărârea nr.10/19.01.2011 emisă de 
Comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj în dosar nr. 14/2011, 
prin care a fost instituit plasamentul minorei D.S. la asistentul maternal profesionist V.M. (f.34 
dosar fond); interpretarea rezultatelor evaluării psihologice  a minorei D.S. (f.35-37 dosar 
fond);  declaraţie dată de D.C.  înregistrată sub nr. 195/01.04.2014, prin care aceasta a arătat 
că nu doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului D.S. (f.43 dos. fond);  declaraţie 
dată de L.A.,  înregistrată sub nr. 195/01.04.2014, prin care aceasta a arătat că nu doreşte să se 
ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului D.S. (f.44 dos. fond);  declaraţie dată de D.A. Adriana,  
înregistrată sub nr. 195/01.04.2014, prin care aceasta a arătat că nu doreşte să se ocupe de 
creşterea şi îngrijirea copilului D.S. (f.45 dos. fond);  Ancheta socială efectuată de Consiliul 
Local Cluj –Napoca - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală – Serviciul Protecţia Copilului, 
Familiei şi Dezvoltare Comunitară (f.46 dosar fond); declaraţie dată de Lunean Steluţa,  
înregistrată sub nr. 195/23.01.2014, prin care aceasta a arătat că nu doreşte să se ocupe de 
creşterea şi îngrijirea copilului D.S. (f.51 dos. fond);  certificat de naştere seria NW nr. 987510, 
eliberat la data de 30.07.2014 pentru minora D.S., ca urmare a recunoaşterii paternităţii sale de 
către tatăl V.G., recunoaştere în urma cărei minora a luat numele V.D. (f.66 dosar fond); referat 
de situaţie întocmit la data de 25.08.2014 (f.67-68 dosar fond); ancheta socială nr. 
316421/301/11.09.2014, întocmită de Consiliul Local Cluj - Napoca – Serviciul Autoritate 
Tutelară (f. 72 dosar fond); proces verbal încheiat la data 19.09.2014 de reclamantă, cu ocazia 
vizitării minorei de către părinţi (f.75 dosar fond); raport de consiliere nr. 195/19.09.2014 (f.77 
dosar fond) – relevă faptul că minora a rezultat din relaţia de concubinaj a pârâţilor, fiind 
recunoscută de tată abia ulterior, atât părinţii cât şi rudele până la gradul IV, precizând faptul 
că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea minorei, părinţii subliniind faptul că nu dispun 
de condiţiile materiale, financiare şi locative adecvate pentru creşterea unui copil. 

 Cu ocazia programului de vizită stabilit pentru vizitarea minorei, precum şi cu 
ocazia consilierii părinţilor de către reclamantă, aceştia au declarat că nu sunt de acord cu 
adopţia minorei şi că doresc ca minora să rămână în centru de plasament până la împlinirea 
vârstei de 18 ani. 

 În nici un moment, părinţii nu şi-au manifestat dorinţa sau intenţia de a o lua pe 
minoră la locuinţa lor şi de a încerca să se ocupe de creşterea  şi îngrijirea acesteia. 

 Dispoziţiile legale aplicabile  
Art. 9 din Legea nr.  273/ 2004 republicată, prevede că „ părinţii fireşti ai copilului sau, 

după caz, tutorele acestuia trebuie să consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat, numai 
după ce au fost informaţi în mod corespunzător asupra consecinţelor exprimării 
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consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de 
origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei. Direcţia în a cărei rază teritorială locuiesc în fapt 
părinţii fireşti sau, după caz, tutorele este obligată să asigure consilierea şi informarea acestora 
înaintea exprimării consimţământului la adopţie şi să întocmească un raport în acest sens”. 

Potrivit art.13 alin.1 din Legea nr.  273/ 2004 repb., consimţământul părinţilor fireşti 
sau, după caz, al tutorelui se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de 
deschidere a procedurii adopţiei, odată cu solicitarea consimţământului prevăzut la alin. (1), 
instanţa având obligaţia să solicite direcţiei raportul de consiliere şi informare care confirmă 
îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9. 

Art. 29 alin.1 lit. a, b, c, din Legea nr. 273/2004 repb., prevede care sunt condiţiile a 
căror întrunire face posibilă încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne, respectiv: 

„(1) Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne se face numai dacă: 
    a) planul individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă; 
    b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26 sau, după caz, cele prevăzute la art. 

27; 
    c) părinţii copilului sau, după caz, tutorele, îşi exprimă consimţământul la adopţie, în 

condiţiile legii. Dispoziţiile art. 8, precum şi prevederile legale care reglementează situaţiile 
speciale privind consimţământul părinţilor se aplică în mod corespunzător”. 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.  273/2004 repb., instanţa de judecată 
poate trece peste refuzul părinţilor fireşti de  a consimţi la adopţie, dacă acest refuz de 
consimţământ este unul abuziv.   

Astfel, art.8 alin.1 din Legea nr.  273/2004 repb., prevede faptul că „instanţa 
judecătorească poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţi 
la adopţia copilului dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia refuză în mod 
abuziv să îşi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este în interesul 
superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia dată în condiţiile legii, cu motivarea 
expresă a hotărârii în această privinţă”. 

Conform art. 8 alin.2 din Legea nr.  273/2004 repb., „se poate considera refuz abuziv 
de a consimţi la adopţie şi situaţia în care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti sau, după caz, tutorele 
nu se prezintă în mod repetat la termenele fixate pentru exprimarea consimţământului”. 

În speţă, prezenţi la termenul de judecată din 02.09.2014 în faţa instanţei de fond, 
părinţii minorei au arătat că nu sunt de acord cu adopţia minorei. 

Totodată, aşa cum rezultă din ansamblul probatoriului administrat în cauză,  părinţii 
minorei au arătat în  mod constant că doresc ca minora să rămână în centru de plasament până 
la împlinirea vârstei de 18 ani. 

 În nici un moment, părinţii nu şi-au manifestat dorinţa sau intenţia de a o lua pe 
minoră la locuinţa lor şi de a încerca să se ocupe de creşterea  şi îngrijirea acesteia. 

 Dată fiind această poziţie a părinţilor minorei, este de apreciat în sensul că, 
refuzul acestora de a consimţi la adopţia minorei apare ca fiind unul abuziv.  

 Pe cale de consecinţă, Curtea constată că, în condiţiile art. 8  din Legea nr. 
273/2004 repb., se poate trece peste refuzul părinţilor minorei de a consimţi la adopţia copilului 
– acest refuz fiind,  în mod evident, unul abuziv - , mai ales că în speţă au fost îndeplinite toate 
celelalte cerinţe pretinse de art. 29 din aceeaşi lege. 

   Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor  
art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 8 şi art.29 din Legea nr.  273/2004 repb., 
Curtea va admite apelul, conform dispozitivului prezentei decizii. 
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7. Daune morale. Persoană privată de libertate. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr.386/A din 5 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 516 din 4 noiembrie 2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 

dosarul nr. .../117/2013, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul 
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

A fost  admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul G.R.I.,  împotriva 
pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice,  şi în consecinţă: 

A fost obligat pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice  să-i plătească 
reclamantului G.R.I.  suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul Statul Român 

prin Ministerul Finanţelor Publice tribunalul a respins-o pentru argumentele ce vor fi expuse 
în continuare: 

Potrivit art. 504 alin 2  C  proc. pen., are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, 
în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod 
nelegal, alin 3 din stipulând  că privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie 
stabilită, după caz, prin ordonanţă a procurorului de revocare a măsurii privative sau restrictive 
de libertate, prin ordonanţă a procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a 
urmăririi penale pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotărâre a instanţei de 
revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin hotărâre definitivă de achitare sau 
prin hotărâre definitiva de încetare a procesului penal pentru cauză prevăzuta în art. 10 alin. 1 
lit. j). 

În condiţiile în care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile legale anterior 
evocate nu au putut fi reţinute ca fiind pertinente susţinerile pârâtului potrivit căruia  demersul 
reclamantului este inadmisibil,  întrucât acesta nu a fost niciodată condamnat şi apoi achitat, 
această ipoteză fiind imaginată de legiuitor  la art. 504 alin 1  Cod. proc. pen. 

De asemenea, nu a fost primită ca fiind întemeiată susţinerea pârâtului potrivit căruia  
reclamantul este îndreptăţit la despăgubiri  doar în ipoteza în care procesul penal ar fi încetat 
în temeiul art.10 lit j C pr pen, în condiţiile în care  reclamantul, a invocat în susţinerea 
construcţiei juridice existenţa unei hotărâri definitive de achitare, făcâd trimitere la dispoziţiile 
art.504 alin 3 C pr pen. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, tribunalul a apreciat că demersul judiciar al 
reclamantului este parţial fondat pentru următoarele considerente:   

Verificându-se hotărârile judecătoreşti depuse la dosarul cauzei, tribunalul a constatat  
că starea de fapt  expusă de către reclamant în considerentele cererii de chemare în judecată 
corespunde realităţii. 

Astfel, aşa cum s-a  reţinut în sentinţa penală  nr. 121/D/2008 pronunţată în şedinţa 
nepublică din data de 05.03.2008 de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2007, prin 
încheierea penală nr. 47/C/2007 din data de 30.03.2007 pronunţata de Tribunalul Cluj - Secţia 
Penala a dispus luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, printre care şi reclamantul din 
prezenta cauză, iar ulterior, măsura arestării preventive  a fost prelungită prin încheierea penala 
nr.58/C/2007 până la data de  27.05.2007.  

După înregistrarea dosarului la instanţa de judecata la data de 25.05.2007 s-a procedat 
la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive potrivit dispoziţiilor art. 3001 
C.P.P., măsura arestării preventive fiind menţinută. Împotriva acestei soluţii de menţinere a 
măsurii arestării preventive  inculpaţii, printre care şi reclamantul a declarat recurs, acesta fiind 
respins ca nefondat prin Decizia penală nr. 335/31.05.2007 pronunţata de Curtea de Apel Cluj. 

La termenele de judecată din datele de  21.06.2007 şi 09.08.2007  măsura arestării 
preventive a fost menţinută faţă de inculpaţi, respingându-se totodată şi cererile de  înlocuire a 
acestei măsuri cu m măsura  obligării de a nu părăsi ţara. 
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La termenul de judecată din data de 27.08.2007 s-a dispus faţă de reclamantul G.R.I. 
înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsii localitatea, instanţa 
considerând ca temeiurile  care au stat la baza luării măsurii arestării preventive faţă de 
acesta(filele 17-22 din dosar). 

Prin Sentinţa penală  nr. 121/D/2008 pronunţată în şedinţa nepublică din data de 
05.03.2008 de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2007, în baza  art. 334 instanţa a 
dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 
1 şi alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 287/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 
2 C.P., reţinuta în sarcina reclamantului, în infracţiunea de lovire, prev. de art. 180 alin. 1 CP. 
faţă de partea vătămata N.P.. Cu privire la această infracţiune, instanţa prin aceeaşi sentinţă a 
dispus în temeiul art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 lit. h C.P.P. încetarea procesului penal 
pornit împotriva reclamantului, ca urmare a retragerii plângerii prealabile(fila 53 din dosar) 

Prin aceeaşi sentinţă, instanţa, în baza art. 11 pct.2 lit. a raportat art. 10 lit. c C.pr pen., 
a dispus achitarea reclamantului G.R.I.  sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de minori 
prev. şi ped. de art.13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea nr. 287/2005 
cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(fila 54 verso din dosar). 

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d, instanţa a dispus achitarea 
reclamantului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire, conducere, aderare şi sprijinire 
a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003. 

Prin sentinţa anterior menţionată  a fost revocată faţă de reclamantul G.R.I. măsura 
obligării de a nu părăsi ţara instituită prin încheierea penală din data de 03.12.2007. 

Sentinţa penală nr. 121/D/2008 pronunţată în şedinţa nepublică din data de 05.03.2008 
de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2007 a rămas definitivă, fiind respins atât apelul 
declarat împotriva acestei sentinţe prin Decizia penală nr. 74 pronunţată în şedinţa nepublică 
din data de 23.11.2010 de către Curtea de Apel Suceava în dosarul cu nr. .../117/2007, cât şi 
recursurile declarate împotriva acestei decizii prin Decizia penală pronunţată de înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie la data de 05.12.2012(fila 97 din dosar). 

Având în vedere starea de fapt anterior expusă, tribunalul a  conchis  că în speţă sunt pe 
deplin aplicabile dispoziţiile art. 504  alin 2 şi 3 C pr pen. 

În esenţă, textul legal menţionat anterior are dispoziţii clare, neechivoce, în sensul că 
Statul Român este obligat la despăgubiri pentru arestarea  sau deţinerea persoanei în cazul în 
care procesul penal este soldat cu o soluţie de achitare, cum este cazul în prezenta speţă,  soluţia 
de achitare însemnând automat, în concepţia legiuitorului român, că arestarea sau deţinerea pe 
parcursului procesului penal a fost nelegală, aşa cum rezultă din interpretarea  coroborată a 
celor  două alin. 2 şi 3 ale art.504 C pr pen. 

În ceea ce priveşte  solicitarea reclamantului privind plata de despăgubiri sub formă de 
daune morale tribunalul a constatat că sunt întemeiate în parte pretenţiile reclamantului, 
raportat la durata arestării preventive şi a măsurii de a nu părăsi localitatea, respectiv ţara,  
precum şi la prejudiciul moral suferit de acesta, suma de 30.000 lei reprezentând o sumă 
suficientă şi cu caracter rezonabil aptă de a reprezenta o compensare pentru prejudiciul moral 
suferit de reclamant. 

 În determinarea cuantumului daunelor morale dispoziţiile legale incidente în 
materie nu stabilesc criterii concrete, acest cuantum a fost determinat de instanţă în raport cu 
datele concrete ale speţei, instanţa a avut în vedere elemente precum: atingerea adusă valorilor 
care definesc personalitatea umană, valori care se referă la integritatea fizică şi sănătate, la 
cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional ş.a. 

 Cu privire la acest prejudiciu moral, efectul negativ priveşte  afectarea  acelor 
atribute  ale persoanei care influenţează relaţiile sale sociale şi cele care se situează în domeniul 
afectiv  al vieţii persoanei. 
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 Cu alte cuvinte, dauna morală constă în atingerea  adusă acelor valori care 
definesc personalitatea  umană şi se referă  la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea 
corporală, la cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. 

 Din această perspectivă, prin  privarea de libertate a  reclamantului, acestuia  i-
au fost afectate  negativ  drepturile şi libertăţile fundamentale, iar  suferinţele fizice şi psihice 
provocate de o asemenea măsură pot şi trebuie  să fie reparate prin acordarea unor despăgubiri. 

 Astfel cum rezultă din probatoriul testimonial administrat în cauză,  după 
eliberare reclamantul era o persoană complet schimbată, era mai retras, chiar foarte retras, nu 
mai era acea  persoană comunicativă, era cărunt. 

 Toţi cei trei martori audiaţi în prezenta cauză au relevat că în momentul  ridicării 
reclamantului din casă de către organele de poliţie şi ulterior, pe parcursul  menţinerii arestării 
preventive, copii  acestuia au avut de suferit, erau speriaţi şi şocaţi. 

Astfel, martorul M.E.C. a precizat că în condiţiile în care  îi întreba cineva  unde este 
tatăl lor, copiii începeau să plângă, în timp ce martorul G.S.D. a relevat că ştie de la soţia 
reclamantului că minorii au suferit un şoc şi au fost duşi la psiholog pentru a  depăşi mai uşor 
acest incident. 

De asemenea, din aceeaşi perspectivă, martorul M.A.  a precizat  că un coleg de şcoală 
al unuia dintre copii reclamantului  i-a spus acestuia că „tatăl tău este un puşcăriaş”, ocazie cu 
care copilul reclamantului s-a supărat foarte tare, fiind marcat de spusele colegului său. 

În aceste condiţii, tribunalul a conchis că măsura arestării preventive aplicată 
reclamantului, ulterior infirmată de către instanţa de judecată a determinat, din perspectiva  
situaţiei familiale, pentru reclamant o adevărată traumă psihică.  

Aşa cum s-a menţionat anterior, ulterior eliberării atitudinea reclamantului faţă de 
membrii familiei sale s-a schimbat foarte mult, acesta s-a izolat în sine refuzând  o comunicare  
cu cei apropiaţi şi cu prietenii săi. 

Acuzaţiile aduse reclamantului au produs în cadrul comunităţii un efect negativ, 
atitudinea acesteia răsfrângându-se asupra reclamantului, acesta simţindu-se izolat şi blamat în 
cadrul comunităţii în care trăieşte. 

De asemenea este de remarcat faptul că urmare a aplicării măsurii arestării preventive  
situaţia financiară a familiei reclamantului a scăzut în mod simţitor, aceasta în condiţiile în care 
toate afacerile pe care le derula reclamantul anterior arestării sale s-au năruit. 

Martorul M.A.  a precizat că în perioada arestării a fost afectată situaţia   financiară  a 
familiei  reclamantului, întrucât i s-au stricat toate afacerile fiind închise sălile de jocuri, 
magazinele alimentare, aspect relevat şi de către martorul M.E.C.. 

Traumatizant a fost pentru reclamant şi mediul de detenţie pe o perioadă destul de 
îndelungată având în vedere şi soluţia finală de achitare de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii 
de care a fost acuzat precum şi consecinţele produse de această situaţie faţă de familia sa, 
aceasta trecând prin reale dificultăţi materiale. 

Nu în ultimul rând,  toţi martorii au relevat, prin depoziţiile lor, că ulterior aplicării 
măsurii arestării preventive reclamantul a început să aibă probleme de sănătate având mai multe 
boli, respectiv diabet zaharat, hipertensiune, probleme cu inima, hemoroizi  şi apnee  în somn  
ceea ce presupune  că, reclamantul de mai multe ori, povestind cu el, stă 5 minute şi apoi 
adoarme instantaneu, aceste aspecte coroborându-se cu actele medicale existente la dosar(filele 
98-108 din dosar, respectiv filele 120-138 din dosar). 

Raportat la toate probele existente în dosar, anterior evocate,  tribunalul a concluzionat  
că arestarea preventivă, desfăşurarea procesului penal în faza urmăririi penale şi în cele trei 
faze ale judecăţii au afectat prestigiul profesional şi social  al reclamantului, sănătatea şi starea 
sa psihică, pe membrii familiei sale astfel a acordat în favoarea  acestuia o despăgubire în 
cuantum de 30.000 lei cu titlu de daune morale. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat  apel în termenul legal reclamantul şi pârâţii. 
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Reclamantul G.R.I. a solicitat modificarea sentinţei atacate  în sensul de a fi obligat  
pârâtul Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice la  plata sumei de  100.000 euro, cu 
titlu de despăgubiri morale. 

În motivarea apelului reclamantul a arătat că instanţa de fond  reţine  în mod corect 
starea de fapt, în sensul că a fost arestat  nelegal în perioada 30.03.2007- 12.09.2007, deci 166 
zile, iar  până la data de  5.03.2008 a  fost  privat de libertate, instituindu-se  în sarcina  lui 
interdicţia de a păsări localitatea şi ţara, că prin eroarea  judiciară intervenită au fost  lezate 
drepturile  fundamentale ale  omului, că a existat o atingere a  valorilor care definesc  
personalitatea umană, că are  dreptul la  repararea prejudiciului produs.  Hotărârea  instanţei 
de fond este  nelegală şi netemeinică cu privire la  cuantumul despăgubirilor morale acordate 
de  numai 30.000 lei. Astfel, instanţa de  fond  a apreciat  o sumă mai puţin rezonabilă, de 
aproximativ  190 lei pentru fiecare zi de arest, sumă care nu este  întâlnită în practica  judiciară 
din ţara  noastră şi nu a apreciat corespunzător efectul produs prin arestarea sa şi interdicţia de 
a părăsi ţara, asupra  situaţiei sociale, profesionale pe plan fizic  şi psihic. 

În sprijinul motivelor  invocate  prin apel, reclamantul a  invocat  practică judiciară, a 
Tribunalului Maramureş şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

Pârâtul Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice a  solicitat schimbarea 
sentinţei atacate, în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, cu motivarea că, cererea 
reclamantului nu se  circumscrie cazurilor care dau dreptul la repararea pagubei, conform art. 
504 Cor proc. penală. Aceasta, pentru că reclamantul nu a fost  niciodată condamnat  definitiv 
şi apoi achitat, astfel că nu este  întrunită nici condiţia prev. de art. 504 alin. 3  Cod proc. penală, 
în sensul că hotărârea definitivă de  încetare a procesului penal nu are ca temei legal art. 10 
alin. 1  lit. j Cod proc. penală, ci art. 10 lit. h Cod  proc. penală, pentru infracţiunea de  lovire  
prev. de art. 180 alin. 1, ca  urmare a  retragerii plângerii prealabile. 

Sub aspectul prejudiciului moral, probele  administrate  în cauză nu au relevat 
implicaţiile  morale  pe care durata reţinerii le-ar fi avut  asupra reclamantului, respectiv  asupra 
statutului social de  implicaţiile pe plan afectiv  legate de reţinerea  sa, în condiţiile în care  în 
procesul de apreciere a probatoriului, cu ocazia soluţionării dosarului penal, instanţa de fond  a  
reţinut  în mod  corect  împrejurările faptice  concrete, cât  şi vinovăţia  inculpaţilor. 

Înscrisurile  anexate de reclamant  în probaţiune  nu conţin un minim de  indicii care să 
facă legătura dintre afecţiunile de care suferă reclamantul şi faptul reţinerii sale. 

Prin apelul declarat, Ministerul Public - Parchetul de  pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie – DIICOT Cluj au solicitat desfiinţarea  sentinţei atacate, rejudecarea cauzei şi în 
consecinţă, să se  dispună în principal, respingerea ca  inadmisibilă a acţiunii formulată de 
reclamantul G.R.I., iar  în subsidiar, respingerea ca nefondată a acţiunii sau reducerea  
cuantumului sumei la plata căreia  a fost obligat  Statul Român  prin Ministerul Finanţelor 
Publice pentru  următoarele considerente: 

În ce priveşte  fondul cauzei, aprecierile  instanţei de fond  sunt  nelegale  şi 
netemeinicie. În primul rând, instanţa de fond a dat o interpretare  greşită cazurilor  şi condiţiilor 
care dau dreptul la repararea  pagubei reglementate de art. 504 alin. 3  Cod  proc. penală, 
respingând  în mod nelegal excepţia  inadmisibilităţii acţiunii. 

Dispoziţia din art. 504  alin. 3  Cod  proc. penală este  clară, neechivocă şi de strictă 
interpretare. Prin urmare, atâta vreme  cât reclamantul a fost achitat  definitiv doar pentru o 
parte a activităţii infracţionale ce  i-a fost  imputată, iar  pentru una  din faptele deduse  judecăţii 
s-a  dispus  încetarea procesului penal, dar  în alt  temei decât  cel expres  şi limitativ  prevăzut 
de art. 504 alin. 3  Cod  proc. penală, respectiv art. 10 lit. h Cod  proc. penală, cererea 
reclamantului nu întruneşte  condiţiile legale de admisibilitate. 

Dreptul la repararea pagubei produse reclamantului se  putea  naşte doar  în măsura  în 
care achitarea sa definitivă se  impunea sub aspectul tuturor celor trei infracţiuni deduse  
judecăţii.  
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Hotărârea atacată este  criticabilă şi sub aspectul temeiniciei, întrucât  probele 
administrate  în cauză nu fac  dovada existenţei unei legături de cauzalitate  între  privarea de 
libertate a reclamantului şi năruirea afacerilor sale, pe de  o parte  şi degradarea stării sale de  
sănătate, pe de altă parte. Martorii audiaţi în cauză au relevat  faptul că şi după arestarea 
preventivă a reclamantului, societăţile  comerciale  în care acesta avea calitate, au continuat să 
funcţioneze, că societăţile  comerciale au intrat  în faliment  la o dată mult  ulterioară punerii 
în libertate a reclamantului, acest  fapt fiind cauzat  cel mai probabil de  condiţiile generate de 
criza economică.   

Sub aspectul stării de sănătate a reclamantului, actele  medicale depuse  în susţinerea 
cererii  sale, dincolo de faptul că sunt de dată foarte recentă, nu fac  dovada  debutului vreuneia  
dintre  bolile de care suferă reclamantul în perioada detenţiei preventive şi nici a  legăturii de 
cauzalitate  dintre  condiţiile privării de  libertate  şi natura  bolilor de care suferă reclamantul. 

Prin întâmpinarea depusă, intimatul G.R. s-a  opus  admiterii apelului declarat de  
pârâtul Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice, arătând că motivul invocat  nu 
subzistă, deoarece  motivul arestării lui nu-l constituie  infracţiunea de  lovire, ci celelalte  
infracţiuni reţinute  în sarcina  lui pentru care a fost achitat. Mai mult, motivul invocat că el nu 
a fost  niciodată condamnat definitiv  şi apoi achitat, astfel că nu ar fi îndeplinite  cerinţele  art. 
504  alin. 3  Cod  proc. penală nu  prezintă relevanţă juridică, deoarece privarea de  libertate 
există, iar  printr-o hotărâre  judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a  dispus achitarea lui. 

Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a depus la dosar întâmpinare  la apelul 
declarat de reclamant, solicitând  respingerea apelului acestuia, invocând aceleaşi motive pe 
care  le-a invocat  în declaraţia de apel.  

Examinând apelurile declarate  prin prisma  motivelor  invocate, curtea apreciază că 
sunt  nefondate  şi în consecinţă în baza art. 296 alin. 1  Cod proc. civ., urmează să le respingă 
pentru   următoarele considerente: 

În ce priveşte apelurile  pârâţilor, având  în vedere  că motivele  invocate  în susţinerea 
lor sunt  identice, curtea le va analiza  împreună. 

Reclamantul şi-a  întemeiat acţiunea pe  dispoziţiile  art. 504 alin. 2  şi 3  Cod  proc. 
penală. 

Art. 504 alin. 2 Cod  proc. penală prevede  că „are dreptul la repararea pagubei şi 
persoana care, în cursul procesului penal a  fost  privată de  libertate, ori căreia  i s-a  restrâns  
libertatea  în mod  nelegal”, iar  alin 3 al aceluiaşi articol prevede că „privarea sau restrângerea  
de  libertate  în mod  nelegal trebuie stabilită după caz, prin ordonanţă a procurorului de 
revocare a măsurii privative sau restrictive de  libertate, prin ordonanţa procurorului de scoatere 
d sub  urmărire penală sau de  încetare a urmăririi penale  pentru cauza  prevăzută de art. 10 
alin. 1  lit. j, ori prin hotărâre  a  instanţei de revocare a  măsurii privative sau restrictive de  
libertate, prin hotărâre  definitivă de achitare  sau prin hotărâre  definitivă de  încetare a  
procesului penal pentru cauza  prev. de art. 10 alin. 1  lit.j”. 

Din interpretarea acestor  dispoziţii legale rezultă că, pentru naşterea dreptului la 
reparaţie, condiţia  cerută de alin. 3  al art. 504 Cod  proc. penală este aceea ca  privarea sau 
restrângerea de  libertate  în mod  nelegal să fi fost stabilită printr-o hotărâre definitivă de 
achitare.  

Din momentul în care  România a devenit  parte  contractantă a Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor  fundamentale, textele de lege care  vizează drepturi 
şi garanţii care fac obiect  de reglementare al acestei convenţii, se  interpretează în conformitate 
cu dispoziţiile acesteia, potrivit  principiului preeminenţei dreptului internaţional, consacrat de  
dispoziţiile  art. 11  şi 20 din Constituţia  României. 

Dreptul la libertate  şi siguranţă şi dreptul la despăgubiri în situaţia lipsirii nelegale de 
libertate, este garantat, de asemenea, de  art. 5  par. 5  din Convenţie, care  condiţionează 



49 
 

acordarea de despăgubiri doar  de existenţa  unei arestări nelegale, fără să fie  necesară o 
hotărâre  judecătorească anterioară care să constate  nelegalitatea reţinerii sau arestării. 

În cauză, caracterul nelegal al privării de  libertate a reclamantului şi a restrângerii 
libertăţii acestuia se evaluează prin prisma  soluţiei finale  pronunţată în cauza  penală în care 
s-au luat aceste  măsuri. 

Astfel, prin încheierea  penală nr. 47/C/30.03.2007 pronunţată de  Tribunalul Cluj s-a  
luat  măsura  arestării preventive a  inculpaţilor, între care  şi reclamantul din prezenta  cauză, 
iar  ulterior, măsura arestării preventive a fost  prelungită prin încheierea  penală nr. 58/C/2007, 
până la data de  27  mai 2007. 

Măsura arestării preventive a  inculpaţilor  s-a  dispus  pentru săvârşirea  infracţiunilor 
de trafic de persoane  prev. de art. 12 alin. 1  şi alin. 2  lit. a  din Legea nr.  678/2001, cu 
aplicarea art. 41 alin. 2  C. penal, trafic de  minori prev. de  art. 13  alin. 1  şi alin. 2  lit. a  din 
Legea nr.  678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. 2  C. penal, şi constituire  într-un grup infracţional 
organizat  prev. de art. 7  din Legea nr.  39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a  C. penal. 

După înregistrarea dosarului la   instanţa de  judecată în data de  25 mai 2007 s-a  
procedat  la verificarea legalităţii măsurii arestării preventive, măsură care a fost  menţinută, 
iar recursul declarat  împotriva  acestei soluţii a fost respins. 

La termenele de  judecată din data de  21  iunie  2007  şi 9 august  2007, măsura arestării 
preventive a fost  menţinută faţă de  inculpaţi şi doar  la data de  27 august  2007  s-a  dispus  
faţă de  inculpatul G.R.I., reclamantul din prezenta  cauză, înlocuirea măsurii arestării 
preventive  cu obligarea de a nu părăsi localitatea. 

Prin sentinţa  penală nr. 121/D/2008 din 5.03.2008 a  Tribunalului Cluj, rămasă 
definitivă prin respingerea apelurilor  şi recursurilor declarate  împotriva ei, instanţa a dispus 
schimbarea  încadrării juridice din infracţiunea de trafic  de persoane  prev. de art. 12 alin. 1  şi 
alin. 2  lit. a  din Legea nr.  678/2001  modificată prin Legea nr.  287/2005, cu aplicarea art. 41 
alin. 2  C. penal, reţinută în sarcina  reclamatului în infracţiunea de lovire  prev. de art. 180 
alin. 2  C. penal, infracţiune în legătură cu care, instanţa, prin aceeaşi sentinţă a dispus  în 
temeiul art. 11  pct. 2  lit. b cu art. 10 lit. h Cod proc. penală, încetarea  procesului penal ca  
urmare a retragerii plângerii prealabile. 

Prin aceeaşi sentinţă, instanţa, în baza art. 11  pct. 2  lit. a  raportat la art. 10 lit. c Cod 
proc.pen., a dispus achitarea reclamantului sub  aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de  
minori şi în baza art. 11  pct. 2  lit. a  raportat la art. 10 lit. d Cod proc.pen., achitarea 
reclamantului sub  aspectul săvârşirii infracţiunii de  constituire şi sprijinire a  unui grup 
infracţional.  

Prin sentinţa  penală nr. 121/D/2008 a fost revocată faţă de  reclamant  măsura  obligării 
de a  nu părăsi ţara  instituită prin încheierea  penală din 23.12.2007.  

Din această hotărâre  judecătorească rezultă aşadar  că măsura arestării preventive  
înlocuită ulterior cu măsura de a nu părăsi localitatea a fost luată faţă de reclamant  în 
considerarea săvârşii infracţiunii prev. de art. 12  alin. 1  şi 2  lit. a  şi art. 13 alin. 1,2 şi 3  din 
Legea nr.  678/2001. 

Aşadar, finalizarea procedurii penale a condus  la concluzia lipsei vinovăţiei penale a 
reclamantului în săvârşirea faptelor reţinute ca  infracţiuni, respectiv fapta nu a fost  săvârşită 
de  inculpat şi faptei îi lipseşte unul din elementele  constitutive ale  infracţiunii. Or, tocmai 
reliefarea  unor asemenea  împrejurări deschid dreptul persoanei la repararea prejudiciului 
suferit, ca  urmare a  privării sau restrângerii de  libertate.   

În concluzia celor reţinute, excepţia  inadmisibilităţii acţiunii invocată de  pârâţi este  
nefondată, reclamantul fiind  îndreptăţit la repararea prejudiciului moral, prejudiciului de  
imagine  şi de familie suferit. 

În ceea ce  priveşte  critica  formulată de reclamant  şi pârâţi cu privire la  cuantumul 
despăgubirilor acordate, curtea apreciază că este  nefondată.  
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Art. 505  alin. 1  Cod proc. penală stabileşte  criteriile  în funcţie de care se determină 
acordarea despăgubirilor  pentru prejudiciul suferit, dar nu stabileşte  şi criteriile de  
cuantificare a acestuia. Acest  lucru este pe deplin justificat de  faptul că prejudiciul moral nu 
poate fi stabilit prin rigori abstracte  din moment  ce el diferă de  la  persoană la  persoană, în 
funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărui caz.  

Nici Curtea Europeană atunci când acordă despăgubiri morale nu operează cu criterii 
de evaluare  prestabilite, ci judecă în echitate. 

Curtea apreciază că suma acordată reclamantului cu titlu de despăgubiri morale pentru 
perioada arestării preventive (30.03.2007 – 27.08.2007) şi interdicţiei de a  nu părăsi localitatea 
(27.08.2007 – 3.12.2007),  este  suficientă pentru a oferi o reparaţie completă pentru atingerea 
adusă onoarei, reputaţiei şi persoanei reclamantului, atât  în ceea ce  priveşte  viaţa sa  privată, 
cât şi cea  socială. 

Aceasta, având în vedere afecţiunile resimţite de persoana  reclamantului, constând  în  
izolarea  şi refuzul de a  comunica cu cei apropiaţi şi cu prietenii săi, de  familia acestuia, a  
cărei situaţie financiară a scăzut  în mod simţitor, de trauma  psihică suferită de cei trei copii ai 
reclamantului, care  au suferit  un şoc  în momentul arestării tatălui lor, fiind  nevoiţi să urmeze  
proceduri speciale la  un psiholog  pentru a depăşi acest incident. 

Criticile  formulate de pârâţi cu privire la faptul că hotărârea  instanţei de fond nu este 
temeinică, întrucât a apreciat  în mod greşit că probele  testimoniale  şi cu înscrisuri 
administrate  în cauză nu fac  dovada existenţei unei legături de cauzalitate  între privarea de 
libertate a reclamantului şi năruirea afacerilor sale, că năruirea afacerilor reclamantului s-a 
datorat  crizei financiare, nu pot fi reţinute  în totalitate. Chiar dacă solicitările reclamantului 
prin raportare la  prejudiciul pe care  l-a  încercat  prin pierderea  unor relaţii comerciale se  
regăsesc  în patrimoniul societăţii comerciale, reclamantului îi revin  beneficiile  obţinute  din 
calitatea de administrator, astfel că durata de  166  de zile cât a durat arestul şi 205  zile de 
limitare a  posibilităţilor de deplasare, i-au afectat afacerile. 

De asemenea, chiar  dacă actele  medicale sunt  ulterioare perioadei luării măsurii 
arestării preventive şi interdicţiei de a  părăsi localitatea, bolile de care suferă reclamantul, cum 
ar  fi diabetul zaharat, pot  fi consecinţa traumei psihice pe care acesta  a suferit-o pe perioada 
detenţiei. 

 

8. Expropriere. Cuantumul despăgubirilor. Stabilire  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 387/A din 5 martie 2015  
1. Cererea de  chemare  în judecată 
 Prin  cererea înregistrată la data de 21 mai 2010, reclamanta G.C.L. i-a chemat 

în judecată pe pârâţii Statul Român prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale Din România, Consiliul Local Mihai Viteazu prin Comisia Pentru Aplicarea Legii 
198/2004 şi M.N., solicitând instanţei ca, să dispună anularea hotărârii de stabilire a 
despăgubirii nr. 52/23.04.2008, emisă de CNADNR SA-Comisia  Pentru Aplicarea Legii 
198/2004 din cadrul Consiliului Local Mihai Viteazu, emisă în favoarea persoanei aparent 
îndreptăţite, M.N., cu privire la imobilul situat în extravilanul com. Mihai Vitezu, tarla 41, 
parcela 29/1 în suprafaţă de 2485 mp ( nr. cad. 2348) ca fiind emisă în favoarea unei persoane 
neîndreptăţite, să constate că reclamanta are calitatea de persoană îndreptăţită în sensul Legii 
198/2004 la încasarea despăgubirilor acordate pentru exproprierea imobilului în suprafaţă de 
2485 mp, să dispună majorarea cuantumului despăgubirilor pentru imobilul identificat prin nr. 
cad. 2348 în suprafaţă de 2485 mp, stabilite prin hotărârea de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor nr. 52/23.04.2008 la suma de 70 euro/mp, cu cheltuieli de judecată în măsura în 
care pârâţii se vor opune admiterii acţiunii. 
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 În motivarea cererii, reclamanta învederează că, prin hotărârea menţionată, s-a 
aprobat acordarea de despăgubiri în sumă de 60.221,9 lei pentru imobilul expropriat, situat în 
extravilanul localităţii Mihai Viteazu, tarla 41, parcela 29/1, în suprafaţă de 2485 mp, în 
favoarea persoanei aparent îndreptăţite, M.N., avându-se în vedere titlul de proprietate nr. 
26193/1722/25.06.1997 eliberat în favoarea acestuia, cu privire la parcela menţionată anterior, 
în suprafaţă de 15.000 mp, în privinţa căruia a fost însă constatată nulitatea absolută parţială cu 
privire la suprafaţa de 5500 mp, prin sentinţa civilă nr. 1595/2001, pronunţată de Judecătoria 
Turda în dos. nr. 100/2000, definitivă şi irevocabilă, prin respingerea apelului şi recursului. 

 Reclamanta a arătat că este proprietara imobilului situat în parcela 28 din sola 
41, în suprafaţă de 5500 mp, înscris în titlul de proprietate  5452/453/22.02.1994, eliberat în 
favoarea numitei M.I., de la care a dobândit prin cumpărare acest teren, dreptul său fiind 
consfinţit prin sentinţa civilă nr. 1595/2001, pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul nr.  
100/2000, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea căilor de atac. 

 Ca urmare a pronunţării sentinţei, dreptul reclamantei a fost intabulat în CF 2228 
Mihai Viteazu, cu nr. top 527/T/3/1/2 în suprafaţă de 2750 mp şi cu nr. top 527/T/4/1/2 în 
suprafaţă de 2750 mp. 

 Reclamanta a mai precizat faptul că,  iniţial,  potrivit hărţii de punere în posesie, 
cele două parcela ale sale, respectiv ale pârâtului M.N. se aflau una lângă alta, însă ulterior a 
fost întocmită o altă schiţă, potrivit căreia între parcela 28 şi 29 a fost intercalată o alta, 29/1, 
aparţinând aceluiaşi pârât, însă parcela reclamantei a fost mutată la vest, acesta fiind motivul 
pentru care s-a dispus constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate al pârâtului 
vizând parcela 29/1, care se suprapunea parţial cu parcela 28 a reclamantei. 

 Cu toate acestea, deşi terenul reclamantei este afectat de lucrările de construcţie 
ale autostrăzii Braşov-Borş, nu figurează în vreuna din hotărârile de stabilire a cuantumului 
despăgubirii pentru terenul expropriat, ci doar pârâtul M., care a solicitat majorarea 
cuantumului despăgubirilor stabilite prin hotărârea nr. 52/2008, hotărâre contestată, făcând 
obiectul dosarului nr. .../117/2008 aflat în prezent pe rolul Curţii de Apel Cluj, Tribunalul Cluj,  
prin sentinţa nr. 382/2009 stabilind că acesta este îndreptăţit să primească suma de 106.605,5 
euro. 

 Drept urmare, reclamanta se consideră îndreptăţită la stabilirea în favoarea sa a 
despăgubirii pentru terenul expropriat, care se compune din valoarea reală a imobilului şi 
prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite, conform art. 26 din Legea 
33/1994. 

 2. Cererea de chemare în garanţie 
 Pârâtul Statul Român, prin CNADNR, a formulat cerere de chemare în garanţie 

împotriva pârâtului M.N., prin care a  solicitat  ca,  în situaţia în care va fi obligată la eliberarea 
către reclamantă a despăgubirii consemnate în cuantum de 60.221,09 lei, stabilită în temeiul 
HG 245/2008 şi a hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii 198/2004, ca urmare a exproprierii 
imobilului litigios, chematul în garanţie să fie obligat să îl despăgubească corespunzător. 

 În motivarea cererii, a  învederat instanţei faptul că cel chemat în garanţie 
pretinde acelaşi drept ca şi cel invocat de reclamantă, în baza căruia a solicitat despăgubiri 
pentru exproprierea aceluiaşi teren, prin sentinţa civilă nr. 382/09.06.2009, Tribunalul Cluj s-
a pronunţat în sensul obligării sale la plata către chematul în garanţie a despăgubirii pentru 
expropriere, sentinţă împotriva căreia a formulat apel Statul Român. 

 Pârâtul a  concluzionat că nu poate fi obligat să plătească de două ori despăgubiri 
pentru exproprierea aceluiaşi teren. 

 3. Soluţia primei instanţe 
 Prin cererea formulată în 16.09.2010 pârâtul M.N. a solicitat suspendarea 

prezentului proces până la pronunţarea sentinţei definitive şi irevocabile în dos. nr. .../328/2009 
al Judecătoriei Turda. 
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 În şedinţa publică din 21.09.2010, tribunalul a respins excepţiile invocate de 
către pârât, cu motivările care se regăsesc în cuprinsul acestei încheieri, care face corp comun 
cu hotărârea pronunţată, mai puţin în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
a pârâtului Consiliul Local Mihai Viteazu prin Comisia pentru aplicarea Legii 198/2004. 

 Drept urmare, în baza art. 137 alin. 1 C. pr. civ., tribunalul, constatând că a omis 
a se pronunţa în realitate asupra excepţiei lipsei capacităţii procesuale a pârâtului Consiliul 
Local Mihai Viteazu prin Comisia pentru aplicarea Legii 198/2004, raportat la motivarea 
acestei excepţii a admis-o, având în vedere prevederile art. 2 alin. 1 din Legea 198/2004, cu 
consecinţa respingerii acţiunii faţă de acest pârât. 

 Prin sentinţa civilă nr. 484 din 4 octombrie 2013 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. .../117/2010, a  fost  admisă excepţia lipsei capacităţii procesuale a 
pârâtului Consiliul Local  Mihai Viteazu prin Comisia pentru aplicarea Legii 198/20404.  

 A fost  admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta G.C.L. împotriva 
pârâtului Statul Român prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România şi M.N. şi, în consecinţă:  

 S-a  constatat nulitatea parţială a Hotărârii de stabilire a despăgubirii nr. 
52/23.04.2008 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii 198/2004 din cadrul Consiliului Local 
al Comunei Mihai Viteazu în ceea de priveşte persoana aparent îndreptăţită la despăgubiri, ca 
fiind pârâtul M.N. pentru o suprafaţă de 1244 mp.  

 S-a  constatat calitatea reclamantei de persoană îndreptăţită la despăgubiri 
pentru terenul ce face obiectul hotărârii menţionate, respectiv suprafaţa de 1244 mp, teren 
intravilan, cu nr. cad. 2348 din tarlaua 41, parcela 28, conform raportului de expertiză întocmit 
de expert D.A.N.. 

 S-a majorat cuantumul despăgubirilor stabilite prin hotărârea menţionată la 
suma de 149.822 lei pentru suprafaţa arătată.  

 Pârâtul M.N. a  fost  obligat  să achite reclamantei 922,76 lei cheltuieli de 
judecată.  

 Pârâtul Statul Român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România a fost obligat să achite reclamantei 3725,76 lei cheltuieli de judecată.  

 A fost admisă în parte cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Statul 
Român prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale Din România împotriva 
pârâtului M.N. şi în consecinţă:  

 S-a  dispus eliberarea despăgubirilor aferente suprafeţei de 1244 mp, 
consemnate la dispoziţia pârâtului M.N. în favoarea reclamantului la rămânerea definitivă a 
sentinţei.  

 A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtului Consiliul 
Local al comunei Mihai Viteazu-Comisia pentru Aplicarea Legii 198/2004 ca fiind introdusă 
împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.  

 Considerente  
 Prin hotărârea nr. 52/23.04.2008, emisă de Comisia pentru aplicarea Legii 

198/2004 de pe lângă Consiliul Local Mihai Viteazu, s-a aprobat acordarea de despăgubiri 
pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Mihai Viteazu, arabil extravilan, din tarlaua 41, 
parcela 29/1, în suprafaţă de 2485 mp, identificat prin nr. cad. 2348, despăgubire cuantificată 
la suma de 60.221, 09 lei, reprezentând echivalentul  a 16.898 euro, persoană aparent 
îndreptăţită fiind M.N., raportat la titlul de proprietate nr. 26193/1722/25.06.1997. 

 Între reclamantă şi pârâtul M.N. s-au purtat mai multe litigii, semnificativă în 
acest sens fiind acţiunea în constatarea nulităţii absolute parţiale a procesului-verbal de punere 
în posesie şi a titlului de proprietate menţionat anterior, pentru o suprafaţă de 5500 mp, care se 
suprapune cu terenul dobândit de către reclamantă prin act de înstrăinare de la persoana 
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îndreptăţită în temeiul legii fondului funciar, care a făcut obiectul dos. 100/2000 al Judecătoriei 
Turda, soluţionat irevocabil în sensul admiterii acţiunii promovate de către reclamantă. 

 Din motivarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în acel dosar, tribunalul a 
reţinut că terenul înscris în titlul de proprietate al pârâtului se suprapune peste terenul înscris 
în titlul de proprietate al antecesoarei reclamantei, pe o suprafaţă de 5500 mp, ca urmare a 
modificării ulterioare a hărţii cadastrale făcute în favoarea pârâtului, cu neglijarea titlurilor de 
proprietate eliberate anterior. 

 De asemenea, pârâtul M.N. s-a prevalat de un alt dosar până la soluţionarea 
căruia a cerut suspendarea prezentei cauze, respectiv .../328/2009, având ca obiect nulitatea 
absolută a planului de punere în posesie întocmit anterior anului 1997, privind tarlaua 41 din 
extravilanul localităţii Mihai Viteazu, deoarece, în anul 1997, Comisia Locală a  întocmit alt 
plan de punere în posesie, cu consecinţa obligării acesteia la emiterea unui nou titlu de 
proprietate pentru suprafaţa de 15.000 mp, ca urmare a constatării nulităţii parţiale a procesului-
verbal şi a titlului de proprietate anulate prin sentinţa menţionată anterior, reclamant fiind în 
acel dosar M.N., printre pârâţi identificându-se şi G.C.L.. 

 Acest dosar a fost soluţionat în mod irevocabil, în sensul respingerii acţiunii, aşa 
cum a constatat,  tribunalul făcând verificări din oficiu în sistemul informatic ECRIS, situaţie 
în care, evident, nu  se mai impunea suspendarea prezentei cauze. 

 În condiţiile în care s-a stabilit îndreptăţirea reclamantei asupra suprafeţei de 
5500 mp în discuţie, tribunalul a apreciat necesară efectuarea unei expertize tehnice topografice 
de stabilire a împrejurării dacă terenul litigios este afectat de construirea autostrăzii, expertul 
numit în cauză, D.N., concluzionând că terenul în proprietatea reclamantei situat în extravilanul 
comunei Mihai Viteazu, tarla 41, parcela 28, înscris în CF 2228 Mihai Viteazu, în suprafaţă de 
5500 mp, este afectat de expropriere potrivit documentaţiei aprobate de HG 245/2008, 
hotărârea nr. 52/23.04.2008, respectiv parţial de nr. cad. 2348, pe o suprafaţă de 1244 mp. 

 Acest expert a răspuns obiecţiunilor formulate de către pârât, din perspectiva 
identificării imobilelor în litigiu în sistem de proiecţie STEREO 70, sens în care s-au refăcut 
planşele anexe, cu precizarea inventarului de coordonate Stereo 70 şi s-a arătat, de asemenea, 
că terenul litigios nu se suprapune cu suprafaţa de 329 mp, expropriată pentru care a fost emisă 
hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii nr. 80/23.04.2008, persoana aparent 
îndreptăţită fiind antecesoarea reclamantei.  

 Ca urmare a acestei constatări, tribunalul a încuviinţat efectuarea unei expertize 
de evaluare a suprafeţei expropriate aparţinând reclamantei, concluziile comisiei de experţi 
fiind în sensul că terenul are o valoare de circulaţie în prezent de 123.755 lei, terenul rămas în 
proprietatea reclamantei depreciindu-se cu 18% din valoarea parcelei rămase la nord şi cu 
10,5% din valoarea parcelei rămase la sud, cu menţiunea că valoarea exactă a deprecierii va 
putea fi calculată după comunicarea la dosar de către expertul topograf a suprafeţei celor două 
parcele rămase în proprietatea reclamantei. 

 Drept urmare, tribunalul a solicitat acestui din urmă expert întocmirea unui plan 
de situaţie din care să rezulte suprafeţele celor două parcele rămase în proprietatea reclamantei, 
ca urmare a decupării terenului aferent autostrăzii, acesta conformându-se, comisia de experţi 
evaluatori completând raportul de expertiză în sensul stabilirii deprecierii la suma de 16.718 
lei, respectiv 9349 lei pentru cele două parcele, aplicându-se un procent de 5% din valoarea 
parcelei rămasă la nord şi de 10,5 % din cea rămasă la sud. 

 Acest răspuns a fost contestat de către reclamantă, din perspectiva procentelor 
diferite stabilite iniţial de comisia de experţi şi apoi după completarea raportului de expertiză 
tehnică topografică, însă aceasta şi-a menţinut poziţia în sensul că iniţial pentru parcela la nord 
s-a luat în considerare doar diminuarea lăţimii parcelei cu 9,45 m, aplicându-se procentul 
rezultat între lăţimea iniţială şi lăţimea după expropriere, însă după depunerea la dosar a 
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suplimentului la expertiză privind dimensiunile parcelei rămase, s-au reanalizat caracteristicile 
parcelei, avându-se în vedere alte elemente. 

 Ulterior, la solicitarea reclamantei, comisia şi-a detaliat răspunsul în sensul că 
parcela rămasă la nord are în continuare acces la drumul naţional, prin reducerea lăţimii 
parcelei nu se reduce semnificativ raportul laturilor, însă totuşi se modifică forma parcelei care 
devine din trapezoidală, o parcelă cu formă neregulată. 

 Faţă de cele ce preced, Tribunalul, în baza art. 9 alin. 3 din Legea 198/2004, a 
admis în parte acţiunea formulată de reclamanta G.C.L. împotriva pârâtului Statul Român prin  
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale Din România, şi M.N., a constatat 
nulitatea parţială a Hotărârii de stabilire a despăgubirii nr. 52/23.04.2008 emisă de Comisia 
pentru aplicarea Legii 198/2004 din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu în ceea 
de priveşte persoana aparent îndreptăţită la despăgubiri, ca fiind pârâtul M.N. pentru o 
suprafaţă de 1244 mp şi a constatat calitatea reclamantei de persoană îndreptăţită la despăgubiri 
pentru terenul ce face obiectul hotărârii menţionate, respectiv suprafaţa de 1244 mp, teren 
intravilan, cu nr. cad. 2348 din tarlaua 41, parcela 28, conform raportului de expertiză întocmit 
de expert D.A.N., reprezentând valoarea de circulaţie a terenului expropriat şi prejudiciul 
produs reclamantei. 

 A majorat cuantumul despăgubirilor stabilite prin hotărârea menţionată la suma 
de 149.822 lei pentru suprafaţa arătată (123.755 lei +16.718 lei+ 9349 lei). 

 Totodată, în baza art. 276 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâţilor, i-a 
obligat să achite reclamantei, pârâtul M.N. suma de 922,76 lei cheltuieli de judecată, 
reprezentând ½ din onorariul achitat expertului topograf în cuantum total de 1845,52 lei, iar 
pârâtul Statul Român prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România  suma de 3725,76 lei cheltuieli de judecată, din care 922,76 lei reprezintă ½ din 
onorariul expertului topograf, şi 2803 lei onorariul cuvenit experţilor evaluatori, alte cheltuieli 
nefiind justificate. 

 În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie formulată, tribunalul, în baza 
art. 60 C.pr.civ., a admis-o în parte, dispunând eliberarea despăgubirilor aferente suprafeţei de 
1244 mp, consemnate la dispoziţia pârâtului M.N. în favoarea reclamantului la rămânerea 
definitivă a sentinţei, în condiţiile în care,  conform prevederilor art. 5 alin. 5 şi 8 din Legea 
198/2004, în situaţia în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil  sunt cerute în concurs 
sau în contradictoriu de mai multe persoane, aparent îndreptăţite, ceea ce este cazul în speţă, 
despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând a fi eliberate numai celor care sunt 
titularii drepturilor dovedite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, aceeaşi soluţie 
fiind stabilită de legiuitor în cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflaţi 
în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, pârâtul M.N. contestând cuantumul 
despăgubirilor stabilite, cererea făcând obiectul dosarului nr. .../117/2008 al Tribunalului Cluj. 

 4. Apelurile 
 Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel reclamanta G.C.L. şi pârâtul Statul 

Român prin CNADNR. 
 4.1. Reclamanta a  solicitat schimbarea sentinţei în sensul majorării cuantumului 

despăgubirilor la suma de 70 euro/mp pentru terenul expropriat şi constatarea  unei deprecieri 
de  18% a valorii terenului rămas  în  proprietatea reclamantei, care să se raporteze tot la 
valoarea de  70 euro/mp a terenului expropriat. 

 În motivarea apelului ei, reclamanta arată că instanţa ar fi trebuit să ţină seama 
de valorile la  nivelul anului 2008, anul exproprierii sau cel puţin raportat la data  înregistrării 
cererii de chemare  în judecată, 21.05.2010. 

 Arată că, în dosarul nr. .../117/2008, s-a stabilit o despăgubire de  42,9 euro/mp 
pentru acelaşi teren în favoarea pârâtului M.N., care nici măcar nu este persoană îndreptăţită, 
titlul său fiind anulat  la  solicitarea  reclamantei.   
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 În ceea ce priveşte diminuarea valorii parcelei rămase  în  proprietatea  
reclamantei, experţii au apreciat  iniţial că deprecierea este de  18%, însă ulterior au revenit 
asupra acestei opinii. 

 Prima  instanţă a stabilit greşit  cheltuielile de judecată, întrucât nu le-a acordat  
în totalitate reclamantei, neobligând pârâţii la  plata onorariului avocaţial, precum şi la  plata 
sumei de  500 lei, onorariu achitat expertului D.D.M., în condiţiile în care acesta a fost  numit 
de  instanţă. 

 4.2. Pârâtul, prin apelul său, a  solicitat schimbarea sentinţei, în sensul 
respingerii în totalitate a acţiunii. 

 În motivarea apelului său, pârâtul învederează că petitul privind  constatarea  
nulităţii hotărârii este inadmisibil, nefiind  prevăzută de legiuitor posibilitatea atacării unei 
astfel de hotărâri şi menţionarea  incorectă a persoanei îndreptăţite  nefiind, oricum, motiv de  
nulitate. 

 Cu privire la  cuantumul despăgubirilor, prima  instanţă nu a făcut  decât  să-şi 
însuşească în întregime raportul experţilor, fără a verifica amplasamentul real al terenului 
expropriat, categoria de folosinţă a acestuia şi criteriile rezultând din  dispoziţiile  art. 26  din 
Legea nr.  33/1994, întrucât, în realitate, terenul este extravilan arabil, iar evaluarea s-a făcut  
raportat la un amplasament  intravilan şi a  ţinut seama doar de oferte de  vânzare  şi nu de  
contracte, aşa  cum cere  jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, motiv  pentru care se  
impune refacerea raportului de expertiză, sens  în care au şi fost anexate  contracte autentice de  
vânzare-cumpărare, solicitându-se  instanţei să ţină seama  şi de raportul de evaluare  întocmit 
pentru Camera Notarilor Publici Cluj. 

  Instanţa a acordat  mai mult decât  s-a  cerut, atunci când a  acordat  şi o sumă 
pentru diminuarea valorii terenului rămas  în  proprietatea reclamantei, aceasta solicitându-se 
abia  prin precizarea de acţiune  depusă cu încălcarea dispoziţiilor art. 132  Cod proc. civ. 

 Oricum, această solicitare este  şi neîntemeiată, întrucât nu există un prejudiciu 
în condiţiile  în care  terenul are  în continuare acces la drumul public, aşa cum rezultă inclusiv  
din expertiza de evaluare. 

 Hotărârea  nu este  motivată, pentru că nu face  decât să reproducăconcluziile 
rapoartelor de expertiză. 

 Cheltuielile de  judecată au fost greşit acordate, reclamanta  fiind cea  care ar fi 
trebuit să fie  obligată la plata lor faţă de  pârâtă. 

 În probaţiune,  s-a  solicitat efectuarea  unei noi expertize, care să ţină seama de  
contracte autentice de  vânzare-cumpărare pentru terenuri extravilane arabile, încheiate  în anul 
2013. 

 5. Aderarea la apelul reclamantei formulată de pârâtul M.N. 
 Pârâtul M.N., prin actul de procedură intitulat  „întâmpinare”, a solicitat  

respingerea apelului pârâtului şi admiterea apelului reclamantei, solicitând să nu fie  obligat  la 
plata cheltuielilor de  judecată şi depunând  în probaţiune un certificat de  urbanism şi o copie  
a  PUG Mihai Viteazu, ca să susţină situarea terenului în intravilan. 

 6. Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor invocate, în temeiul art. 
292 alin. 1 Cod proc. civ., analizând şi aderarea la apel formulată de către pârâtul M.N., în 
temeiul art. 293 Cod proc. civ., curtea constată următoarele: 

 a) Astfel, în ceea ce priveşte  motivul de apel formulat de  pârât  privind 
inadmisibilitatea capătului de cerere privind anularea  hotărârii de expropriere, acesta este  
nefondat, greşita identificare a  titularului dreptului fiind  motiv de  nevalabilitate a actului 
administrativ, chiar  dacă motivul nu este  imputabil emitentului actului. 

 b) Cu privire la cuantumul despăgubirilor au fost  formulate  motive de apel atât  
de reclamantă, cât  şi de  pârâtul Statul Român prin CNADNR. 
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 b.1) Motivele au vizat situarea  terenului şi categoria de folosinţă a acestuia,  
reclamanta  susţinând că este  un teren situat  în intravilan, aşa cum rezultă şi din raportul de 
expertiză  întocmit  în faţa  primei instanţe, iar pârâtul că amplasamentul  este în extravilan. 

 În titlul de  proprietate emis în   anul 1993  în favoarea  pârâtului M.N., ca  şi în 
cel emis  în anul 1994 în favoarea antecesoarei reclamantei, terenul apare ca fiind situat în 
extravilan (f. 21-22 din dosarul primei instanţe). 

 Cu toate acestea, în favoarea  pârâtului M.N. a fost  emis un certificat de  
urbanism nr. 549/29.12.1994, în care terenul figurează în continuare  în extravilan, arătându-
se, însă, că nu prezintă restricţii speciale de construire (f. 166), eliberându-se  în favoarea  
pârâtului şi autorizaţie de construire  în acest sens  (f. 177 din acelaşi dosar).  

 În raportul de expertiză  tehnică extrajudiciară întocmit de  ing. expert M.A. în 
dosarul nr. .../117/2008 al Tribunalului Cluj, dosar având ca  obiect  contestarea de  către pârâtul 
M.N. a cuantumului despăgubirilor  stabilite  prin hotărârea de expropriere în favoarea sa, 
terenul figurează ca fiind intravilan, la raportul de expertiză  fiind anexat  şi PUG-ul comunei 
(f. 69-78 din dosarul primei instanţe). 

 Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat  de ing. expert  
D.A.N., acesta arată că terenul reclamantei este situat  în extravilanul comunei Mihai Viteazu 
şi este afectat de  expropriere  pe  o suprafaţă de  1244  mp. (f. 278-288, 327-331). 

 Raportul de expertiză tehnică judiciară de evaluare, însă, concluzionează că 
terenul ar fi situat în intravilan şi evaluarea este raportată la acest amplasament (f. 217-240 
dosar  tribunal, vol II). 

 Conform răspunsului Primăriei comunei Mihai Viteazu, terenul face  parte din 
intravilanul comunei din anul 1998, dar  nu există în acest  sens  o hotărâre a consiliului local 
de  intrare a terenului în intravilan, existând, însă, un plan urbanistic  general (f. 302-303 dosar  
tribunal vol. II).  

 Probele au fost completate şi în apel, raportat la susţinerile  contradictorii ale  
părţilor, fiind depus  un certificat de  urbanism de  către  pârâtul M.N., din anul 2009, în care 
terenul apare  ca  fiind  situat în intravilan (f. 24 dosar  curte). 

 Primăria  comunei Mihai Viteazu a  comunicat  instanţei PUG-ul comunei 
raportat la zona  în litigiu, aprobat  prin HCL  nr. 60/18.12.2012, susţinând  că terenul face  
parte din intravilan încă potrivit  PUG 1999 (f. 265-270), ulterior arătând  că planul urbanistic  
general a  fost aprobat  în anul 1996  printr-o hotărâre a consiliului local din 27.09.1996, fiind 
reactualizat  în anul 1999, iar  terenul în litigiu este  în intravilan încă din anul 1996 (f. 297). 

 Raportat la aceste  probe, curtea a concluzionat  că, deşi la  momentul emiterii 
titlurilor de  proprietate, terenul era  situat  în extravilanul comunei, ulterior, în anul 1996, în 
baza unei hotărâri a consiliului local de aprobare a planului urbanistic  general, acesta a  intrat  
în intravilan, astfel că evaluarea sa din hotărârea de expropriere emisă în anul 2008 este greşită, 
ţinând  seama de valorile  unor terenuri din extravilan. 

 b.2) Cu privire la valoarea terenului expropriat, în apel, în temeiul art. 292 alin. 
1  Cod proc. civ., curtea a apreciat  că nu se  impune efectuarea  unei noi expertize, ci doar  
completarea raportului de expertiză ţinându-se seama de contractele de  vânzare-cumpărare 
depuse  la dosar, inclusiv  ca  urmare a adreselor efectuate de instanţă, solicitându-li-se 
experţilor stabilirea  valorii de circulaţie raportat la  momentul exproprierii, la  cel al efectuării 
primului raportul de expertiză, precum şi la momentul efectuării expertizei din apel (f. 132-
133, încheierea  şedinţei publice  din 13.03.2014), ţinându-se seama  de  punctele de  vedere 
ale  părţilor privind situarea terenului, instanţa  urmând  să stabilească starea de fapt  prin 
decizia act  final al judecăţii. 

 De  precizat  că majoritatea contractelor au vizat  terenuri situate  în extravilan, 
având  categoria de  folosinţă arabil.  
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 Din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară făcută în apel, rezultă 
că valoarea terenului la  data exproprierii, ţinându-se seama de amplasarea acestuia  în 
intravilan, era  de  40 euro/mp, adică de  142 lei/mp, la  cursul de  3,5614 lei/euro (f. 167-186), 
deci mai mare decât  cea stabilită prin hotărârea de expropriere din 23.04.2008, de  numai 6,8 
euro/mp (f. 9 dosar  tribunal vol. I). 

 La data efectuării raportului de expertiză în faţa  primei instanţe, valoarea 
terenului era de  20 euro/mp, respectiv  de  90,44  lei/mp, la  cursul de  4,5219 lei/euro  (f. 220-
225 dosar curte). 

 La data efectuării completării expertizei în apel, valoarea terenului expropriat 
era de 18 euro/mp, respectiv 80 lei/mp la cursul de  4,4378 lei/euro (f. 170 dosar apel). 

 S-a depus  şi evaluarea raportat la amplasarea terenului în extravilan (f. 278-293 
din acelaşi dosar), însă această probă va fi înlăturată de  instanţă raportat la statuarea privind  
situarea terenului în extravilan, conform punctului anterior din considerente.  

 Întrucât la  data exproprierii terenul avea o valoare mult  superioară valorii 
actuale de circulaţie, ţinându-se seama de decizia Curţii Constituţionale  nr. 12/15.01.2015, 
prin care a fost admisă excepţia de  neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a II-a din 
Legea nr.  198/2004, raportat la sintagma  „la data  întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă 
în dispoziţiile art. 26  alin. 2  din Legea nr.  33/1994, curtea va admite  în parte apelul 
reclamantei şi va respinge apelul statului în ceea ce priveşte valoarea de circulaţie a terenului 
expropriat  în suprafaţă de  1244  mp, urmând să stabilească o valoare de 142  lei/mp, însuşindu-
şi concluziile completării la raportul de expertiză  întocmit  în apel. 

 Obiecţiunile pârâtului sunt nefondate, ele vizând amplasamentul terenului, 
despre care s-a dovedit că este situat  în intravilan şi nu în extravilan, momentul la care trebuie 
raportată valoarea de circulaţie a terenului, acesta  fiind cel al exproprierii, şi nu data  ultimei 
completări la raportul de expertiză, experţii ţinând  seama de contracte de vânzare-cumpărare 
privind terenuri similare,  încheiate  în aceeaşi perioadă (f. 169-173 dosar  curte), satisfăcând, 
astfel, criteriile invocate de pârâtul apelant inclusiv prin motivele de apel. 

  b.3) Cu privire la deprecierea  valorii terenului rămas  în  proprietatea 
reclamantei, precizarea de acţiune  nu este tardivă raportat la  dispoziţiile  art. 132 Cod proc. 
civ., pentru că numai din raportul de expertiză  topografică efectuat  în cauză a rezultat că doar  
o porţiune de  1244 mp din terenul reclamantei este afectată de expropriere şi că diferenţa a 
rămas  în  proprietatea acesteia, fiind  vorba de  două terenuri situate de o parte  şi de alta a 
celui expropriat.  

 Pe  fondul acestei cereri, experţii au explicat  că reducerea frontului şi 
fărâmiţarea terenului a determinat o reducere a valorii acestuia, chiar dacă, în concret, acesta 
are  în continuare ieşire la  drumul public, iar deprecierea  concretă este de  5% pentru terenul 
de  3361  mp şi de  10,5% pentru cel de  895 mp, aşa cum rezultă şi din explicaţiile date  în faţa  
prime instanţe, prin care au revenit asupra deprecierii de  18%, menţinute  şi în faţa  instanţei 
de apel  (f. 169, 214 dosar  curte), concluziile  lor  nefiind  contestate în concret de către  
apelanta reclamantă, aceasta  susţinând doar  că instanţa ar trebui să ţină seama de  părerea  
iniţială a experţilor. 

 Raportat la deprecierea reţinută, amplasamentul terenului şi valoarea acestuia  
la data exproprierii, prejudiciul suferit de reclamantă se  cifrează la 23.863  lei pentru terenul 
de  3361  mp şi 13344 lei pentru cel de  895  mp (f. 169 dosar curte). 

 b.4) Ţinând  seama de valorile  reţinute  mai sus, în temeiul art. 296 Cod proc. 
civ., curtea va admite  în parte apelul reclamantei şi va stabili un  cuantum total al 
despăgubirilor  la  213.855  lei. 

 c) Au mai fost  formulate critici privind cheltuielile de judecată  acordate de  
prima instanţă, cele ale  pârâtului fiind  nefondate, acesta fiind  considerat în culpă procesuală 
inclusiv  de instanţa de apel, în sensul art. 274 alin. 1 Cod proc. civ., iar cele acordate 
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reclamantei au fost corect stabilite, neputând fi acordat  onorariul expertului D.D.M.  ca expert 
evaluator, pentru că nu avea specializarea cerută, fiind  culpa reclamantei că l-a desemnat fără 
a face o astfel de verificare decât  ulterior. 

 Cu privire la onorariul avocaţial pentru munca depusă de avocat  în faţa  primei 
instanţe, reclamanta  nu a  indicat filele  la care ar fi depus  dovada achitării acestora  în faţa 
primei instanţe, instanţa de apel neidentificând chitanţe  în acest sens  în dosarul prime instanţe, 
iar, în apel, a fost  depus doar  contractul de asistenţă juridică încheiat la 12.02.2014, după 
pronunţarea  hotărârii primei instanţe, aşadar, referitor  doar  la  munca  prestată de avocat  în 
apel, precum şi chitanţa  privind achitarea acestuia (f. 299-300 dosar curte). 

 Aşadar, criticile  apelanţilor referitoare la  modul de acordare a  cheltuielilor 
de  judecată  de către  prima  instanţă sunt  nefondate. 

 Tot  la  cheltuielile de judecată  se referă şi aderarea la apel formulată de  pârâtul 
M.N.. Aceasta, la  rândul ei, este nefondată, pentru că, pe de o parte, acesta se arată de acord 
cu admiterea apelului reclamantei, recunoscând dreptul ei asupra despăgubirilor  pentru o 
porţiune de  1244 mp din terenul expropriat, iar, pe de altă parte, susţine că nu este  în culpă 
procesuală, fără a cere schimbarea soluţiei primei instanţe în ceea ce priveşte anularea hotărârii 
de expropriere  privind  titularul acestei suprafeţe.  

 În plus, în faţa  primei instanţe, în mod  constant s-a  opus  admiterii acţiunii şi 
a formulat apărări, solicitând  inclusiv suspendarea soluţionării cauzei până la  soluţionarea 
litigiilor  privind  nulitatea titlului de proprietate emis  în favoarea sa şi rectificarea cuprinsului 
cărţii funciare, fiind, aşadar, în mod corect constatată culpa sa procesuală. 

 d)  În ceea ce priveşte cheltuielile de  judecată efectuate  în apel, pârâtul apelant 
a fost  cel care a achitat  onorariile experţilor evaluatori pentru completarea la raportul de 
expertiză, după cum urmează: 

 - 600 lei prin chitanţele de  la  f. 163-165, reprezentând  onorariul provizoriu 
stabilit  prin încheierea de la f. 132-133,  

 - 600 lei reprezentând  onorariul provizoriu pentru completarea privind situarea 
terenului în extravilan, sumă depusă la data de  11.02.2015, după amânarea pronunţării. 

 Nu au fost achitate de către acest apelant:  
 - onorariul suplimentar  încuviinţat prin încheierea  şedinţei publice din 

30.10.2014 (f. 227) de încă 300 lei pentru fiecare expert, raportat la deconturile de la f. 184-
186, în total 900 lei, 

 - onorariul suplimentar de 400 lei pentru fiecare expert, în total 1200 lei, 
încuviinţat  prin încheierea de amânare a pronunţării din 5.02.2015, pentru deconturile de la f. 
294 – 296 privind  completarea raportat la situarea trenului în extravilan. 

 De aceea, instanţa va obliga  pârâtul apelant  la plata acestor  onorarii în favoarea 
celor trei experţi, suma  lor  totalizând  2100 lei, câte  700 lei în favoarea fiecăruia, în temeiul 
art. 213 Cod proc. civ. 

 Prin notele depuse la filele 190-193, pârâtul apelant a invocat încălcarea de către 
instanţă a principiului contradictorialităţii prin necomunicarea raportului de expertiză pârâtului 
apelant lipsă de la dezbateri, precum şi a obligaţiilor legate de plata onorariilor experţilor. 
Această apărare este nefondată, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. 1 teza I C. proc. 
civ., părţile au obligaţia să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului, acesta fiind 
motivul pentru care li se poate acorda termen în cunoştinţă. Pârâtul apelant a avut termen în 
cunoştinţă, întrucât funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei a semnat citaţia pe care 
exista menţiunea că astfel se acordă termen în cunoştinţă. Acordarea termenului în cunoştinţă 
înseamnă că partea nu mai este citată, ea cunoscând existenţa procesului şi termenele de 
judecată, ca şi mersul dezbaterilor, instanţa nefiind obligată să poarte cu aceasta o 
corespondenţă scrisă. Principiul contradictorialităţii presupune ca garanţie citarea părţii 
(inclusiv acordarea termenului în cunoştinţă), şi nu încunoştinţarea părţii lipsă de la dezbateri 
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despre ce s-a întâmplat la termenele de judecată. Raportul de expertiză trebuie depus la dosar 
cu 5 zile înaintea termenului de judecată, conform art. 209 C. pr.civ., pentru ca părţile să-l poată 
studia înaintea termenului de judecată, el putând fi comunicat părţii la termenul de judecată, în 
condiţiile art. 96 C. proc. civ., dacă aceasta se prezintă (sau putând fi accesat pe internet), 
instanţa neavând obligaţia comunicării prin agenţii procedurali sau poştă.  

 Întrucât apelul reclamantei urmează a fi admis doar  în parte, ea susţinând  o 
valoare a terenului de  70 euro/mp, iar  instanţa acordându-i echivalentul în lei a valorii de  40 
euro raportat la momentul exproprierii, în temeiul art. 298 raportat la art. 276 Cod proc. civ.,   
instanţa va compensa  cheltuielile  de judecată  în apel. 

 

9. Expropriere. Stabilirea cuantumului despăgubirilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 81/R din 11 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 2550/19.09.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 

.../84/2012, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâtul Statul Român, prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.  

A fost admisă în parte acţiunea  precizată, formulată de reclamanţii V.S. şi S.E., în 
contradictoriu cu pârâtul Statul Român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. şi, în consecinţă: 

A fost dispusă modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din 
Comuna Ip, judeţul Sălaj, cu nr. 43/23.04.2012 şi a fost stabilit cuantumul despăgubirii 
cuvenite pentru imobilul expropriat, identificat cu nr. cadastral 340/1, în suprafaţă de 256 mp, 
la suma de 294 lei şi modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din 
Comuna Ip, judeţul Sălaj cu nr. 44/23.04.2012 şi a fost stabilit cuantumul despăgubirii cuvenite 
pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 305,306/1, în suprafaţă de 1115 mp, la 
suma de 1282 lei. 

Au fost compensate cheltuielile de judecată. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 

sale, următoarele:   
„Faţă de precizarea la acţiune de la fila 115, în şedinţa publică din data de 7 decembrie 

2012 s-a respins ca  rămasă fără obiect excepţia lipsei calităţii procesuale a Comisiei pentru 
aplicarea Legii nr. 255/2010, iar în şedinţa publică din data de 5 decembrie 2014, s-a respins 
ca rămasă fără obiect excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantului V. B.. 

Excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a hotărârilor emise de Comisia pentru 
aplicarea Legii nr. 255/2010 apare ca neîntemeiată urmând a fi respinsă. 

Instanţa va reţine că potrivit art. 22 din Legea nr. 255/2010 expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, 
fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului 
supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. 

Prin acţiunea formulată, reclamanţii nu contestă transferul dreptului de proprietate, ci 
solicită doar majorarea despăgubirilor stabilite prin hotărârile menţionate. În acest context, 
controlul de legalitate priveşte doar stabilirea întinderii despăgubirilor. Cum stabilirea 
despăgubirilor s-a făcut prin hotărâre, în cazul modificării întinderii despăgubirilor se modifică 
în mod corelativ și hotărârea și numai sub acest aspect. 

Prin Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din Comuna Marca, 
judeţul Sălaj cu nr. 3/24.04.20122 se stabilesc despăgubiri pentru imobilul expropriat 
identificat cu nr. 1386/1 în suprafaţă de 1475 mp, în sumă de 1.102, 56 (f. 21). 

Potrivit art. 26 alin (1) şi (2) din Legea nr. 33/1994 „despăgubirea se compune din 
valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane 
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îndreptăţite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine 
seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea 
administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse 
proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile 
prezentate de aceştia”.  

Pentru stabilirea despăgubirilor cuvenite reclamanţilor, instanţa a procedat conform art. 
25 din Legea nr. 33/1994, numind o comisie de trei experţi. 

În cauză au fost întocmite două rapoarte de expertiză, unul întocmit la data de 
14.02.2013 şi cel de-al doilea la data de 14.02.2014. 

Din raportul întocmit de experţii ing. N. I. H., I. A. şi A. D. I. P. a rezultat o valoare a 
terenului expropriat de                            2, 49 euro/mp (sau 10, 92 lei/mp) 

Potrivit celui de-al doilea raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de comisia de 
experţi formată din ing. L. I., ing. M. V. şi ing. D. M., a rezultat că valoarea terenului expropriat 
este de 1, 00 leu/ mp, la care s-a adăugat un prejudiciu de 15% . 

Instanţa a apreciat că cel de-al doilea raport de expertiză întocmit la data de 14.02.2014 
reflectă preţul de circulaţie al terenului expropriat.  

Pentru această concluzie, instanţa a reţinut că cel de-al doilea raport de expertiză a luat 
în calcul şi preţul stabilit prin contractele de vânzare - cumpărare  autentice, în timp ce în primul 
raport s-au avut în vedere doar două promisiuni de vânzare - cumpărare sub semnătură privată 
încheiate în anul 2011 și respectiv 2012, menţionându-se că nu s-au luat în considerare alte 
contracte doar pentru că preţul de vânzare a fost mai mic. Referirea la împrejurarea că 
vânzătorii au fost de acord cu preţuri mai mici decât preţul pieţei pentru că nu erau din 
localitate, este pur speculativă şi nu poate fi luată în considerare nefiind bazată pe criterii 
obiective.  

Instanţa va mai lua în considerare că preţul prezentat în cel de-al doilea raport de 
expertiză se poate corela şi cu cel prezentat în grila notarilor publici, că terenurile sunt situate 
în extravilan, iar preţul este comparabil cu cel practicat efectiv la nivelul comunei Marca aşa 
cum rezultă din comparabilele mai apropiate datei exproprierii constând în acte autentice de 
vânzare-cumpărare  

Instanţa mai reţine că finalitatea procedurii de expropriere este aceea de a stabili o justă 
despăgubire, în condiţiile în care exproprierea reprezintă o ingerinţă permisă nu numai de art. 
44 din Constituţie, dar şi de art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, în măsura în care este fundamentată pe o cauză de utilitate 
publică.  

Or, justa despăgubire presupune acordarea proprietarului expropriat a preţului pe care 
l-ar fi încasat în cazul în care ar fi vândut de bună voie terenul, acesta fiind preţul pieţii, adică 
preţul cu care se vând sau se cumpără, în mod obişnuit astfel de terenuri. Prin urmare nu se pot 
lua în calcul ofertele de preţ ale agenţiilor imobiliare, ci preţul plătit efectiv şi consemnat ca 
atare în contractele autentice de vânzare – cumpărare.  

Fiind în realitate o vânzare forţată, în care consimţământul vânzătorului nu este cerut 
de lege, în considerarea efectelor general benefice a utilităţii publice căreia îi va fi afectat 
imobilul, este firesc ca despăgubirea pentru bunul expropriat să cuprindă doar un preţ 
echivalent cu preţul la care s-ar fi vândut, în mod normal bunul, în cazul unei vânzări obişnuite, 
consimţite de ambele părţi, dar şi eventualul prejudiciu cauzat proprietarului-vânzător, 
reprezentat inclusiv de eventualul beneficiu de care a fost lipsit ca urmare a unei exproprieri 
intempestive, în raport de lucrările realizate şi care urmau să aducă un beneficiu cert şi 
previzibil. 

În speţă, lucrările de utilitate publică constau în lucrări de construcţie autostrăzi şi 
privesc imobilele ce fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Braşov-Cluj-Borş 
secţiunile 2B şi 2C”.  
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Potrivit disp. art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/1994, la calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia, prin urmare, indiferent după 
cum preţul imobilelor la data întocmirii raportului de expertiză este mai mic sau mai mare decât 
preţul de la data hotărârii de expropriere. 

Instanţa va reţine că la data întocmirii raportului de expertiză preţul terenului expropriat 
era de 1,00 leu /mp. La acest preţ se adaugă şi despăgubiri de 15% raportat la prejudiciul cauzat 
exploataţiei agricole, terenul având destinaţia de teren arabil, valoare ce nu a fost contestată de 
părţi.  

Având în vedere cele de mai sus, în baza disp. art. 21-23 din Legea 225/2010 coroborat 
cu art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, instanţa va admite acţiunea precizată formulată de 
reclamanţi și va dispune modificarea  Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 
din Comuna Ip, judeţul Sălaj cu nr. 43/23.04.2012 şi stabileşte cuantumul despăgubirii cuvenite 
pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 340/1, în suprafaţă de 256 mp, la suma 
de 294 lei şi modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din Comuna 
Ip, judeţul Sălaj cu nr. 44/23.04.2012 şi stabileşte cuantumul despăgubirii cuvenite pentru 
imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 305,306/1, în suprafaţă de 1115 mp la suma de 
1282 lei. 

Cât priveşte cheltuielile de judecată, instanţa va reţine că fiecare dintre părţi a achitat 
preţul unei expertize, că fiecare a beneficiat de apărător specializat şi raportat la pretenţiile 
admise parţial, în baza disp. art. 276 Cod procedură civilă  instanţa va proceda la compensarea 
cheltuielilor de judecată ocazionate de părţi cu prezentul proces”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Statul Român, prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., solicitând 
modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată astfel cum a 
fost precizată, ca fiind neîntemeiată; cu obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de 
judecată, ocazionate de soluţionarea prezentei cauze. 

În motivarea recursului au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 3041 
C.pr.civ., susţinându-se că cererea de modificare a Hotărârilor nr. 43 şi nr. 44 din data de 
23.04.2012, emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip, este inadmisibilă. 

Aşa cum s-a arătat şi instanţei de fond, hotărârea comisiei este un act unilateral, care a 
fost emis în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 255/2010 şi art. 16 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010. 

Art. 16 alin. 3 din Normele metodologice statuează că „Hotărârea comisiei poate fi 
revocară pentru motive temeinice. În acest caz, titularul cererii va fi notificat”. 

Cu alte cuvinte, prin prevederea sancţiunii revocării hotărârii, legiuitorul a înţeles să 
deroge de la regimul general (specialia generalibus derogant). 

Astfel, cererea de modificare (chiar si parţială) este inadmisibilă, nefiind prevăzută o 
asemenea posibilitate de către legiuitor.  

Reclamanţii nu sunt părţi semnatare în hotărâre, hotărârea fiind un act unilateral, nu 
bilateral. 

În realitate, nu există niciun temei legal pentru modificarea Hotărârilor nr. 43 si nr. 44 
din data de 23.04.2012 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2011 Ip, Legea prevede 
în mod expres cauzele pentru care un act este anulabil/poate fi modificat, or niciun motiv 
invocat de către reclamanţi prin cererea introductivă de instanţă nu se încadrează în aceste 
cauze expres reglementate. 

Potrivit dispoziţiilor art. 22 şi art. 23 din Legea nr. 255/2010, instanţa are posibilitatea 
doar să stabilească, în temeiul unui raport de expertiză judiciara, justeţea cuantumului 
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despăgubirii aprobate prin Hotărârea de Guvern sau să stabilească care sunt persoanele 
îndreptăţite la despăgubiri, 

În consecinţă, actele emise de Comisia de aplicare a Legii nr. 255/2010 sunt supuse 
controlului de legalitate numai în ceea ce priveşte dreptul la despăgubire pentru expropriere si 
cuantumul despăgubirii. 

Cu alte cuvinte, instanţa de judecată poate interveni doar în sensul obligării Statului 
Român, prin pârâtă, la plata despăgubirii stabilite în temeiul probelor administrate sau poate 
stabili că persoanele îndreptăţite la despăgubire sunt altele decât cele menţionate în cuprinsul 
hotărârii, însa, aceasta nu poate dispune anularea sau modificarea actului juridic unilateral, 
întrucât măsura exproprierii este un act al puterii de stat. 

Faptul ca, ulterior administrării probatoriului, instanţa de fond a concluzionat în sensul 
că reclamanţilor li se cuvine un cuantum al despăgubirilor mai mare cu semnificanta valoare 
de 0,06 lei/mp, decât cel acordat prin Hotărârile nr. 43 şi nr. 44 din data de 23.04.2012, nu 
implică/justifică modificarea acestei hotărâri. 

Se arată, astfel, că despăgubirea consemnată si suplimentul stabilit pe cale judiciară vor 
fi eliberate de către pârâtă pe baza hotărârii judecătoreşti definitive si irevocabile de stabilire a 
cuantumului acesteia în temeiul art. 19 alin. 11 din Legea nr. 255/2010. 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii şi hotărârea judecătoreasca prin care 
s-a dispus majorarea sumei propuse de către expropriator devin astfel acte legate indisolubil. 

De altfel, instanţa de fond nu a motivat în niciun fel soluţia referitoare la respingerea 
excepţiei inadmisibilităţii capătului de cerere privind modificarea hotărârilor de stabilire a 
despăgubirii, rezumându-se la a menţiona „Excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a 
hotărârilor emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 apare ca neîntemeiată, 
urmând a fi respinsă” (fila 2 din sentinţa recurată). 

Pârâta a subliniat că prevederile art. 22 alin. 1 şi ale art. 23 alin. 1 din Legea nr. 
255/2010 arată foarte clar că prin acţiunile formulate persoanele expropriate pot solicita 
exclusiv majorarea cuantumului despăgubirii stabilite de către expropriator .sau constatarea 
dreptului lor la despăgubiri. 

In sprijinul afirmaţiilor recurentei se invocă practica judiciară in materie: Decizia civila 
nr. G330/28.10.2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie; Secţia civilă şi de 
proprietate intelectuala; Decizia civilă nr. 7170/30.10.2007 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţiei şi Justiţie; Secţia civila ţi de proprietate intelectuala (anexate prezentei cereri de 
recurs). 

Instanţa supremă a respins, in ambele cauze, capătul de cerere privind 
anularea/modificarea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii. 

Pentru motivele menţionate anterior, pârâta consideră că instanţa de fond a dispus în 
mod greşit si nelegal modificarea Hotărârilor nr. 43 si nr. 44 de stabilire a despăgubirii şi, pe 
cale de consecinţă, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii primului capăt de cerere din 
acţiunea introductivă. 

Încălcarea dispoziţiilor legale imperative privind modalităţile de stabilire a  
cuantumului despăgubirii. 

Instanţa de fond a pronunţat hotărârea atacată cu nesocotirea dispoziţiilor art. 22 din 
Legea nr. 255/2010 (în vigoare la momentul formulării acţiunii) coroborate cu dispoziţiile  art. 
26 si art. 27 din Legea nr. 33/1994. 

Potrivit art.  22 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, verificarea 
justeţei cuantumului despăgubirii se realizează în condiţiile art. 26 din Legea nr. 33/1994. 

In conformitate cu art. 26 din Legea nr. 33/1994, „la calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de aceiaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
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raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia". 

Aşa cum s-a arătat instanţei de fond, în temeiul Legii nr. 255/2010 şi al H.G. nr. 
1051/2011, a fost emisă decizia de expropriere nr. 45 din data de 16.01.2012 privind coridorul 
de expropriere al lucrării „Braşov-Cluj-Borş, Secţiunile 2B şi 3C", printre imobilele care fac 
parte din coridorul de expropriere, fiind si următoarele imobile situate in extravilanul localităţii 
Ip,  judeţul Sălaj: imobilul in suprafaţă de 256 mp, identificat cu numărul cadastral 340/1, parte 
din tarlaua Ret; imobilul în suprafaţă de 1,115 mp, identificat cu numerele cadastrale 305. 
306/1. parte din tarlaua Rat. 

Cu titlu de despăgubire, pentru imobilul cu numărul cadastral 340/1 Ip, a fost aprobata 
suma de 279,68 lei, iar pentru imobilul cu numărul cadastral 305, 306/1 Ip, a fost aprobată 
suma de 1.218,14 lei. 

Aceste despăgubiri au fost stabilite printr-un raport de evaluare întocmit de către un 
evaluator proprietăţi imobiliare, membru al A.N.E.V.A.R. 

Raportul de evaluare a fost întocmit in acord cu prevederile art.11 alin. 7-9 din Legea 
nr. 255/2010, coroborate cu prevederile art. 8 din Normele de aplicare a Legii nr. 255/2010, 
potrivit cărora înainte de data începerii activităţii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010, 
expertul evaluator - membru ANEVAR întocmeşte un raport de evaluare a imobilelor 
expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pe fiecare categoric de folosinţă.  

Raportul se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de 
camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. 5 din Legea nr. 571/2003, norma edictată în 
acest sens fiind una imperativă (art. 8 din Norme - „expertul evaluator ... este obligat să se 
raporteze la expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici”). 

Dispunând obligativitatea determinării despăgubirii în acord cu valorile din grilele 
notarilor, Legea nr. 255/2010 a stabilit o modalitate de calcul bazată pe un criteriu obiectiv şi 
care este aptă să reflecte valoarea reală de circulaţie a imobilelor expropriate. 

Recurentul consideră că justeţea cuantumului despăgubirilor stabilite prin Hotărârile nr. 
43 si nr. 44 din data de 23.04.2012, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip 
(1,09 lei/mp), rezultă cu prisosinţă din studiul următoarelor acte autentice existente la dosarul 
cauzei:  

- contractul de vânzare-cumpărare nr. 1086/10.05.2012/B.N.P. Bodea Raluca-
Giorgiana, prin care s-a înstrăinat un teren de 7.083 mp, situat în extravilanul comuna Marca, 
jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 50003 Marca, având nr. cadastral 1122, cu preţul de 0,90 lei/mp; 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 1167/11.05.2012/B.N.P. G. Ghile, prin care s-a înstrăinat 
un teren de 2.700 mp, situat în intravilanul comunei Ip, jud. Sălaj, parte din tarlaua "Szakadas", 
înscris în C.F. nr. 50518 Ip, având nr. cadastral 5051B, cu preţul de 0,70 lei/mp; contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 1164/11.05.2012 B.N.P. G. Ghile, prin care s-a înstrăinai un teren de 
2.001  mp, situat in extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, parte din tarlaua "Szakadas", înscris în CF 
nr. 50520 Ip, având nr. cadastral 50520, cu preţul de 0,70 lei/mp; contractul de vânzare-
cumpărare autentificat de B.N.P. G. Ghile în luna februarie 2012, prin care s-a înstrăinat un 
teren de 7.000 mp, situat în extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 50483 Ip. având 
nr. cadastral 50483. cu preţul de 0,10 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare autentificat de 
B.N.P. G. Ghile în luna februarie 2012, prin care s-a înstrăinat un teren de 4,500 mp, situat in 
extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, înscris in C.F. nr. 50480 Ip. având nr. cadastral 520, cu preţul 
de 1,09 lei/mp. 

Cu toate acestea, consideră recurentul, justeţea cuantumului despăgubirilor stabilite 
prin Hotărârile nr. 43 şi nr. 44 din data de 23.04.2012, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii 
nr. 255/2010 Ip (1,09 lei/mp), rezultă cu prisosinţa din studiul următoarelor acte autentice 
depuse la dosarul cauzei: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1086/10.05.2012/B.N.P. Bodea 
Raluca-Giorgiana, prin care s-a înstrăinat un teren de 7.083 mp, situat în extravilanul com. 
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Marca, jud. Sălaj. înscris în C.F. nr. 50003 Marea, având nr. cadastral 1122, cu preţul de 0,90 
lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare nr. 1167/11.05.201, B.N.P. G. Ghile, prin care s-a 
înstrăinat un teren de 2,700 mp, situat în extravilanul com. Ip. jud. Sălaj, parte din tarlaua 
"Szakadas", înscris în C.F. nr. 50515 Ip, având nr. cadastral 5053 8, eu preţul de 0.70 lei/mp; 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 1164/11.05.2012/B.N.P. G. Ghile, prin care s-a înstrăinat 
un teren de 2.000 mp, situat în extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, parte din tarlaua "Szakadas", 
înscris In C.F. nr. 50520 Ip având nr. cadastral 50520, cu preţul de 0,70 lei/mp; contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat de B.N.P. G. Ghile in luna februarie 2012, prin care s-a 
înstrăinat un teren de 7.000 mp, situat în extravilanul com. Ip, judeţul Sălaj, înscris în C.F. nr. 
50483 Ip, având nr. cadastral 50483, cu preţul de 0,10 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat de B.N.P. G. Ghile în luna februarie 2012, prin care s-a înstrăinat un teren de 4.5011 
mp, situat în extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 50480 Ip, având nr. cadastral 
520, eu preţul de 0.10 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 
08.01.2013, prin care s-a înstrăinat un teren de 7.200 mp, situat în extravilanul com. Ip, jud. 
Sălaj, cu preţul de 0.42 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 
21.02.2013, prin care s-a înstrăinat un teren de 1.836 mp, situat în extravilanul com. Marea, 
jud. Sălaj, cu preţul de 0,42 lei/mp; contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 
11.07.2012, prin care s-au înstrăinat două cote de ½ din terenurile de 4.292 mp şi 4.308 mp, 
tarlaua Visky Tag, situate în extravilanul com. Marca, jud. Sălaj, cu preţul de 0,47 lei/mp; 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 07.09.2012, prin care s-a înstrăinat un 
teren de 3.000 mp, tarlaua Suat, situat în extravilanul com. Ip, jud. Sălaj, cu preţul de 0.47 lei 
/mp; contractul de vânzare-cumpărare încheiat în anul 2012, prin care s-a înstrăinat un teren de 
13.800 mp, situat în extravilanul şi intravilanul com. Marca, jud. Sălaj, cu preţul de 0.70 lei 
/mp. 

Recurentul subliniază că valorile din tranzacţiile de la punctele 6-10 i-au fost 
comunicate de către O.C.P.I. Sălaj, prin adresa cu nr. 3018/29.05.2013, existentă, de asemenea, 
la dosarul cauzei. 

Prin urmare, valoarea stabilită de către expropriator prin Hotărârile nr. 43 si nr. 44 din 
24.04.2012, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip, respectiv, de 1,09 lei/mp 
(pentru terenurile agricole-arabile, în suprafaţă de 256 mp şi 1.115 mp, identificate cu numerele 
cadastrale 340/1 şi 305, 306/1, situate în extravilanul com. Ip, judeţul Sălaj), este confirmată 
de valorile de circulaţie consfinţite de nu mai puţin 10 tranzacţii autentice privind imobile de 
acelaşi fel (0,10 – 0,90 lei/mp). 

În concluzie, prin raportare la dispoziţiile art. 26 şi 27 din Legea nr. 33/1994, ţinând 
cont de valorile reflectate de contractele autentice de vânzare-cumpărare amintite mai sus, 
recurentul solicită să se constate nelegalitatea hotărârii recurate, fondata pe validarea unui 
raport de evaluare ce contrazice realitatea. 

Justeţea cuantumului despăgubirilor stabilite prin Hotărârile nr. 43 si nr. 44 din data de 
23.04.2012, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip, rezultă cu prisosinţa din 
chiar raportul de expertiză evaluatorie întocmit în cauza. 

Diferenţa dintre valoarea unui metru pătrat stabilită prin Hotărârile nr. 43 şi 44 din data 
de 23.04.2012 şi valoarea unui metru pătrat stabilită de raportul de evaluare efectuat în cauză 
este de doar 0,06 lei. 

În aceste condiţii, instanţa de fond trebuia să observe că valoarea stabilită de către 
expropriator prin Hotărârile nr. 43 şi 44 din data de 23.04.2012, emise de Comisia pentru 
Aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip este confirmată, şi nu infirmată de raportul de evaluare efectuat 
in cauza. 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 33/1994, instanţa de judecată este cea care stabileşte 
despăgubirea după primirea rezultatului expertizei evaluatorii, comparând oferta 
expropriatorului cu pretenţiile persoanelor expropriate.  
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Dat fiind rezultatul expertizei evaluatorii, instanţa avea toate premisele necesare unei 
soluţii de respingere a acţiunii reclamanţilor ca neîntemeiată. 

Se subliniază încă odată că, în accepţiunea art. 26 din Legea nr. 33/1994, în operaţiunea 
de valorizare a unor imobile expropriate primează preţul real de circulaţie consfinţite în 
tranzacţii autentice care virează terenuri similare - or, aşa cum s-a dovedit în prezenta cauză, 
valoarea de despăgubire propusă de către expropriator este susţinută de preţurile relevate de 
multiple contracte autentice existente la dosarul cauzei. 

Inclusiv instanţa de fond a reţinut la filele 3-4 din hotărârea recurată că justa 
despăgubire presupune acordarea proprietarului expropriat a preţului pe care l-ar fi încasai în 
cazul în care ar fi vândut de bună voie terenul, acesta fiind preţul pieţei, adică preţul cu care se 
vând sau se cumpără, în mod obişnuit astfel de terenuri.  

Prin urmare, nu se pot lua în calcul ofertele de preţ ale agenţiilor imobiliare, ci preţul 
plătit efectiv şi consemnat ca atare în contractele autentice de vânzare-cumpărare. 

Cu toate acestea, prima instanţa a dat preferinţă raportului de contraexpertiză 
evaluatorie, în dauna tranzacţiilor comunicate de recurent la dosarul cauzei care dovedeau fără 
niciun dubiu justeţea cuantumului despăgubirii oferite de expropriator. 

Prin urmare, recurentul solicită să se constate caracterul nefondat al acţiunii 
introductive prin care reclamanţii au solicitat majorarea cuantumului despăgubirilor stabilite 
prin Hotărârile nr. 43/2012 şi nr. 44/2012. 

De asemenea, din moment ce a fost dovedită justeţea cuantumului despăgubirilor oferite 
de expropriator, se solicită să se constate că instanţa de fond ar fi trebuit să constate 
nepertinenţa solicitării de majorare a acestuia şi să îi oblige pe reclamanţi la plata cheltuielilor 
de judecată (cu referire la suma de 12.000 lei, achitată de pârâtă, cu titlu de onorariu expert). 

Cu toate acestea, prima instanţă a făcut aplicarea art. 276 C.pr.civ. şi a dispus 
compensarea cheltuielilor de judecat. 

În concluzie, având în vedere toate aspectele mai sus menţionate, se solicită admiterea 
recursului, aşa cum a fost formulat; cu obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Reclamanţii intimaţi, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus la 
dosarul cauzei întâmpinare, pentru a-şi susţine poziţia procesuală. 

Recursul este nefondat. 
Din dezvoltarea motivelor de recurs rezultă cu evidenţă că acestea pot fi structurate în 

trei categorii: o primă categorie are în vedere criticile referitoare la excepţia inadmisibilităţii 
cererii de modificare a Hotărârilor de expropriere nr. 43 şi nr. 44 din 23.04.2012, emise de 
Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip; o a doua categorie vizează acele critici prin 
care se contestă cuantumul despăgubirilor stabilit de prima instanţă; o a treia categorie se referă 
la modalitatea în care prima instanţă a dispus asupra cheltuielilor de judecată aferente fondului 
cauzei. 

1. Recurentul a susţinut că cererea de modificare a Hotărârilor de expropriere nr. 43 şi 
nr. 44 din 23.04.2012, emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 Ip, ar fi 
inadmisibilă, întrucât, în esenţă, ansamblul dispoziţiilor Legii nr. 255/2010 nu reglementează 
posibilitatea modificării ori anulării unor astfel de hotărâri, care sunt acte juridice unilaterale, 
iar eventuala stabilire a unui alt cuantum al despăgubirilor, decât cel deja acordat prin 
Hotărârile de expropriere, nu implică / justifică modificarea acestor hotărâri. 

Curtea constată că, din această perspectivă, în mod legal prima instanţă a dispus 
respingerea excepţiei inadmisibilităţii acestei cereri, cu motivarea că, în raport de dispoziţiile 
„art. 22 din Legea nr. 255/2010, text legal potrivit căruia, expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, 
fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului 
supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirii şi transferul dreptului de proprietate”. 
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Nu poate fi, aşadar, împărtăşită susţinerea recurentului, conform căreia prima instanţă 
s-ar fi limitat la a respinge excepţia inadmisibilităţii, fără însă să motiveze în vreun fel de ce a 
respins această excepţie. 

Reclamanţii nu doresc anularea ori modificarea Hotărârilor de expropriere, în 
accepţiunea acreditată de pârâtul recurent, şi nici nu contestă transferul dreptului de proprietate 
în favoarea pârâtului, ci doresc doar ca despăgubirile stabilite pentru imobilele expropriate să 
fie stabilite în mod real. 

Cu alte cuvinte, ceea ce doresc reclamanţii este doar majorarea cuantumului 
despăgubirilor stabilite prin Hotărârile de expropriere, împrejurare în raport de care este mai 
mult decât evident că, în speţă, controlul de legalitate al celor două hotărâri de expropriere 
vizează doar întinderea despăgubirilor. 

Posibilitatea şi îndreptăţirea persoanelor expropriate de a contesta în instanţă cuantumul 
despăgubirilor stabilite prin Hotărârea de expropriere sunt conferite de art. 22 din Legea nr. 
255/2010, text legal care reglementează tocmai mijlocul juridic prin care pot fi contestate 
hotărârile de expropriere, însă, strict în limitele cuantumului despăgubirilor stabilit prin  aceste 
hotărâri. 

Astfel, art. 22 din Legea nr. 255/2010 prevede următoarele: 
„(1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 19 se poate 

adresa instantei judecatoresti competente in termenul general de prescriptie, care curge de la 
data la care i-a fost comunicata hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, sub 
sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul dreptului de proprietate catre expropriator 
asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspenda efectele 
hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii si transferului dreptului de proprietate. 

(2) Termenul in care mostenitorii expropriatului defunct se pot adresa instantei 
judecatoresti curge de la data acceptarii succesiunii. 

(3) Actiunea formulata in conformitate cu prevederile prezentului articol se 
solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publica, in ceea ce priveşte stabilirea despagubirii. 

(4) Atat procedura de expropriere, cat si obiectivele de utilitate publica ce fac obiectul 
prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta 
unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat”. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că acest prim motiv de recurs este nefondat. 
2. Recurentul a susţinut că despăgubirile stabilite prin cele două Hotărâri de expropriere 

nr. 43/23.04.2012 (f. 14 dosar fond) şi nr. 44/23.04.2012 (f. 15 dosar fond), ar fi corect 
calculate, astfel încât, se impuneau a fi respinse cererile reclamanţilor, de stabilire a unui alt 
cuantum al acestor despăgubiri. 

Curtea constată că aceste susţineri ale recurentului sunt nefondate, motivat pe 
următoarele considerente: 

Prin Hotărârea de expropriere nr. 43/23.04.2012, a fost expropriat terenul în suprafaţă 
de 256 mp, situat în localitatea Ip, identificat prin nr. cadastral 340/1, parte din tarlaua Ret, în 
suprafaţă totală de 2900 mp, stabilindu-se o despăgubire, conform Legii nr. 255/2010, în 
cuantum de 279,68 lei (f. 14 dosar fond). 

Prin Hotărârea de expropriere nr. 44/23.04.2012, a fost expropriat terenul în suprafaţă 
de 1115 mp, situat în localitatea Ip, parte din nr. cadastral 305, 306/1, parte din tarlaua Rat, în 
suprafaţă totală de 5000 mp, stabilindu-se o despăgubire, în temeiul Legii nr. 255/2010, în 
cuantum de 1.218,14 lei (f. 15 dosar fond). 

În hotărârile de expropriere s-a prevăzut că persoanele aparent îndreptăţite să primească 
despăgubiri sunt V. B., prin moştenitori, V. V. S. şi S.E., respectiv V. V. S.. 

Din expertiza întocmită în faţa instanţei de fond (f. 292-300 dosar fond) rezultă faptul 
că valoarea de circulaţie a celor două imobile expropriate prin Hotărârile de expropriere mai 
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sus menţionate, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art. 26 din Legea nr. 33/1994, respectiv 
preţul cu care se vând în mod obişnuit imobilele de acelaşi fel, precum şi prin luarea în 
considerare a daunelor aduse proprietarului sau altor persoane îndreptăţite – experţii luând în 
considerare şi contractele de vânzare-cumpărare aflate la filele 150-173, 174 şi 175 dosar fond 
-, este de 294 lei pentru imobilul de 256 mp, expropriat prin Hotărârea nr.  43/23.04.2012, şi 
de 1.282 lei pentru terenul de 1115 mp, expropriat prin Hotărârea de expropriere nr. 
44/23.04.2012, experţii stabilind că 1 mp = 1,15 lei. 

Prin urmare, este nefondată susţinerea recurentului, în sensul că la stabilirea 
cuantumului despăgubirilor experţii nu au ţinut seama de contractele de vânzare-cumpărare ce 
atestă tranzacţii cu terenuri similare din aceeaşi zonă sau din zonă apropiată. 

Recurentul a susţinut, totodată, că la stabilirea cuantumului despăgubirilor de către 
comisia de experţi nu s-a ţinut seama de dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 33/1994, susţinere 
evident nefondată în raport de cele menţionate de experţi în considerentele şi concluziile 
raportului de expertiză. 

Pe de altă parte, nu este de ignorat faptul că ulterior pronunţării sentinţei primei instanţe, 
Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 12/15.01.2015, în dosar nr. 161D/2014, prin care 
a statuat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a II-a din Legea nr. 
198/2004, privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie pe drumuri de interes 
naţional, judeţean şi local, raportate la cele ale art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/1994, privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

Drept urmare, Curtea constată că şi acest motiv de recurs este nefondat. 
3. Recurentul a arătat că în mod greşit prima instanţă a făcut aplicarea art. 276 C.pr.civ., 

dispunând compensarea cheltuielilor de judecată ale părţilor, când, în realitate, corect ar fi fost 
ca prima instanţă să îi oblige pe reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2.000 
lei, reprezentând onorariu contraexpertiză. 

Curtea constată că această critică din recurs este nefondată având în vedere următoarele 
argumente: 

Iniţial, în faţa primei instanţe, la termenul de judecată din data de 07.12.2012, s-a dispus 
efectuarea unei expertize de către o comisie de experţi formată din experţii N. I. H., numit de 
către instanţă, I. A., numit de către pârât şi A. D. I. P., numit de către reclamanţi (f. 108-110 
dosar fond), stabilindu-se în sarcina reclamanţilor un avans pentru expertiză în cuantum de 500 
lei. 

Decontul final întocmit de fiecare din cei trei experţi a fost de 600 lei pentru N. I. H. (f. 
120 dosar fond); de 300 lei pentru I. A. (f. 121 dosar fond) şi de 300 lei pentru A. D. I. P. (f. 
122 dosar fond), suma totală reprezentând onorarii experţi fiind de 1.200 lei. 

Prin chitanţele aflate la filele 127 şi 128 dosar fond reclamantul V.S. a achitat 1.200 lei, 
onorariu pentru experţi A., N., I., respectiv 700 lei prin chitanţa nr. 2478808/1/05.04.2013 şi 
500 lei prin chitanţa nr. 2412280/1/05.02.2013. 

Prin urmare, contravaloarea primei expertize, respectiv onorariile cuvenite celor trei 
experţi care au efectuat prima expertiză în cauză, în sumă totală de 1.200 lei, a fost suportată 
în întregime de către reclamanţi, mai precis de către reclamantul V.S.. 

Ca urmare a obiecţiunilor formulate de pârât (f. 145-149 dosar fond), obiecţiuni 
încuviinţate de către instanţă la termenul din 06.09.2013 (f. 198-199 dosar fond, 203-208 dosar 
fond), şi ca urmare a obiecţiunilor la completarea raportului de expertiză, formulate de acelaşi 
pârât (f. 211-218 dosar fond), obiecţiuni de asemenea au fost încuviinţate la termenul din 
08.11.2013, dispunându-se efectuarea unei contraexpertize, ca o consecinţă a încuviinţării în 
acest sens a cererii formulată de pârât (f. 241-242 dosar fond), s-a dispus efectuarea unei 
contraexpertize la termenul din 06.12.2013, stabilindu-se plata unui avans de expertiză în 
cuantum de 500 lei în sarcina pârâtului. 



68 
 

Deconturile finale ale experţilor ce au făcut parte din comisia ce a efectuat 
contraexpertiza au fost în sumă totală de 2.000 lei, din care 600 lei pentru expertul M. V., 800 
lei pentru expertul L. I. şi 600 lei pentru experta D. M. (f. 267-271 dosar fond). 

Aceste onorarii pentru experţi au fost achitate de către pârât (f. 280-282 dosar fond, 
289, 290 dosar fond), prin ordinul de plată nr. 1591/20.05.2014. 

Este adevărat că onorariile pentru cele două expertize nu au fost în cuantum egal, dar 
nu este mai puţin adevărat că reclamanţii au avut angajat avocat (f. 3 dosar fond), aceştia fiind 
nevoiţi să suporte şi cuantumul onorariului avocaţial. 

Prin urmare, în mod corect prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 276 
C.pr.civ. şi a dispus compensarea cheltuielilor de judecată ale părţilor. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 3041, 
art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat prezentul recurs. 

Reclamanţii intimaţi nu au solicitat cheltuieli de judecată în recurs. 
 

10. Expropriere. Stabilirea despăgubirilor la valoarea imobilului din 
momentul emiterii hotărârii de expropriere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 177/R din 25 martie 2015  
 
Soluţia  primei instanţe. 
Prin Sentinţa civilă nr. 4033 /20.11.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul  

numărul .../84/2012,  a fost  respinsă excepţia inadmisibilităţii  invocată de pârâtul Statul 
Român,  prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din R.. 

A fost admisă excepţia lipsei calităţii  procesuale pasive a Comisiei pentru aplicarea 
Legii nr.  255/2010, din Comuna Marca, invocată de pârâtul Statul Român, prin C.N.A.D.R. 

A fost respinsă cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Comisia pentru aplicarea 
Legii nr.  255/2010, de pe lângă Consiliul Local Marca. 

 A fost admisă în parte acţiunea precizată formulată de reclamanţii S. V., G.-P. 
G., G.-P.R., în contradictoriu cu pârâţii Statul Român, Prin Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din R. şi, în 
consecinţă: 

 A fost modificată  Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legea nr.  255/2010, din 
comuna Marca şi  a fost stabilit cuantumul  despăgubirii  cuvenite pentru imobilul  expropriat,  
identificat cu nr. cadastral  1372/1, în suprafaţă de 114 mp., la suma de 131 lei. 

 A fost modificată  Hotărârea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr.  
255/2010, din Comuna Marca şi a fost stabilit cuantumul despăgubirii cuvenite  pentru imobilul 
expropriat, identificat cu nr. cadastral 1374/1, în suprafaţă de 887 mp., la suma de 1.020 lei. 

 A fost încuviinţat onorariul definitiv în favoarea experţilor inginer L. I., 800 lei, 
inginer  O.T., 600 lei şi inginer D. M., 600 lei. 

Au fost compensate cheltuielile de judecată ale părţilor. 
Considerentele hotărârii primei instanţe. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 

sale, următoarele:  
„Raportat la faptul că potrivit disp. art. 2 alin. 2 şi 3 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 

255/2010 litigiile în materie de expropriere(inclusiv pentru stabilirea întinderii despăgubirilor) 
se judecă în contradictoriu cu Statul Român reprezentat prin CNADNR,  instanţa va admite 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din 
Comuna Marca, judeţul Sălaj şi ca urmare, va respinge cererea formulată în contradictoriu cu 
această pârâtă. 
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Excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a hotărârilor emise de Comisia pentru 
aplicarea Legii nr. 255/2010 apare ca neîntemeiată urmând a fi respinsă. 

În ce priveşte fondul cauzei. 
Instanţa va reţine că potrivit art. 22 din Legea nr. 255/2010 expropriatul nemulţumit de 

cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, 
fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului 
supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. 

Prin acţiunea formulată, reclamanţii nu contestă transferul dreptului de proprietate, ci 
solicită doar majorarea despăgubirilor stabilite prin hotărârile menţionate. În acest context, 
controlul de legalitate priveşte doar stabilirea întinderii despăgubirilor. Cum stabilirea 
despăgubirilor s-a făcut prin hotărâre, în cazul modificării întinderii despăgubirilor se modifică 
în mod corelativ și hotărârea și numai sub acest aspect. 

 Prin Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 din Comuna Marca, 
judeţul Sălaj cu nr. 38/24.04.2012 se stabilesc despăgubiri pentru imobilul expropriat 
identificat cu nr. 1372/1 în suprafaţă de 114 mp, în sumă de 124,55(f. 21), iar potrivit Hotărârii 
39/24.04.2012 se stabilesc despăgubiri pentru imobilul expropriat identificat cu nr. 1374/1 în 
suprafaţă de 887 mp, în sumă de 969,05 lei. 

Potrivit art. 26 alin (1) şi (2) din Legea nr. 33/1994 „despăgubirea se compune din 
valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane 
îndreptăţite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine 
seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea 
administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse 
proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile 
prezentate de aceştia”.  

Pentru stabilirea despăgubirilor cuvenite reclamanţilor, instanţa a procedat conform art. 
25 din Legea nr. 33/1994, numind o comisie de trei experţi. 

 În cauză au fost întocmite două rapoarte de expertiză, unul întocmit la data de 
27.02.2013 și cel de-al doilea la data de 04.03.2014. 

 Din raportul întocmit de experţii ing. P.T., ing. I. A. și ing. A. D. I. P. a rezultat 
o valoare a terenului expropriat în sumă totală de  12.593 lei( f. 154-158). 

 Potrivit celui de-al doilea raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de 
comisia de experţi formată din ing. L. I., ing. O.T. şi ing. D. M., a rezultat că valoarea terenului 
expropriat este de 1, 00 leu/ mp, la care s-a adăugat un prejudiciu de 15% (f.336). 

 Instanța a apreciat că cel de-al doilea raport de expertiză reflectă prețul de 
circulație al terenului expropriat.  

 Pentru această concluzie, instanța a reținut că cel de-al doilea raport de expertiză 
a luat în calcul şi prețul stabilit prin contractele de vânzare - cumpărare  autentice, în timp ce 
în primul raport s-au avut în vedere doar  contracte  privind terenuri intravilane  în timp ce 
terenul din litigiu , este extravilan . 

 De asemenea, comparabilele pentru stabilirea prețului avute în vedere de cele 
două comisii de experţi au fost diferite, primul raport a avut în vedere date mult anterioare 
efectuării expertizei (2011), iar, promitentul vânzător din una dintre cele două convenții  
folosite ca şi comparabile, a formulat cerere de majorare a despăgubirii acordate la expropriere, 
existând posibilitatea întocmirii promisiunii de vânzare cumpărare doar pro causa. 

 Instanța va mai lua în considerare că prețul prezentat în cel de-al doilea raport 
de expertiză se poate corela şi cu cel prezentat în grila notarilor publici, că terenurile sunt situate 
în extravilan, iar prețul este comparabil cu cel practicat efectiv la nivelul comunei Marca aşa 
cum rezultă din comparabilele mai apropiate datei exproprierii constând în acte autentice de 
vânzare-cumpărare . 
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 Instanța mai reține că finalitatea procedurii de expropriere este aceea de a stabili o justă 
despăgubire, în condiţiile în care exproprierea reprezintă o ingerinţă permisă nu numai de art. 
44 din Constituţie, dar şi de art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, în măsura în care este fundamentată pe o cauză de utilitate 
publică.  

 Or, justa despăgubire presupune acordarea proprietarului expropriat a preţului 
pe care l-ar fi încasat în cazul în care ar fi vândut de bună voie terenul, acesta fiind preţul pieţii, 
adică preţul cu care se vând sau se cumpără, în mod obişnuit astfel de terenuri. Prin urmare nu 
se pot lua în calcul ofertele de preț ale agențiilor imobiliare, ci prețul plătit efectiv și consemnat 
ca atare în contractele autentice de vânzare – cumpărare.  

 Fiind în realitate o vânzare forţată, în care consimţământul vânzătorului nu este 
cerut de lege, în considerarea efectelor general benefice a utilităţii publice căreia îi va fi afectat 
imobilul, este firesc ca despăgubirea pentru bunul expropriat să cuprindă doar un preţ 
echivalent cu preţul la care s-ar fi vândut, în mod normal bunul, în cazul unei vânzări obişnuite, 
consimţite de ambele părţi, dar şi eventualul prejudiciu cauzat proprietarului-vânzător, 
reprezentat inclusiv de eventualul beneficiu de care a fost lipsit ca urmare a unei exproprieri 
intempestive, în raport de lucrările realizate şi care urmau să aducă un beneficiu cert şi 
previzibil. 

 În speță, lucrările de utilitate publică constă în lucrări de construcție autostrăzi 
și privesc imobilele ce fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Brașov-Cluj-Borș 
secțiunile 2B și 2C” (f. 19) 

 Potrivit disp. art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/1994, la calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia, prin urmare, indiferent după 
cum preţul imobilelor la data întocmirii raportului de expertiză este mai mic sau mai mare decât 
preţul de la data hotărârii de expropriere. 

 Instanța va reține că la data întocmirii raportului de expertiză prețul terenului 
expropriat era de 1,00 leu /mp. La acest preț se adaugă și despăgubiri de 15% raportat la 
prejudiciul cauzat exploatației agricole, terenul având destinația de teren arabil, valoare ce nu 
a fost contestată de părți.  

 Având în vedere cele de mai sus, în baza disp. art. 21-23 din Legea 225/2010 
coroborat cu art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, instanţa va admite acţiunea precizată formulată 
de reclamanţi și va dispune modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 
din Comuna Marca, judeţul Sălaj cu nr. 38/24.04.2012 şi va stabili cuantumul despăgubirii 
cuvenite pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 1372/1, în suprafaţă de 114 mp, 
la suma de 131 lei. 

 Va dispune modificarea Hotărârii Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 
din Comuna Marca, judeţul Sălaj cu nr. 39/24.04.2012 şi va stabili cuantumul despăgubirii 
cuvenite pentru imobilul expropriat identificat cu nr. cadastral 1374/1, în suprafaţă de 887 mp, 
la suma de 969,05  lei. 

 În ceea ce priveşte onorariul experţilor, instanţa  va încuviinţa onorariul definitiv 
în favoarea experţilor ing. L. I. -800 lei, ing. O.T. -600 lei și ing. D. Marioara- 600 lei. 

Cât privește cheltuielile de judecată, instanța va reține că fiecare dintre părți a achitat 
prețul unei expertize, că fiecare a beneficiat de apărător specializat și raportat la pretenţiile 
admise parţial, în baza disp. art. 276 Cod procedură civilă  instanța va proceda la compensarea 
cheltuielilor de judecată ocazionate de părți cu prezentul proces”. 

Cererea de recurs. 
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Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Statul Român, prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din R., solicitând, în temeiul art. 304 
pct. 9 şi 3041 Cod procedură civilă, în principal, modificarea sentinţei atacate, în sensul 
respingerii cererii de chemare în judecată precizată, formulată de reclamanţi, ca fiind 
neîntemeiată, cu obligarea intimaţilor reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului s-a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a 
Hotărârilor de expropriere, în raport de dispoziţiile art. 20 din Legea nr.  255/2010 şi art. 16 
din Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, rap. la art. 22 şi 23 din Legea nr.  
255/2010, susţinându-se că instanţa poate dispune doar asupra cuantumului despăgubirii şi  
asupra dreptului  la despăgubire pentru expropriere, însă nu poate dispune asupra modificării 
sau anulării acestor hotărâri de expropriere, care sunt acte juridice unilaterale. 

Prin hotărârea primei instanţe au fost încălcate dispoziţiile legale imperative referitoare 
la modalitatea de stabilire a cuantumului despăgubirii, întrucât s-au încălcat dispoziţiile art. 26 
din Legea nr.  33 /1994 şi ale art. 22 din Legea nr.  255/2010, respectiv,  la calcularea 
cuantumului despăgubirilor, nici experţii, şi nici instanţa nu au ţinut  seama de preţul cu care 
se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ- teritorială, la data 
întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, 
altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia. 

Instanţa de fond trebuia să observe că valorile stabilite de către expropriator prin 
Hotărârile nr. 38/24.04.2012 şi nr. 39/24.04.2014, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 
255/2010, Marca, respectiv de 1,09 lei/mp pentru terenurile agricole-arabile, situate în 
extravilanul com. Marca, jud. Sălaj, sunt confirmate de valorile de circulaţie consfinţite de nu 
mai puţin 6 tranzacţii autentice privind imobile de acelaşi fel (0,10-0,90 lei/mp) şi de o adresă 
oficială provenită de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sălaj, conform contractelor 
autentice de vânzare – cumpărare invocate în cuprinsul memoriului de recurs. 

Cu toate că despăgubirea stabilită de către expropriator era confirmată în cauză de 
numeroase tranzacţii autentice precum şi de o adresă emisă de O.C.P.I. Sălaj (prin care se arătau 
preţurile de circulaţie ale imobilelor situate în extravilanul corn. Marca şi Ip din jud. Sălaj), 
Tribunalul Sălaj a ales să omologheze raportul de evaluare realizat de către experţii Costea G., 
P.T. şi D. M.. 

Potrivit art. 27 din Legea nr. 33/1994, instanţa de judecată este cea care stabileşte 
despăgubirea după primirea rezultatului expertizei evaluatorii, comparând oferta 
expropriatorului cu pretenţiile persoanelor expropriate, însă raportul de expertiză evaluatorie 
realizat în cauză şi omologat de către prima instanţă nu are o poziţie privilegiată în cadrul 
probatoriului administrat în prezentul litigiu. 

Astfel instanţa de fond nu era ţinută să accepte concluziile raportului de expertiză 
judiciară, putând să determine cuantumul despăgubirii şi în baza celorlalte probe administrate, 
respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, în acelaşi sens fiind şi jurisprudenţa constantă 
a instanţei supreme (a se vedea Decizia civilă nr. 4681/2010 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
comunicată de subscrisa la dosarul cauzei). 

Prin urmare, având în vedere multitudinea de tranzacţii autentice depuse la dosarul 
cauzei de către recurentă - tranzacţii care reflectau preţuri de circulaţie sub valoarea propusă 
de către expropriator pentru cele două imobile în litigiu, se poate concluziona în sensul că 
instanţa de fond a încălcat şi aplicat greşit dispoziţiile art. 26 si art. 27 din Legea nr. 33/1994.  

  Justeţea cuantumului despăgubirilor stabilite prin Hotărârile nr. 38 şi nr. 39 din 
data de 24.04.2012, emise de Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 255/2010 Marca, rezultă cu 
prisosinţă din chiar raportul de expertiză evaluatorie întocmit în cauză.  

Astfel,  diferenţa dintre valoarea unui metru pătrat de teren, stabilită prin Hotărârile nr. 
38 şi 39 din data de 24.04.2012 şi valoarea unui metru pătrat de teren, stabilită de raportul de 
evaluare efectuat în cauză, este de doar 0,06 lei/mp. 
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În aceste condiţii, instanţa de fond trebuia să observe că valoarea stabilită de către 
expropriator prin Hotărârile nr. 38 şi 39 din data de 24.04.2012, emise de Comisia pentru 
Aplicarea Legii nr. 255/2010 Marca este confirmată, si nu infirmată de raportul de evaluare 
efectuat în cauză. 

De asemenea, din moment ce a fost dovedită justeţea cuantumului despăgubirilor oferite 
de expropriator, se impune a se constata faptul  că instanţa de fond ar fi trebuit să constate 
nepertinenţa solicitării de majorare a acestuia şi să îi oblige pe reclamanţi la plata cheltuielilor 
de judecată  (referitor la suma de 2.000 lei, achitată de recurentă cu titlu de onorariu 
contraexpertiză). 

Cu toate acestea, prima instanţă a făcut aplicarea art. 276 Cod procedură civilă  şi a 
dispus compensarea cheltuielilor de judecată. 

 Intimaţii, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus la dosarul 
cauzei întâmpinare, pentru a susţine poziţia procesuală. 

 Recursul este fondat în parte. 
 La termenul de judecată din data de 25.03.2015, reprezentanta Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Cluj a invocat incidenţa în cauză a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
12/2015, susţinând că aplicabilitatea acesteia este de ordine publică şi instanţa trebuie să ţină 
cont, la pronunţarea soluţiei sale, de această decizie. 

 Analizând recursul pendinte în raport de incidenţa în cauză a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 12/2015, prin prisma art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 
304 pct. 9 Cod procedură civilă, Curtea constată că, în aceste limite, recursul este fondat în 
parte, pentru considerentele ce urmează a fi expuse: 

 Prin Decizia  Curţii Constituţionale nr. 12 din 15 ianuarie 2015, publicată  în 
Monitorul Oficial nr. 152 din 3 martie 2015, intrată în vigoare la data de 03.03.2015, a fost 
admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 
şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 şi, în consecinţă, s-a constatat „că prevederile art. 9 
teza a doua din Legea nr. 198/2004, privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie 
de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
184/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma "la 
data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt neconstituţionale”. 

 În considerentele acestei decizii, instanţa de contencios constituţional a reţinut 
următoarele: 

„Curtea constată că Legea nr. 198/2004 a fost abrogată prin art. 35 lit. c) din Legea nr. 
255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, însă prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 
198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008, continuă să îşi 
producă efectele juridice în cauza dedusă judecăţii, constituind temeiul cererii de chemare în 
judecată, astfel încât, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să examineze excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004. 

Prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 
33/1994 au următorul conţinut: 

    Art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004: "[...] Acţiunea formulată în 
conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-27 
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte 
stabilirea despăgubirii.[...]."; 
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         Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994: "La calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia." 

În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate 
contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (3) potrivit căruia "Nimeni nu 
poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă 
şi prealabilă despăgubire." Totodată, acestea contravin şi art. 1 referitor la protecţia proprietăţii 
din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că reglementarea-cadru în 
materia exproprierii o constituie Legea nr. 33/1994. Din coroborarea art. 1, art. 2, art. 12 şi art. 
28 din Legea nr. 33/1994 rezultă că exproprierea este un mod de transfer al dreptului de 
proprietate asupra imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice, juridice, precum şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, judeţului, municipiului, 
oraşelor şi comunelor, după caz, în condiţiile existenţei unei cauze de utilitate publică, după o 
dreaptă şi prealabilă despăgubire. Procedural, exproprierea parcurge două etape: administrativă 
şi judiciară, ambele obligatorii. În etapa judiciară, dacă părţile se învoiesc asupra exproprierii 
şi asupra despăgubirii, instanţa va lua act de învoială şi va pronunţa o hotărâre definitivă (art. 
24); dacă părţile nu se învoiesc asupra despăgubirii, instanţa va stabili cuantumul 
despăgubirilor pe baza expertizei administrate în cauză şi va pronunţa hotărârea judecătorească 
[art. 23 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) ]. Transferul dreptului de proprietate în patrimoniul 
expropriatorului se produce de îndată ce obligaţiile impuse acestuia prin hotărâre 
judecătorească au fost îndeplinite (art. 28). 

  Curtea reţine că, în urma parcurgerii procedurii menţionate, despăgubirile 
acordate sunt stabilite în raport cu valoarea imobilului de la momentul realizării transferului 
dreptului de proprietate. În acest sens, Curtea a reţinut, cu valoare de principiu, examinând 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 prin 
raportare la dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Legea fundamentală, că "despăgubirea acordată 
pentru exproprierea imobilului trebuie să reflecte valoarea de piaţă a acestuia la data întocmirii 
raportului de expertiză, nu o valoare anterioară, ci una contemporană realizării efective a 
exproprierii, tocmai pentru a asigura o reparaţie completă şi integrală pentru cel expropriat" (a 
se vedea, în acest sens, Decizia nr. 395 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013). 

Distinct de cele reglementate prin Legea nr. 33/1994 - lege generală - în materia 
exproprierii pentru lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale legiuitorul a adoptat 
o reglementare specială, respectiv Legea nr. 198/2004, care cuprinde prevederi derogatorii în 
privinţa momentului transferului dreptului de proprietate fără ca derogările astfel reglementate 
să fie însoţite de o măsură similară în privinţa stabilirii despăgubirii, cuantumul acestora fiind 
determinat prin aplicarea tale quale a dispoziţiilor legii generale. 

Astfel, Curtea observă că, potrivit Legii nr. 198/2004, în forma incidentă în cauză, 
procedura de expropriere parcurge în mod obligatoriu doar o etapă administrativă la sfârşitul 
căreia expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către 
titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora (art. 8). 
Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în 
administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru 
expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora (art. 15). Doar în cazul în care 
expropriatul este nemulţumit de cuantumul despăgubirii procedura parcurge şi o etapă judiciară 
întrucât acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti, ulterior transferului dreptului de 
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proprietate (art. 9 teza întâi), iar acţiunea sa va fi soluţionată potrivit dispoziţiilor art. 21-27 din 
Legea nr. 33/1994 respectiv, sub aspectul incident în cauză, despăgubirile fiind stabilite prin 
raportare la valoarea imobilului de la data întocmirii raportului de expertiză, dată ulterioară 
momentului realizării transferului dreptului de proprietate. 

Curtea observă că art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004, criticat în prezenta cauză, 
a suferit modificări mai întâi prin art. I pct. 12 din Legea nr. 184/2008 şi, ulterior, prin art. IV 
pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009. Curtea Constituţională constată că art. 9 din Legea 
nr. 198/2004, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 184/2008, prevedea în 
mod expres că la calculul cuantumului despăgubirii experţii şi instanţa de judecată se vor 
raporta la momentul transferului dreptului de proprietate; ulterior, prin dispoziţiile art. IV pct. 
3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 s-a revenit la soluţia legislativă criticată 
în prezenta cauză. Art. 9 din Legea nr. 198/2004, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 
din Legea nr. 184/2008, a fost în vigoare în perioada 3 noiembrie 2008 - 4 ianuarie 2009 şi a 
făcut obiectul controlului de constituţionalitate prin raportare la dispoziţiile art. 44 alin. (3) din 
Constituţie. Prin Decizia nr. 984 din 22 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2013, Curtea a stabilit că "legiuitorul a prevăzut 
expres, potrivit dispoziţiilor tezei a doua din textul de lege criticat, ca modul de calcul al 
despăgubirii să se raporteze la momentul transferului dreptului de proprietate, astfel încât 
expropriatul să nu suporte riscul deprecierii valorii imobilului între momentul transferului 
dreptului de proprietate şi momentul efectuării expertizei, în deplină conformitate cu 
dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (3) referitor la expropriere." 

Curtea observă că, astfel cum a reţinut în paragrafele anterioare, legea specială, 
respectiv Legea nr. 198/2004, cuprinde o dispoziţie derogatorie faţă de cea generală - Legea 
nr. 33/1994 - în materia exproprierii pentru lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, în privinţa momentului realizării transferului de proprietate. Astfel, spre deosebire 
de legea generală - Legea nr. 33/1994 - unde transferul dreptului de proprietate se realizează la 
momentul plăţii despăgubirii impuse prin hotărârea judecătorească de expropriere, cu 
consecinţa stabilirii cuantumului despăgubirii prin raportare la un moment temporal cât mai 
apropiat de realizarea transferului, legea specială - Legea nr. 198/2004 - prevede că transferul 
dreptului de proprietate operează fie la momentul plăţii despăgubirii stabilite pe cale 
administrativă, ceea ce echivalează cu recunoaşterea faptului că stabilirea cuantumului acestei 
despăgubiri se raportează la momentul transferului dreptului, fie la momentul consemnării 
despăgubirii menţionate, ipoteză în care stabilirea cuantumului despăgubirii pe cale judiciară 
nu se mai raportează la momentul transferului dreptului, ci la un moment ulterior, respectiv cel 
al pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care se stabileşte întinderea despăgubirii, şi nu la cel 
al transferului dreptului de proprietate. Având în vedere soluţia normativă a legii speciale în 
privinţa momentului de la care operează transferului dreptului de proprietate, aspect asupra 
căruia legiuitorul este liber să aprecieze, beneficiind de o anumită marjă de apreciere în 
considerarea obiectului propriu de reglementare a Legii nr. 198/2004, respectiv construcţia de 
autostrăzi şi drumuri naţionale, Curtea constată că o atare măsură trebuie corelată, în mod logic, 
cu stabilirea despăgubirilor la valoarea imobilului de la data exproprierii. Aşadar, stabilirea 
cuantumului despăgubirii este o măsură conexă şi indisolubil legată de momentul transferului 
dreptului de proprietate, întrucât acest moment este cel determinant în raportul juridic ce se 
naşte între expropriat şi expropriator, iar nu de vreun alt moment ulterior stabilit aleatoriu. În 
consecinţă, în această privinţă legiuitorul nu are nicio marjă de apreciere, valoarea bunului 
expropriat neputând fi alta decât cea stabilită la momentul contemporan realizării transferului 
dreptului. Dacă în privinţa exproprierii reglementate de legea generală această exigenţă 
constituţională este pe deplin respectată prin dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, 
cuantumul despăgubirilor fiind stabilit la un moment apropiat în timp, contemporan 
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transferului dreptului de proprietate, în privinţa legii speciale aplicarea art. 26 alin. (2) din 
Legea nr. 33/1994, respectiv sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză", generează o 
situaţie juridică ce se abate de la o asemenea finalitate în sensul că expertiza judiciară dispusă 
nu reflectă valoarea bunului de la momentul contemporan realizării transferului dreptului, ci o 
valoare de la un moment ulterior care nu este cert. Rezultă că, determinându-se în acest fel 
cuantumul despăgubirii, aceasta nu mai este "dreaptă" în sensul art. 44 alin. (3) din Constituţie. 
Acest caracter inerent despăgubirilor stabilite în considerarea exproprierii realizate reflectă 
gradul sporit de protecţie pe care constituantul originar a reglementat-o în privinţa dreptului de 
proprietate privată. De altfel, în acest sens, CURTEA, prin Decizia nr. 395 din 1 octombrie 
2013, a stabilit că în materia dreptului de proprietate privată standardul naţional de protecţie 
reprezentat prin art. 44 din Constituţie este superior celui prevăzut de art. 1 din Primul Protocol 
adiţional la Convenţie (a se vedea, mutatis mutandis, deciziile nr. 872 şi 874 din 25 iunie 2010, 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010). De aceea 
Curtea constată contrarietatea soluţiei legislative criticate în raport cu art. 44 alin. (3) din 
Constituţie fără a mai apela la standardul convenţional în materie, acesta fiind inferior ca 
protecţie celui naţional. 

Aşadar, Curtea reţine că prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 prin 
raportare la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 
alin. (2) din Legea nr. 33/1994 aduc atingere exigenţelor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. 
(3) din Legea fundamentală. Despăgubirea stabilită prin raportare la momentul întocmirii 
raportului de expertiză, adică în cursul procesului, nu este "dreaptă" (nu are un caracter just) 
deoarece cuantumul ei nu este contemporan momentului transferului dreptului de proprietate, 
soluţie de principiu cu valoare constituţională, reţinută de Curte prin deciziile nr. 984 din 22 
noiembrie 2012 şi nr. 395 din 1 octombrie 2013. 

Prin urmare, Curtea va admite excepţia de neconstituţionalitate formulată şi va reţine 
că la calcularea cuantumului despăgubirilor solicitate potrivit art. 9 teza a doua din Legea nr. 
198/2004, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008, experţii şi instanţa 
de judecată vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel 
în unitatea administrativ-teritorială, la momentul transferului dreptului de proprietate. 

Curtea observă că soluţia legislativă constatată ca fiind neconstituţională se regăseşte 
atât în art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, astfel cum a fost modificat prin art. IV pct. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008, în vigoare în perioada 5 ianuarie 2009 - 22 
decembrie 2010, cât şi în art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, revenind legiuitorului 
obligaţia constituţională de a modifica în mod corespunzător legea în vigoare pentru a da efecte 
depline prezentei decizii a Curţii Constituţionale”. 

Potrivit art. 20 din Legea nr.  255/2010, actualizată, hotărârea de stabilire a cuantumului 
despăgubirii emisă în condiţiile prezentei legi se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi 
titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza 
căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras pe pagina proprie de internet a 
expropriatorului. 

Art. 21 din aceeaşi lege prevede că în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii 
hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer 
bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra 
imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi. 

     Art. 22 din aceeaşi lege reglementează în concret modalitatea în care 
expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii, poate contesta acest cuantum în instanţă, 
astfel: 

   „ (1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se 
poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge 
de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub 
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sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator 
asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele 
hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. 

     (2) Termenul în care moştenitorii expropriatului defunct se pot adresa instanţei 
judecătoreşti curge de la data acceptării succesiunii. 

     (3) Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol 
se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. 

     (4) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac 
obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă 
existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat”. 

 Aşadar, art. 22 alin. 3 din Legea nr.  255/1010 actualizată prevede faptul că 
despăgubirile efective vor fi stabilite potrivit dispoziţiilor art. 21 – art. 27 din Legea nr.  
33/1994. 

 În conformitate cu art. 26 alin. 1 din Legea nr.  33/1994,  despăgubirea se 
compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor 
persoane îndreptăţite, în timp ce, potrivit alin. 2 din acelaşi articol, „la calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia”. 

 Chiar dacă, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 12/15.01.2015 au fost 
declarate neconstituţionale doar dispoziţiile art. 9 Teza II din Legea nr.  198/2004, raportate la 
sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză”, sintagma conţinută în art. 26 alin. 2 din 
Legea nr.  33/1994, fără ca prin această Decizie să se facă statuări cu privire la 
constituţionalitatea art. 22 din Legea nr.  255/2010 – prezentul litigiu fiind întemeiat pe 
dispoziţiile Legii nr. 255/2010 - , totuşi, Curtea constată că această Decizie a Curţii 
Constituţionale este pe deplin aplicabilă în speţă, având în vedere împrejurarea că, atât în 
condiţiile Legii nr.  198/2004, cât şi în condiţiile Legii nr.  255/2010, stabilirea despăgubirilor 
cuvenite expropriatului pentru imobilul expropriat se poate face doar în conformitate cu 
dispoziţiile art. 21 – art. 27 din Legea nr.  33/1994. 

 Or, art. 26 alin. 2 din Legea nr.  33/1994, care conţinea sintagma „la data 
întocmirii raportului de expertiză” a fost constatat ca fiind neconstituţional. 

 Pe cale de consecinţă, pentru imobilele expropriate care intră, atât sub incidenţa 
Legii nr. 198/2004, cât şi sub incidenţa Legii nr. 255/2010, după pronunţarea de către Curtea 
constituţională a Deciziei nr. 12/15.01.2015 şi, mai ales, după publicarea acestei Decizii în 
Monitorul Oficial, stabilirea şi calcularea despăgubirilor nu se mai poate face în raport de 
valoarea acestor imobile de la data întocmirii raportului de expertiză, ci doar în raport de 
valoarea de la data exproprierii, respectiv, a emiterii hotărârilor de expropriere. 

 Or, în speţă, deşi Hotărârile de expropriere nr. 38/24.04.2012 şi nr. 
39/24.04.2012 (f.21, 61 dosar fond ) au fost emise în anul 2012 – şi deci despăgubirile trebuie 
stabilite la nivelul anului 2012 -, totuşi, instanţa de fond, la pronunţarea soluţiei sale, a luat în 
considerare despăgubirile stabilite în raport de valoarea imobilelor la data efectuării expertizei. 

 Drept urmare, Curtea constată că, în raport de considerentele anterior expuse, 
soluţia primei instanţe intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

 Aşa fiind, în temeiul art. 312 alin 1 Cod procedură civilă, rap. la art. 304 pct. 9 
Cod procedură civilă şi art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea va admite în parte recursul 
pârâtului, în limitele acestui motiv de recurs de ordine publică, va casa în întregime sentinţa 
recurată, cu consecinţa trimiterii cauzei pentru rejudecare pe fond la aceeaşi instanţă, 
Tribunalul Sălaj. 
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 Cu ocazia rejudecării, se va ţine seama de cele statuate în considerentele 
prezentei decizii, respectiv,  se va proceda la stabilirea despăgubirilor cuvenite pentru imobilele 
expropriate prin Hotărârile de expropriere nr. 38/24.04.2012 şi nr. 39/24.04.2012 (f.21, 61 
dosar fond ), prin raportare la valoarea acestor imobile la momentul emiterii Hotărârilor de 
expropriere. 

 Eventualele cheltuieli de judecată ocazionate părţilor, vor fi avute în  vedere de 
instanţa de rejudecare.  

 
 

11. Accesiune imobiliară. Dig şi călugări aferenţi terenului reconstituit, având 
categoria de folosinţă lac  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 102/R din 25 februarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 879/19.09.2013, pronunţată în dosarul nr..../235/2012 de 

Judecătoria Gherla, a fost admisă  acţiunea civilă formulată de reclamanta K.M.S. în 
contradictoriu cu pârâta S.C. P.C. S.A. prin lichidator judiciar S.P. „G.” IPURL şi în 
consecinţă: 

 S-a constatat că reclamanta a dobândit prin accesiune imobiliară dreptul de 
proprietate asupra digului şi călugărului din partea de Nord a lacului Tăul Popii, situate pe 
terenul în suprafaţa de 15,72 ha. înscris în Titlul de proprietate nr.3342/1605 din 10.08.2006 
tarlaua 68, parcela 8 cu ramura de folosinţă lac şi asupra călugărului din partea de Est aferent 
lacului Geaca I situat pe terenul în suprafaţa măsurată de 311.512 mp înscris în C.F. nr.50156 
Geaca şi în Titlul de proprietate nr.3342/1605 din 10.08.2006 tarlaua 70, parcela 13 cu ramura 
de folosinţă lac. 

 S-a dispus suspendarea tuturor lucrărilor asupra lacurilor Tăul Popii şi Geaca I, 
precum şi asupra călugărilor şi digurilor mai sus menţionate, până la rămânerea irevocabilă a 
prezentei hotărâri. 

 S-a respins cererea de intervenţie în interes propriu al intervenientei  S.C. T.P. 
SRL prin lichidator judiciar H. SPRL. 

 În temeiul art. 133 din Codul de Procedură Civilă a fost constatată nulitatea 
cererii reconvenţionale formulate de pârâta S.C. P.C. S.A. prin lichidator judiciar S.P. „G.” 
IPURL împotriva reclamantei K.M.S., având ca obiect obligarea reclamantei la plata 
contravalorii construcţiilor aparţinând S.C. P.C. S.A. 

A fost obligată pârâta S.C. P.C. S.A. să plătească reclamantei suma de 6996 lei, cu titlu 
de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele: 
„Potrivit dispoziţiilor art. 36 din legea nr. 85/2006: „De la data deschiderii procedurii 

se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.” 

Întrucât pretenţiile reclamantei faţă de pârâtă nu au ca obiect drepturi de creanţă ci 
drepturi reale imobiliare, instanţa a apreciat că în cauză nu se impune suspendarea judecăţii, 
reclamanta neavând dreptul să se înscrie în tabloul creditorilor pârâtei pentru că nu este 
creditorul acesteia, cererea de suspendare a judecăţii fiind respinsă prin încheierea din data de 
07.03.2013. (f.100) 

Cu privire la cererea de achitare a contravalorii construcţiilor aparţinând S.C. P.C. S.A. 
inserată neprocedural în întâmpinare sub forma unei condiţii suspensive, întrucât nu se poate 
pronunţa o hotărâre judecătorească sub condiţie suspensivă sau rezolutorie, motiv pentru care 
în temeiul art.84 şi art.119 din Codul de Procedură Civilă, instanţa a calificat această cerere ca 
fiind o cerere reconvenţională şi a pus în vedere pârâtei S.C. P.C. S.A. să indice construcţiile 
care consideră că îi aparţin, să indice valoarea pe care o pretinde de la reclamantă, să depună 
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probe prin care să-şi dovedească îndreptăţirea de a pretinde contravaloarea acestora şi să 
timbreze cererea la valoarea pretinsă, urmând ca apoi să fie pus în discuţie potrivit disp. art. 
135 din Codul de Procedură Civilă, dacă părţile consimt ca aceasta să fie judecată împreună cu 
acţiunea principală.(fila 145, 146)  

Potrivit dispoziţiilor art.119 al.2 din Codul de Procedură Civilă, cererea 
reconvenţională trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de chemare în 
judecată, iar potrivit disp. art.133 alin.1 din Codul de Procedură Civilă, cererea de chemare în 
judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura va 
fi declarată nulă. 

 Instanţa constată nu este legal investită cu o cerere care să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de lege, motiv pentru care a invocat din oficiu nulitatea cereri 
reconvenţionale pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 112 al.1 pct.3 din Codul de 
Procedură Civilă, respectiv lipsa obiectului cererii şi valoarea lui, nefiind individualizate de 
către pârâtă construcţiile a căror contravaloare o pretinde şi nici valoarea acestora, instanţa 
fiind în imposibilitate şi să stabilească taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar pe care pârâta 
S.C. P.C. S.A. ar fi datorat-o în cauză. Instanţa nu poate să deducă din contextul dosarului care 
sunt construcţiile a căror valoare o pretinde pârâta, fără ca aceasta să-şi precizeze exact 
pretenţiile, cu atât mai mult cât pârâta beneficiază de asistenţă juridică calificată. 

 Având în vedere că lipsurile cererii reconvenţionale afectează desfăşurarea 
normală a procedurii judiciare, precum şi refuzul pârâtei de a-şi îndeplini obligaţiile procesuale 
ce-i revin în a completa şi preciza cererea reconvenţională până la termenul acordat, instanţa 
va face aplicarea prevederilor art.108 al.1 şi art.133 al.1 din Codul de Procedură Civilă şi va 
constata nulitatea absolută a cererii reconvenţionale formulate de pârâta S.C. P.C. S.A. prin 
lichidator judiciar S.P. „G.” IPURL împotriva reclamantei K.M.S., având ca obiect obligarea 
reclamantei la plata contravalorii construcţiilor aparţinând S.C. P.C. S.A., aceasta având 
posibilitatea să formuleze o nouă cerere pe cale separată care să cuprindă obiectul cererii prin 
indicarea construcţiilor care susţine că-i aparţin şi valoarea lor, să timbreze cererea la această 
valoare şi să-şi probeze îndreptăţirea la acordarea contravalorii acestora, respectiv că ea este 
cea care le-a construit cu bună sau rea credinţă. 

 În vederea soluţionării cauzei, instanţa a încuviinţat la data de 04.10.2012, 
efectuarea unei expertize tehnice judiciare având ca obiectiv stabilirea dacă îmbunătăţirile 
construite la dig şi călugării din partea de nord aferent lacului Tăul popii din comuna Geaca se 
află situate pe ternul din titlul de proprietate al reclamantei şi cei doi călugări de pe partea de 
est a lacului Geaca 1 se află pe terenul proprietatea reclamantei înscris în CF 50156 Geaca. 
(f.31)  

 Din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată de d-l expert 
ing. Precup Dorin rezultă că atât călugărul din partea de Est aferent din partea de Est aferent 
lacului Geaca I sunt amplasaţi pe terenul  proprietatea reclamantei în suprafaţa măsurată de 
311.512 mp înscris în C.F. nr.50156 Geaca şi în Titlul de proprietate nr.3342/1605 din 
10.08.2006 tarlaua 70, parcela 13 cu ramura de folosinţă lac, cât şi călugărul şi digul aferent 
lacului Tăul Popii sunt amplasaţi pe terenul în suprafaţa de 15,72 ha. înscris în Titlul de 
proprietate nr.3342/1605 din 10.08.2006 tarlaua 68, parcela 8 cu ramura de folosinţă lac. (fila 
106-107) 

 Prin art. 577 al.1 din Noul Cod Civil este consacrată accesiunea imobiliară 
artificială ca mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, prin invocarea căreia, 
proprietarul terenului, devine şi proprietar al construcţiilor, planaţiilor sau al oricăror alte 
lucrări efectuate pe teren, fără a presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui bun 
prin voinţa părţilor, iar prin art. 579 Cod civil sunt instituite două prezumţii relative: prima 
potrivit căreia orice construcţie făcută pe terenul aparţinând unei persoane este făcută de 
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proprietarul terenului cu cheltuiala sa şi este a sa până se dovedeşte contrariul, iar a doua 
conform căreia construcţia sau plantaţia aparţine proprietarului terenului. 

 Consacrarea legală a acestor două prezumţii înseamnă un beneficiu acordat 
proprietarului terenului în sensul că, în cadrul procesului civil, sarcina probei va reveni celui 
care invocă un drept asupra lucrării sau materialelor cu care s-a făcut, iar pârâta  S.C. P.C. S.A. 
nu a depus nici o probă concludentă şi utilă în acest sens. 

 Având în vedere că din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară 
efectuată în cauză rezultă cu certitudine că atât digul cât şi călugării sunt situaţi pe terenul 
proprietatea reclamantei, instanţa în temeiul art.567 şi art. 577–579 din Noul Cod Civil, va 
admite acţiunea civilă formulată de reclamanta K.M.S., în contradictoriu cu pârâta S.C. P.C. 
S.A. prin lichidator judiciar S.P. „G.” IPURL şi în consecinţă va constata că reclamanta a 
dobândit prin accesiune imobiliară dreptul de proprietate asupra digului şi călugărului din 
partea de Nord a lacului Tăul Popii, situate pe terenul în suprafaţa de 15,72 ha. înscris în Titlul 
de proprietate nr.3342/1605 din 10.08.2006 tarlaua 68, parcela 8 cu ramura de folosinţă lac şi 
asupra călugărului din partea de Est aferent lacului Geaca I situat pe terenul în suprafaţa 
măsurată de 311.512 mp înscris în C.F. nr.50156 Geaca şi în Titlul de proprietate nr.3342/1605 
din 10.08.2006 tarlaua 70, parcela 13. 

 Martorii audiaţi au declarat că în primăvara anului 2012, pârâta S.C. P.C. S.A. 
prin angajaţii săi a dat drumul la apa din lacurile Geaca şi Tăul Popii, iar în urma acestui fapt 
au murit toţi peştii, rămânând doar foarte puţin puiet, lacurile rămânând fără apă până în 
primăvara anului 2013 când s-a adunat din nou apa în urma ploilor. (fila 143-144) 

 Având în vedere existenţa unor fapte grave prin care reclamanta a fost tulburată 
în posesie prin deversarea apei din lac de către pârâta S.C. P.C. S.A., instanţa în temeiul art. 
952 al.1 din Noul Cod Civil, va dispune suspendarea tuturor lucrărilor asupra lacurilor Tăul 
Popii şi Geaca I, precum şi asupra călugărilor şi digurilor mai sus menţionate, până la 
rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri. 

 În temeiul art. 274 al.1 din Codul de Procedură Civilă, potrivit căruia: „Partea 
care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată”, iar raportat 
la admiterea în totalitate a cererii reclamantei faţă de pârât şi având în vedere cererea expresă 
a acestuia în acest sens, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6996 lei, 
cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial, taxa judiciară de timbru şi 
timbru judiciar plătit pentru deschiderea acţiunii, precum şi costurile raportului de expertiză 
tehnică judiciară efectuat în probaţiune, conform chitanţelor anexate. (fila 24, 30, 82, 102 138, 
157)”.  

Prin decizia civilă nr.920/18.12.2014, pronunţată de Tribunalul  Cluj în dosar nr. 
.../235/2012, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa calităţii de reprezentant a 
reprezentanţilor pârâtei. 

 A fost respins ca nefondat apelul declarat de S.C. P. S.A. prin lichidator S.P. 
G.R.P. IPURL, împotriva sentinţei civile nr. 879 din 19.09.2013, pronunţată în dosarul nr. 
.../235/2012 al Judecătoriei Gherla care a fost menţinută în totul.  

 A fost obligată  apelanta să plătească intimatei K.M.S. suma de 4.945 lei, 
cheltuieli de judecată în apel.  

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei sale, 
următoarele:   

„Prin T.P. nr. 3342/1605/2006 reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate  
asupra unei suprafeţe de teren de 50 ha teren cu categoria de folosinţă lacuri. 

 Prin raportul de expertiză administrat în cauză  s-a constatat existenţa unui dig 
şi a unui călugăr în partea de nord  a lacului Tăul Popii existent pe terenul în suprafaţă de 15,72 
ha din tarlaua 68 parcela 8 şi asupra  unui călugăr din partea de est aferent lacului Geaca I  pe 
terenul  din parcela  13 tarlaua 70 terenuri aparţinând reclamantei.  
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 Înscrisurile depuse în susţinerea apelului, precum şi concluziile raportului de 
expertiză întocmite de expertul Elkan confirmă că aceste lucrări au fost realizate anterior anului 
2010 data  de intrare în vigoare a Noului Cod civil. 

 Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat constatarea dobândirii prin 
efectul accesiunii imobiliare a dreptului de proprietate fiind invocate disp. art. 567, 577 şi 
următoarele  Cod civil.  

 Disp. art. 58 din Legea nr. 71/2011 prevăd că  în toate cazurile  în care 
accesiunea imobiliară artificială presupune exercitarea unui drept de opţiune  de către 
proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare la data începerii 
lucrării. 

 Fiind evident că aceste lucrări au fost efectuate în perioada Codului civil din 
1865 efectele accesiunii ar trebui analizate în raport de dispoziţiile acestui act normativ. Însă 
este evident că reclamanta a solicitat constatarea dobândirii dreptului prin accesiune, iar disp. 
art. 494 Cod civil din 1865 stabileşte obligaţia de despăgubire a constructorului, tratamentul 
aplicat constructorului fiind diferit, după cum el a fost de rea credinţă sau dimpotrivă de buna 
credinţă.  

Instanţa a avut în vedere  accesiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, 
mod de dobândire reglementat şi în noul Cod civil. Din acest punct de  vedere nu are 
importanţă, decât din perspectiva reclamantului, dobândirea dreptului de proprietate prin 
accesiune atât timp cât cererea reconvenţională formulată de apelantă cu privire la  valoarea 
imobilului dobândit prin accesiune a fost anulată , iar prin apel această hotărâre nu a fost 
criticată intrând în autoritate de lucru judecat. 

 Rezultă aşadar că indiferent de  dispoziţia legală cuprinsă  în cele două acte 
normative  legiuitorul a recunoscut posibilitatea  dobândirii dreptului de proprietate prin 
accesiune şi în ceea ce o priveşte pe reclamantă  condiţiile acesteia  sunt îndeplinite. 

 Referitor la apărarea apelantei cu privire la imobilul avut în vedere de legiuitor  
când a definit  imobilul obiect al accesiunii, trebuie reţinut că prin titlu de proprietate s-a 
reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren având categoria de folosinţă lac. Categoria 
de folosinţă a unui imobil  nu îi schimbă acestuia  caracterul, fiind evident că  legiuitorul are în 
vedere  în materia accesiunii imobilul  ca şi nemişcător. 

 Criticile apelantei referitoare la locurile unde se găsesc digurile şi natura 
acestora sunt neîntemeiate în raport de concluziile raportului de expertiză administrat în cauză. 
Fără echivoc s-a stabilit care lucrări de amenajare piscicolă sunt edificate pe terenul reclamantei 
şi atât timp cât dreptul de proprietate asupra terenului nu este contestat, reclamanta trebuie să 
se bucure de toate prerogativele inclusiv în cea ce priveşte accesiunea imobiliară artificială. 

 În raport de  probaţiunea administrată în mod corect instanţa a dispus 
suspendarea lucrărilor asupra lacurilor precum şi asupra călugărilor în condiţiile în care este 
probat că prin  fapte ale reprezentanţilor şi angajaţilor apelantei s-a dat drumul la apa din lac 
cauzând pagube prin moartea peştilor. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 C.pr.civ, 1865, tribunalul va 
respinge ca nefondat apelul declarat de S.C. P. S.A. prin lichidator S.P. G.R.P. IPURL 
împotriva sentinţei civile nr. 879 din 19.09.2013 pronunţată în dosarul nr. .../235/2012 al 
Judecătoriei Gherla pe care o  va menţine în totul.  

 În faţa instanţei de apel apelanta a făcut cheltuieli de judecată cu administrarea 
expertizei necesară determinării taxei de timbru, precum şi cu plata taxei de timbru  aferentă 
fondului,  în raport de valoarea stabilită prin acest raport.  

 Pentru aceste considerente în temeiul art. 274 C.pr.civ. va obliga  apelanta să 
plătească intimatei K.M.S. suma de 4.945 lei, cheltuieli de judecată în apel.” 
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Împotriva acestei decizii  a declarat recurs G.R.P. IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC P.C. SA, în cadrul căruia a fost formulată şi cerere de repunere în 
termenul de recurs.  

A solicitat repunerea în termenul de recurs, motivând că decizia recurată a fost 
comunicată prin afişare în data de 30.12.2014, iar întreg biroul lichidatorului judiciar G. IPURL 
s-a aflat în concediu de odihnă pe perioada 23.12.014 - 05.01.2015, ori în acesta situaţia data 
la care se putea  lua cunoştinţă de conţinutul Deciziei civile nr. 920/18.12.2014 a fost data de 
05.01.2015. 

Astfel, în opinia recurentei, termenul de recurs începe să curgă din data de 05.01.2015 
şi nu din data de 30.12.2014. 

  În temeiul art. 77 din Legea 85/2006 recurenta a precizat că este  scutită de la 
plata taxei de timbru: „Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în 
aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de taxe 
de timbru”. 

În temeiul art. 223 Cod procedura civilă  a solicitat judecarea recursului şi  în eventuala 
lipsă de la dezbateri. 

 Recursul nu a  fost motivat. 
 Recursul este tardiv. 
 Cu privire la cererea de repunere în termenul de recurs. 
 Prin cererea de recurs recurentul a solicitat, în prealabil, repunerea sa în 

termenul de recurs, apreciind că ar exista îndeplinite condiţiile prevăzute de textul legal în 
materie, pe motiv că „ întreg biroul lichidatorului judiciar s-a aflat în concediu de odihnă pe 
perioada 23.12.2014-05.01.2015”. 

 Curtea constată că această cerere a recurentului este nefondată, motivat pe 
următoarele considerente: 

 Potrivit art.103 alin.1 C.pr.civ., neexercitarea oricărei căi de atac şi 
neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul 
când legea dispune altfel, sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare 
mai presus de voinţa ei. 

 Aliniatul 2 al aceluiaşi articol prevede că, în acest din urmă caz, actul de 
procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării, în acelaşi termen 
trebuind să fie arătate şi motivele împiedicării. 

 Prin urmare, ipoteza avută în vedere de art.103 alin.1 Teza finală C.pr.civ. 
vizează „ o împrejurare mai presus de voinţa părţii”, împrejurare pe care partea nu a  putut-o 
prevedea sau controla şi din cauza căreia partea a fost împiedicată  să exercite calea de atac ori 
să îndeplinească orice act de procedură în termenul legal. 

 Această împrejurare mai presus de voinţa părţii trebuie să fie una obiectivă, 
străină de conduita subiectivă a părţii, una pe care partea să nu fi putut să o prevadă în nici un 
fel şi să nu fi putut să o influenţeze în nici un fel, dar care,să fie de natură să o împiedice în 
mod real şi efectiv -„mai presus de voinţa părţii”-, pe parte să exercite calea de atac ori să 
îndeplinească orice alt act de procedură în termenul prevăzut de lege. 

 În speţă, conform propriilor susţineri ale recurentului, această împrejurare mai 
presus de voinţa părţii o reprezintă „ concediul de odihnă al întregului birou în perioada 
23.12.2014-05.01.2015”, adică o împrejurare pur subiectivă, rezultată din voinţa proprie a 
recurentului. 

 Prin urmare, nu poate fi reţinută susţinerea recurentului, conform căreia 
concediul de odihnă al „ întregului birou al recurentului” ar constitui o împrejurare mai presus 
de voinţa părţii, în sensul pe care art.103 alin.1 Teza finală C.pr.civ. îl conferă acestei sintagme. 
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 Curtea constată, aşadar, că în cauză nu este îndeplinită cerinţa prevăzută de 
art.103 alin.1 Teza finală C.pr.civ., astfel încât va respinge ca nefondată cererea de repunere în 
termenul de recurs. 

 Cu privire la excepţia tardivităţii recursului. 
 Potrivit art.301 alin.1 Teza I C.pr.civ., termenul de recurs este de 15 zile de la 

comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. 
 Întrucât în speţă nu există vreo dispoziţie legală care să prevadă un alt termen 

de recurs, este evident că termenul de recurs este cel de 15 zile, reglementat de art.301 C.pr.civ. 
 Recursul a fost înregistrat la data de 21.01.2015, fiind expediat prin fax la 

20.01.2015, în timp ce decizia recurată i-a fost comunicată pârâtei S.C. P.C. S.A., prin 
lichidator G.R.P. IPURL, la adresa lichidatorului, la data de 30.12.2014, aspect confirmat de 
dovada de comunicare aflată la fila 146 dosar Tribunal. 

 În raport de data comunicării deciziei recurate, Curtea constată că recursul 
pendinţe a fost tardiv formulat. 

 Aşa fiind, în temeiul art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 137 C.pr.civ. şi art. 301 
C.pr.civ., Curtea va respinge ca tardiv prezentul recurs. 

 Intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată în recurs. 
 
 
 

12. Cerere de acordare a despăgubirilor pentru un imobil ce nu poate fi 
restituit în natură. Respingere ca prematură  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 193/A din 6 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 421 din 12 septembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. .../117/2014 s-a admis excepţia prematurităţii invocată de către pârâta Comisia 
Naţională Pentru Compensarea Imobilelor şi, în consecinţă a fost respinsă ca prematură cererea 
formulată de către reclamantul N.I. împotriva pârâtei Comisia Naţională Pentru Compensarea 
Imobilelor. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, cu privire la excepţia prematurităţii, că 
aşa cum s-a arătat de către pârâta Comisia Naţională Pentru Compensarea Imobilelor, în 
virtutea art. 34 alin. 1 din Legea nr. 165/2013, dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei 
Centrale pentru stabilirea despăgubirilor, vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, deciziile emise putând fi atacate de persoana care se 
consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul 
entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 35 alin. 1 din aceeaşi lege.  

Alineatul 2 al aceluiaşi articol, menţionat anterior, stabileşte că doar în cazul în care 
entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenul arătat, persoana care se consideră 
îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti în termen de 6 luni de la expirarea termenelor 
prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.  

Cu alte cuvinte, legiuitorul român, ca urmare a pronunţării C.E.D.O. în cauza Maria 
Atanasiu şi alţii împotriva României, care a statuat că mecanismul de despăgubire sau de 
restituire este ineficient, fiind imperativ ca statul să ia de urgenţă măsuri cu caracter general, 
care să poată conduce la realizarea efectivă a dreptului la restituire sau la despăgubire, păstrând 
un just echilibru între diferitele interese în cauză, a acordat prioritate soluţionării pe cale 
administrativă a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv, stabilind un termen mai 
îndelungat în vederea acordării măsurilor reparatorii, toate aceste măsuri fiind luate sub 
controlul Comitetului Miniştrilor, conform art. 46 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului.  
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Reclamantul, în calitate de cedent, s-a prevalat de faptul că, deşi a fost întocmit raportul 
de evaluare, la momentul 13 septembrie 2011, până la momentul introducerii cererii, nu a fost 
emis titlul de despăgubire, fiind incident astfel art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană, însă, 
tribunalul a apreciat că nu se poate reţine o asemenea încălcare, deoarece, potrivit aceleiaşi 
decizii a C.E.D.O., menţionată anterior, s-a stabilit un termen de 18 luni de la momentul 
pronunţării, pentru ca Statul Român să ia toate măsurile arătate, rămânând astfel în suspensie 
soluţionarea cererilor înregistrate la Comisie.  

Potrivit art. 4 din Legea nr. 165/2013 dispoziţiile acestei legi se aplică şi cererilor 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Curtea Constituţională 
pronunţându-se doar asupra neconstituţionalităţii acestui articol, doar din perspectiva 
articolului 33 şi 34 din această lege şi doar în privinţa cauzelor înregistrate anterior intrării în 
vigoare a acestui act normativ ceea ce nu este cazul în speţă.  

Faţă de toate acestea, Tribunalul a admis excepţia prematurităţii, respingând acţiunea.  
Cealaltă excepţie, a inadmisibilităţii, nu a fost analizată, rămânând fără obiect.  
Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.  
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul N.I. solicitând admiterea 

apelului, anularea sentinţei apelate, respingerea excepţiei prematurităţii cererii de chemare în 
judecata invocata de pârâtă şi judecând pe fond cauza admiterea cererii astfel cum a fost 
formulată. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat că urmare Notificării nr. 23551/45 din 
02.04.2003 formulată în baza Legii nr. 10/2001, emisă prin intermediul Executorului 
Judecătoresc în favoarea numitului Z.M. şi soţia Z.S.A. s-a emis Dispoziţia privind acordare 
de despăgubiri nr. 847 din 04.02.2008. 

Prin dispoziţia emisă s-a constatat imposibilitatea de restituire în natură a imobilului 
situat în Cluj-Napoca, str. Anina, nr. 11 şi s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
în mod abuziv, Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Ulterior emiterii Dispoziţiei nr. 847/2008 întreaga documentaţie aferentă acesteia a fost 
transmisă către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor actualmente Comisia 
Naţionala pentru Compensarea Imobilelor care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţionala 
pentru restituirea Proprietăţilor, cererea pentru emiterea titlului de despăgubire fiind 
înregistrata sub nr. 43740/CC. 

Prin dispoziţia emisă s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale 
privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, 
Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Urmare solicitărilor repetate formulate, către Autoritatea Naţională pentru restituirea 
Proprietăţilor, pentru soluţionarea acestui dosar la data de 13.09.2011 s-a realizat în cadrul 
dosarului raportul de evaluare pentru acest imobil. Raportul de evaluare a fost realizat de către 
expertul ANEVAR desemnat de către Autoritatea Naţională pentru restituirea Proprietăţilor a 
fost înregistrat la Autoritate şi acceptat atât de către aceasta cât şi de titularul dosarului. 
Valoarea despăgubirilor pentru acest imobil este de 639.500 lei, această valoare fiind acceptată 
de către Autoritatea Naţională pentru restituirea Proprietăţilor prin însuşirea raportului efectuat. 

Prin efectuarea raportului de evaluare şi prin acceptarea acestuia (fără obiecţiuni) de 
către pârâtă consideră că, soluţionarea dosarului în ceea ce priveşte stabilirea valorii 
despăgubirii trebuie realizată având la bază această valoare acceptată de către părţi. Mai mult, 
consideră că, despăgubirea trebuie să fie realizată la valoarea reală de piaţă a imobilului, numai 
astfel fiind realizată o despăgubire efectivă şi reală a foştilor proprietari deposedaţi abuziv. 

Potrivit art. 11 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, "valoarea construcţiilor expropriate şi 
demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţa de la data soluţionării notificării, stabilita potrivit 
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standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia 
evaluatorului". 

Titularii dispoziţiei privind acordare de despăgubiri, respectiv Z.M. şi soţia Z.S.A. la 
data de 14.02.2012, prin Contractul de cesiune de drepturi nr. 7, au cesionat toate drepturile ce 
le revin din dosarul înregistrat la Autoritatea Naţională pentru restituirea Proprietăţilor sub nr. 
43740/CC către numitul J.D.. Acesta din urmă, prin Contractul de cesiune de drepturi nr. 
18/14.02.2012 a cesionat toate drepturile ce îi revin reclamantului. 

Având în vedere faptul că, până la această dată cererea formulată prin care a solicitat 
emiterea titlului de despăgubire în condiţiile Titlului VII al Legii 247/2005 pentru imobilul 
situat în Cluj-Napoca, str. Anina, nr. 11, nu a fost soluţionată a înţeles să promoveze prezenta 
acţiune. 

Consideră că, despăgubirile aferente dosarului nr. 43740/CC trebuie acordate cu 
respectarea dispoziţiilor articolelor din Titlului VII al Legii nr. 247/2005 şi aceasta deoarece 
noua lege privind măsurile pentru Finalizarea procesului de restituire respectiv Legea nr. 
165/2013 nu se aplică în soluţionarea dosarului de despăgubire sus menţionat. Astfel, potrivit 
disp. art. 4 din Legea nr. 165/2013 rezultă fără echivoc faptul că, aceasta lege se aplica 
"cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile investite de lege, nesoluţionate până 
la data intrării în vigoare a prezentei legi ..." 

Având în vedere această dispoziţie legale, a precizat că, cererea care a fost formulată şi 
depusă în termen la entitatea investită de lege, respectiv notificarea nr. 23551/45 din 2003, şi a 
fost soluţionata prin Dispoziţia privind acordare de despăgubiri nr. 847/04.02.2008 emisă de 
Mun. Cluj-Napoca, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Mai mult, prin această 
Dispoziţie, prin care s-a soluţionat cererea, se dispune acordarea de despăgubiri în condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
în mod abuziv - Legea nr. 247/2005 titlul VII. Potrivit disp. Legea nr. 247/2005 titlul VII şi a 
normelor de aplicare pârâta are atribuţii doar de a stabili întinderea despăgubirilor şi de a achita 
aceste despăgubiri obligaţii care au fost îndeplinite doar în parte, respectiv a stabilit întinderea 
despăgubirilor prin evaluarea imobilului însă nu a mai achitat aceste drepturi. Prin raportare la 
aceste aspecte consideră că, acordarea despăgubirilor în dosarul nr. 43740/CC trebuie realizată 
cu respectarea dispoziţiilor Titlului VII al Legii 247/2005. 

Soluţia instanţei de fond prin care a admis excepţia prematurităţii şi a respins acţiunea 
ca prematur introdusă este criticabilă prin raportare la următoarele aspecte: 

Contextul legislativ actual şi incidenţa acestuia asupra cererii. 
Dispoziţiile Legii nr. 247/2005 nu au fost abrogate în totalitate de Legea nr. 165/2013, 

prin aceasta lege fiind abrogate doar prevederile care aveau în vedere modalitatea de calcul a 
despăgubirilor şi cele prin intermediul cărora s-a instituit Comisia Centrală pentru Stabilirea 
efectuarea şi însuşirea raportului de evaluare de către toate părţile implicate în acest dosar de 
despăgubire. 

Mai mult, consideră că, despăgubirea trebuie să fie realizată la valoarea reală de piaţă a 
imobilului, numai astfel fiind realizată o despăgubire efectivă şi reală a foştilor proprietari 
deposedaţi abuziv. 

Analizând art. 4 din Legea nr. 165/2013, se poate observa că legiuitorul a înţeles să 
respecte valoarea şi puterea actelor prin care au fost soluţionate dosarele de despăgubire în 
speţa de faţă valoarea Dispoziţiei privind acordarea de despăgubiri nr. 847 din 04.02.2008, 
instituind aplicarea Legii nr. 165/2013 numai asupra situaţiilor juridice (cererilor de 
despăgubire) nesoluţionate de către una dintre cele trei puteri ale Statului. În speţa de faţă este 
în situaţia în care cererea, astfel cum a precizat şi anterior, a fost soluţionată de către entitatea 
legal investită. 

În plus, în virtutea principiului neretroactivităţii legii, legea nouă nu se poate aplica 
unor situaţii juridice epuizate sub imperiul legii vechi. Cu respectarea acestui principiu, 
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legiuitorul stabileşte în art. 4 din Legea nr. 165/2013 că acest act normativ nu se aplică cererilor 
care au primit o soluţie fundamentată pe dispoziţiile legii vechi, deci a Legii nr. 247/2005. 

Aceeaşi interpretare este dată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 232/11.05.2013 
prin care se statuează, cu valoare de principiu că "Legea noua nu poate, fără a retroactiva să se 
aplice şi situaţiilor litigioase rezolvate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Chiar 
dacă principiul puterii de lucru judecat nu este un principiu constituţional, încălcarea lui 
contravine principiului separaţiilor puterilor în stat, întrucât legiuitorul nu poate desfiinţa 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, intervenind astfel în procesul de realizare a 
justiţiei. 

Nu este posibilă o soluţie contrară celor arătate mai sus, deoarece s-ar aduce atingere 
gravă principiului securităţii juridice, consacrat de CEDO în cauzele Padureanu contra 
Roamaniei, Viasu contra României şi altele. În plus, chiar în cauza Maria Atanasiu contra 
României, ale cărei principii se vor a fi puse în aplicare prin adoptarea Legii nr. 165/2013, 
România este sancţionată pentru nerespectarea principiului securităţii juridice, prin lipsa de 
previziune şi stabilitate a normelor a căror respectare se impune cetăţenilor. 

Art. 4 din Legea nr. 165/2013 nu poate fi interpretat în contradicţie cu principiul 
stabilităţii juridice. Astfel, acest articol trebuie înţeles în sensul că Legea nr. 165/2013 se aplică 
numai situaţiilor juridice născute sub imperiul său. În cazul unei cereri de retrocedare cu privire 
la care unele aspecte litigioase au fost soluţionate irevocabil, cum este în cazul de faţă, sub 
imperiul Legii nr. 247/2005 dispoziţiile Legii nr. 165/2013 sunt incidente numai cu privire la 
chestiunile rămase nesoluţionate. 

În concluzie, consideră că, pârâta trebuie să recunoască efectele Dispoziţiei privind 
acordare de despăgubiri nr. 847 din 04.02.2008 de stabilire a modalităţii de calcul a 
despăgubirilor precum şi efectele raportului de evaluare, iar despăgubirile aferente dosarului 
nr. 43740/CC trebuie acordate cu respectarea dispoziţiilor articolelor din Titlului VII al Legii 
247/2005. 

Neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale avute de instanţă în momentul admiterii 
excepţiei prematurităţii cererii de chemare în judecată. 

Instanţa de fond când a admis excepţia prematurităţii a avut în vedere dispoziţiile art. 4 
prin raportare la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, dispoziţii care nu ar fi trebuit aplicate 
deoarece astfel cum a precizat anterior încalcă principiul neretroactivităţii legii. 

Aspectele invocate cu privire la aceste dispoziţii legale au fost confirmate de Curtea 
Constituţionala a României, care cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 sunt 
constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege nu se 
aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la 
data intrării în vigoare a legii. 

Astfel, dacă aceste dispoziţii legale nu se aplică acţiunilor aflate pe rolul instanţelor la 
data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu atât mai puţin se aplică acţiunilor care au fost 
soluţionate anterior intrării în vigoare acestei legi. 

În speţa de faţă, astfel cum a precizat mai sus, cererea a fost formulată şi depusă în 
termen la entitatea investită de lege şi a fost soluţionată prin Dispoziţia nr. 847/2008 emisă de 
Primarul Mun. Cluj-Napoca, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Mai mult, 
aceasta Dispoziţie prin care s-a soluţionat cererea s-a dispus acordarea de despăgubiri în 
condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv, respectiv în baza Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Prin Decizia nr. 88/27 februarie 2014 Curtea Constituţională a stabilit că sunt 
constituţionale prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 în măsura în care termenele prevăzute 
la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate 
abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 
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Restituirea totală sau parţială a bunurilor confiscate de către un regim face ca statul să 
îşi asume responsabilitatea realizării unui cadru eficient pentru realizarea mecanismului de 
restituire. Astfel, statul ocupă o poziţie importantă chiar şi în cazul în care nu este parte în 
proces, fiind cel îndrituit să adopte şi să aplice legislaţia necesară. 

Aşadar, aplicarea retroactivă a termenelor prevăzute de noua legislaţie are ca efect 
amânarea rezolvării cauzelor aflate pe rolul instanţelor şi obligarea persoanelor care au fost 
diligente în a se adresa justiţiei la suportarea unei sarcini suplimentare fată de, deja, cunoscuta 
inactivitate a autorităţilor. Din această perspectivă, Curtea a constatat că aplicarea retroactivă 
a intervenţiei legislative determină o influenţare a rezultatului procesului, precum şi un 
dezavantaj substanţial între părţile din proces. 

În situaţia de faţă, organele competente în materia retrocedărilor trebuiau să-şi 
organizeze activitatea în aşa manieră încât să asigure rezolvarea dosarelor înregistrate într-un 
termen rezonabil, pentru a se conforma garanţiilor constituţionale instituite în favoarea 
cetăţenilor. Mai mult, în timp ce termenele de soluţionare a notificărilor sunt prorogate după 
data de 1 ianuarie 2016, posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată pentru recunoaşterea 
drepturilor este limitată la un termen de 30 de zile după expirarea termenului stabilit la 1 
ianuarie 2016, ceea ce îngrădeşte efectiv accesul lui de a se adresa instanţelor de judecată în 
legătură cu o problemă a cărei rezolvare a fost solicitată organelor statului în urmă cu 15 ani. 

Reclamantul a arătat că are dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-
un termen rezonabil. Tergiversarea plăţilor şi deci a soluţionării cererilor de către pârâta până 
în anul 2029 pentru persoane care au fost deposedate în anii 1950, în mod evident nu poate fi 
considerată în termen rezonabil, precum cere Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În acest sens, consideră că această tergiversare în plata despăgubirilor aferente dosarului 
(de mai bine 15 ani) contravine prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căruia „Orice persoană are dreptul la 
judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale ...[...]", dar 
şi art. (1) din Primul Protocol adiţional la aceeaşi convenţie, care prevede că „Orice persoană 
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de 
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 
principiile generale ale dreptului internaţional". Aceste texte de lege, ce consacră instituţia 
termenului rezonabil capătă o interpretare aparte prin raportare la recunoaşterea dreptului de 
proprietate a unui persoane, care nu poate fi lipsită de dreptul său decât în anumite condiţii 
expres reglementate. 

Practic, prin această modalitate de tergiversare a acordării de despăgubiri, dreptul de 
proprietate al reclamantului nu mai beneficiază de nicio garanţie, aceasta tergiversare fiind de 
natură a afecta substanţa dreptului de proprietate, cu consecinţa încălcării art. 1 paragraful 1 
din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. În plus prin aceste modificări legislative care duc la tergiversarea şi amânarea 
continua a soluţionării cererilor de despăgubire dreptul la obţinerea de măsuri reparatorii a 
devenit un drept iluzoriu cu consecinţa afectării dreptului de proprietate. 

Astfel prin raportare la cele precizate, instanţa de fond în mod nelegal şi nefondat a 
admis excepţia prematurităţii. 

În drept, a invocat prevederile art. 466, art. 480 NCPC. 
Pârâta Comisia Naţională Pentru Compensarea Imobilelor a formulat întâmpinare 

prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei apelate ca fiind 
temeinică şi legală. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de apel şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 
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Procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005 şi Legea nr. 165/2013 
este una administrativ-jurisdicţională, astfel că aceasta conţine şi dispoziţii de procedură, 
anume procedura după care vor fi soluţionate cererile formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. 

În consecinţă, în acest sens, Legea nr. 165/2013 are şi dispoziţii de procedură, şi prin 
urmare este de imediată aplicare. 

Faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013, care prevăd expres că dispoziţiile 
acestei legi se aplică şi cauzelor în curs de soluţionare cu privire la imobilele preluate abuziv 
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o altă interpretare este greu de primit, inclusiv cu privire 
la dispoziţiile de drept material incidente, adică relativ la măsurile reparatorii care pot fi 
solicitate. 

Dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013 au fost declarate neconstituţionale prin 
Decizia nr. 88/2014 şi nr. 269/2014 ale Curţii Constituţionale şi s-a constatat că dispoziţiile art. 
4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la 
art. 33 şi la art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

Per a contrario, dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013, ca de altfel întreg actul 
normativ, se aplică acelor cauze neînregistrate pe rolul instanţelor înainte de intrarea în vigoare 
a Legii nr. 165/2013, pentru soluţionarea unor cereri în temeiul Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 
247/2005 şi/sau a Legii nr. 165/2013, cum este şi prezenta acţiune înregistrată la data de 
19.03.2014, după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

Potrivit principiului activităţii legii, aceasta se aplică cauzelor promovate după intrarea 
în vigoare a respectivei legi, pentru că altfel se pune întrebarea căror cauze se aplică acea lege 
şi cu privire la care aspecte legea ar putea fi în vigoare. Legea trebuie interpretată în sensul ca 
aceasta să se aplice iar nu în sensul contrar. 

Conform art. 33 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 165/2013, entităţile investite de lege au 
obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, înregistrate şi 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere 
sau de respingere a acestora în termenele acolo arătate, în funcţie de numărul de cereri rămase 
de soluţionat. 

Acest termen curge de la data de 1 ianuarie 2014. Prin urmare la data introducerii 
acţiunii, 19.03.2014, acest termen începuse să curgă, însă nu era împlinit, astfel că acţiunea era 
întradevăr prematură, în întregime, şi cu privire la îndreptăţirea la despăgubiri. După data de 1 
ianuarie 2014 nu s-a solicitat indicarea numărului de cereri rămase de soluţionat, astfel că nu 
se cunoaşte în concret în ce termen trebuie soluţionată notificarea. 

Nu ne aflăm în prezenţa unui refuz de soluţionare a cererii, în sensul art. 2 alin. (1) lit. 
h) din Legea nr. 554/2004, pentru că acest din urmă act normativ nu este aplicabil, chiar dacă 
este norma generală în materia soluţionării cererilor de către autorităţile publice, însă dacă 
există o normă specială atunci aceasta are prioritate, potrivit principiului specialia generalibus 
derogant, aşa cum este în speţă aplicabilă Legea nr. 165/2013, ca normă specială în materia 
despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv. 

În acest sens, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, persoana 
care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei de judecată în termen de 6 luni de la 
expirarea termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea cererii sale, însă în condiţiile normei 
speciale, Legea nr. 165/2013, iar nu a celei generale, Legea nr. 554/2004. 

Apelantul a mai arătat faptul că prin nesoluţionarea într-un termen rezonabil a cererii 
privind emiterea titlului de despăgubire, autoritatea administrativă i-a încălcat drepturile 
ocrotite prin art. 6 din C.E.D.O., precum şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţie. 
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Curtea reţine, cu privire la obligativitatea procedurii şi la faptul că noua lege este 
imperativă, că Legea nr. 165/2013, aşa cum a suferit modificări prin Legea nr. 368/2013, a fost 
rezultatul deciziei Maria Atanasiu contra României. Ceea ce reiese din această decizie 
pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în aplicarea Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului, invocată de apelant, este doar că statul trebuie să facă efectivă procedura 
de despăgubire. 

În Cauza Atanasiu sus indicată, la pct. 142, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
constată că transformarea într-o "valoare patrimonială", în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, 
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, fiind statuată posibilitatea instituirii unei proceduri obligatorii, exclusive, şi prin urmare 
necesitatea parcurgerii acestei proceduri şi doar a acesteia pentru orice fel de despăgubiri legate 
de preluarea abuzivă. 

În acest sens procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013 este obligatorie, prin urmare 
art. 1 din Protocolul nr. 1 nu este încălcat, iar din obligativitatea procedurii rezultă şi că art. 6 
din C.E.D.O. nu a fost încălcat, procesul urmând a se desfăşura în condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 165/2013. 

Legea instituie un termen de soluţionare a cererii, iar acest termen, fiind obligatoriu, 
trebuie respectat, prin urmare nu se poate susţine încălcarea art. 6 din C.E.D.O. 

Tot din Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României mai trebuie reţinut şi pct. 164 
care menţionează că „Aşa cum art. 1 din Protocolul nr. 1 nu garantează un drept de a dobândi 
bunuri, el nu le impune statelor contractante nicio restricţie cu privire la libertatea lor de a 
stabili domeniul de aplicare a legilor pe care le pot adopta în materie de restituire a bunurilor 
şi de a alege condiţiile în care acceptă să restituie drepturile de proprietate persoanelor 
deposedate [Van der Mussele împotriva Belgiei, 23 noiembrie 1983, § 48, seria A nr. 70; 
Slivenko împotriva Letoniei (dec.) [MC], nr. 48.321/99, § 121, CEDO 2002-II, şi Jantner, 
menţionată mai sus, § 34].“ 

Prin urmare se recunoaşte posibilitatea instituirii unei proceduri obligatorii şi exclusive 
şi ca o consecinţă necesitatea parcugerii acestei proceduri şi doar a acesteia, chiar dacă impune 
termene care pot crea aparenţa unei dilatări a procedurii şi a termenului de soluţionare. 

Ceea ce reiese din ansamblul motivării Cauzei Maria Atanasiu şi alţii împotriva 
României este că statul trebuie să facă efectivă procedura de despăgubire şi că în această 
procedură statele se bucură de o anumită marjă de apreciere (pct. 166), că puterile publice sunt 
obligate să reacţioneze în timp util (pct. 168), iar autorităţile naţionale trebuie să beneficieze 
de o largă marjă de apreciere, nu numai pentru a alege măsurile care să reglementeze raporturile 
de proprietate din ţară, ci şi pentru a avea la dispoziţie timpul necesar pentru punerea lor în 
aplicare (pct. 172). 

Art. 1 din Protocolul nr. 1 nu garantează un drept la o compensaţie integrală în orice 
circumstanţe, o compensaţie numai parţială nefăcând privarea de proprietate nelegitimă eo ipso 
în toate cazurile (pct. 175 Cauza Maria Atanasiu), or o compensaţie parţială poate fi şi cea 
oferită în condiţiile legii speciale, chiar dacă acea compensaţie este supusă unor condiţii 
restrictive, inclusiv cu privire la termenele de depunere şi de soluţionare a cererii. 

Curtea Europeană mai reţine că este imperativ ca statul să ia de urgenţă măsuri cu 
caracter general, care să poată conduce la realizarea efectivă a dreptului la restituire sau la 
despăgubire, păstrând un just echilibru între diferitele interese în cauză (pct. 228 Cauza Maria 
Atanasiu). 

Acest just echilibru se referă şi la sarcina foarte importantă pe care legislaţia în materie 
de bunuri imobile naţionalizate o impune bugetului de stat (pct. 227 Cauza Maria Atanasiu), 
ceea ce poate crea necesitatea temporizării procedurii prin crearea unor termene care să permită 
suportarea acestei sarcini bugetare. 



89 
 

Scurtarea acestor termene pe cale pretoriană ar duce la reinstituirea acestei sarcini în 
condiţiile în care Curtea Europeană acceptă că este necesară păstrarea unui just echilibru între 
diferitele interese în cauză, inclusiv cu privire la amintita sarcină bugetară. 

Afirmaţia apelantului potrivit căreia soluţionarea dosarelor nu se face în ordinea 
stabilită potrivit deciziei 10299 din 14.11.2012, este de natură doar de a permite apelantului să 
solicite remedierea acestor neregularităţi, în cazul în care există, pe calea unei acţiuni concrete, 
care să se refere doar la acele neregularităţi. 

Invocarea de către apelant a practicii judiciare este fără relevanţă atâta timp cât în 
sistemul de drept românesc aceasta nu este izvor de drept. Dacă hotărârea judecătorească 
definitivă pronunţată de instanţa de contencios depusă la dosar, prin care a fost înlăturată 
excepţia prematurităţii şi s-a admis acţiunea pe fond, ar conţine argumente care să permită 
înlăturarea acestei excepţii, atunci aceste argumente ar putea să fie analizate şi eventual reţinute 
şi în prezenta cauză, însă nu este cazul, pentru că soluţionarea excepţiei nu este însoţită de 
motivele care au dus la aceasta. 

Apelantul mai susţine că nu se aplică dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013 pentru că 
această lege se aplică „cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile investite de 
lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi …“ 

În opinia apelantului, cererea sa a fost soluţionată prin Dispoziţia privind acordare de 
despăgubiri nr. 847/04.02.2008 emisă de Mun. Cluj-Napoca, deci anterior intrării în vigoare a 
Legii nr. 165/2013. 

Trebuie sesizat că însăşi apelantul se contrazice deoarece, în acelaşi context, anterior 
afirmaţiei că cererea a fost soluţionată, afirmă că pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. 
Anina, nr. 11, cererea nu a fost soluţionată, astfel că a înţeles să promoveze prezenta acţiune. 

Curtea reţine că cererea nu a fost soluţionată, pentru că o soluţionare presupune 
admiterea sau respingerea unei cereri formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, iar în cazul 
admiterii presupune restituirea în natură sau acordarea efectivă de măsuri reparatorii în 
echivalent, adică a măsurilor finale prevăzute de legea în vigoare la momentul analizării cererii, 
iar nu doar emiterea unui act intermediar, cum este în cauză Dispoziţia privind acordare de 
despăgubiri nr. 847/04.02.2008 emisă de Mun. Cluj-Napoca. 

Aceste din urmă categorie de acte pentru a fi eficace trebuie urmate de alte proceduri şi 
acte emise în temeiul acestora, cum ar fi cele prevăzute în trecut de Legea nr. 247/2005 sau în 
prezent de Legea nr. 165/2013. 

De altfel, art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 165/2013 arată că „cererea … în curs de 
soluţionare“ este, printre altele, pentru cazul de faţă, notificarea formulată în temeiul Legii nr. 
10/2001, aflată în curs de soluţionare la entităţile învestite de lege sau, după caz, la Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Or, dacă este în curs de soluţionare, adică nu s-au acordat efectiv măsurile prevăzute de 
legile anterioare, cum ar fi şi cele prevăzute de Titlul VII al Legii nr. 247/2005, nu poate fi şi 
soluţionată în acelaşi timp, ca să nu i se mai aplice Legea nr. 165/2013. 

În mod cu totul evident, dacă cererea ar fi fost soluţionată, iar reclamantul apelant ar fi 
obţinut măsuri reparatorii, atunci nu ar fi formulat prezenta acţiune, prin care cere ca măsurile 
reparatorii să fie acordate efectiv. 

Chiar dacă pârâta are atribuţii doar de a stabili întinderea despăgubirilor şi de a achita 
aceste despăgubiri, obligaţii care au fost îndeplinite doar în parte, respectiv s-a efectuat raportul 
de evaluare şi acceptarea acestuia, însă plata nu s-a mai realizat, aceasta înseamnă doar că în 
continuare pentru a face efectivă reparaţia, adică restituirea în echivalent, trebuie urmată legea 
în vigoare la acest moment, anume Legea nr. 165/2013, pentru că potrivit art. 50 alin. 1 
dispoziţiile din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice 
dispoziţie contrară prezentei legi se abrogă. 
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După cum afirmă şi apelantul, dispoziţiile Legii nr. 247/2005 nu au fost abrogate în 
totalitate de Legea nr. 165/2013, prin această lege fiind abrogate doar prevederile care aveau 
în vedere modalitatea de calcul a despăgubirilor şi cele prin intermediul cărora s-a instituit 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor şi Fondul Proprietatea. 

Tocmai acest aspect este relevant, că modul de stabilire şi de acordare a despăgubirilor 
este în prezent exclusiv cel prevăzut de Legea nr. 165/2013, iar orice alt mod, deci inclusiv cel 
prevăzut de Legea nr. 247/2005 sau valoarea de piaţă, nu mai poate fi aplicat, deoarece au fost 
abrogate dispoziţiile legale ce le reglementau. 

Legea nr. 165/2013 recunoaşte efectele produse în temeiul legii vechi, deoarece pentru 
cererile aflate în curs de soluţionare prevede că vor continua să fie soluţionate potrivit legii noi, 
deci nu înlătură efectele legii vechi ci dispune continuarea, ori continuarea presupune păstrarea 
efectelor. 

În acest fel Legea nr. 165/2013 nu retroactivează pentru că se aplică doar cererilor 
nesoluţionate, şi aflate în diferite stadii de soluţionare. Nesoluţionarea poate fi şi parţială, iar 
nu doar totală, însă tot cu semnificaţia nesoluţionării iar nu a soluţionării, şi să aibă aceaşi 
finalitate, necesitatea continuării soluţionării. 

Această soluţie este posibilă pentru că toate legile care prevăd măsuri reparatorii au 
instituit o procedură care a necesitat parcurgerea unor etape şi care au putut fi surprinse la un 
moment dat cronologic de intrarea în vigoare a unei legi noi. 

După această logică şi Legea nr. 247/2005 ar fi o lege care retroactivează, în epoca de 
după intrarea ei în vigoare, dacă ne raportăm la Legea nr. 10/2001, însă şi aceasta, Legea nr. 
247/2005, ca şi Legea nr. 165/2013, urmăresc doar finalizarea acordării măsurilor reparatorii 
prevăzute de Legea nr. 10/2001. 

În acest fel nu este încălcat principiul securităţii juridice, tocmai pentru că legea nouă 
recunoaşte efectele produse sub legea veche şi le dă eficienţă, dar în modul prevăzut de noua 
lege în vederea finalizări acordării despăgubirilor. 

Dispoziţiile Legii nr. 165/2013 sunt incidente numai cu privire la chestiunile rămase 
nesoluţionate. Prin urmare este vorba tocmai de a aplica legea nouă la aspectele rămase 
nesoluţionate iar nu de retroactivitatea legii noi. 

Nu este vorba de aplicarea retroactivă a unor termene ci de aplicarea noilor termene 
aspectelor rămase nesoluţionate sub imperiul legilor vechi, aplicare care pe de altă parte este 
obligatorie, fiind stabilite tocmai pentru aspectele nesoluţionate şi tocmai pentru soluţionarea 
acestora. 

În ce priveşte aspectele de neconstituţionalitate ale Legii nr. 165/2013, anume art. 4, 
acestea au fost analizate mai sus. 

Apelantul mai susţine că, dacă aceste dispoziţii legale, ale art. 4 din Legea nr. 165/2013, 
nu se aplică acţiunilor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
cu atât mai puţin se aplică acţiunilor care au fost soluţionate anterior intrării în vigoare acestei 
legi. 

Trebuie observat că acest aspect este real, însă reclamantul nu invocă soluţionarea 
printr-o hotărâre judecătorească asupra unei acţiuni, ci soluţionarea prin Dispoziţia privind 
acordare de despăgubiri nr. 847/04.02.2008 emisă de Mun. Cluj-Napoca. 

Mai mult discuţia se mută de la prezenta acţiune care a fost introdusă exclusiv sub 
imperiul Legii nr. 165/2013, şi este supusă în întregime reglementărilor acesteia, deoarece nu 
există alte reglementări pentru genul acesta de acţiuni judiciare, or situaţia de faţă este sustrasă 
reglementărilor dreptului comun şi este supusă în întregime reglementărilor speciale, şi cu 
semnificaţia că reglementările speciale sunt obligatorii iar nu opţionale. Pe lângă aceasta mai 
trebuie amintit că dispoziţiile speciale invocate de reclamant, Titlul VII din Legea nr. 247/2005, 
au fost abrogate de Legea nr. 165/2013, iar situaţia evocată de reclamant, stabilirea 
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despăgubirilor pentru cererile formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, este reglementată 
exclusiv şi obligatoriu de Legea nr. 165/203. 

Faptul că organele competente în materia retrocedărilor trebuiau să-şi organizeze 
activitatea în aşa manieră încât să asigure rezolvarea dosarelor înregistrate într-un termen 
rezonabil, este o cerinţă legitimă şi este reală şi inactivitatea autorităţilor, însă mai sus s-a 
stabilit că noua procedură este urmarea unei cauze-pilot în faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, iar în aceasta s-a reţinut sarcina bugetară importantă care poate justifica şi instituirea 
unor termene prin noua lege. 

Termenele de soluţionare a notificărilor sunt prorogate după data de 1 ianuarie 2016 
tocmai pentru a uşura sarcina bugetară, însă posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată 
pentru recunoaşterea drepturilor a persoanelor îndreptăţite este limitată la un termen de 30 de 
zile pentru a asigura stabilitatea circuitului civil şi siguranţa acestuia. 

Prin urmare cele două termene asigură valori diferite şi nu se poate afirma că există un 
dezechilibru. 

În temeiul prevederilor art. 480 Cod procedură civilă cât şi al art. 466 şi urm. Cod 
procedură civilă, Curtea urmează să respingă ca nefondat apelul declarat de reclamantul N.I. 
împotriva sentinţei civile nr. 421 din 12.09.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2014, pe care o va menţine. 

 
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 192/A 

din 6 februarie 2015, nr. 170/A din 4 februarie 2015 şi nr. 483/A din 19 martie 2015.  
 

13. Daune cominatorii. Unitate deţinătoare, obligată prin hotărâre definitivă 
şi irevocabilă să emită decizie motivată de soluţionare a notificării 

formulate în baza Legii nr. 10/2001. Respingere raportat la dispoziţiile 
art. 5803 C.pr.civ.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 116/R din 3 martie 2015  
I. Prin sentinţa civilă nr. 1647 din 08 decembrie 2008 a Tribunalului Maramureş, 

pronunţată în dosarul nr. .../100/2008, a fost admisă acţiunea civilă înaintată de reclamantul 
T.V. împotriva pârâtei S.C P. S.A. Baia Mare. 

În consecinţă: 
A fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere, cu titlu de daune cominatorii, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 12 
iunie 2007, şi până la executarea obligaţiei stabilite în sarcina pârâtei prin sentinţa civilă nr. 
287 din data de 06 mai 2005, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 1471/2005, 
rămasă irevocabilă la data de 23 octombrie 2006, de a emite decizie motivată privind 
soluţionarea notificării reclamantului formulată în baza Legii nr. 10/2001, înregistrată la 
executorul judecătoresc sub nr. 64/N/29 iunie 2001. 

A fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 508,3 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată, reprezentând onorariu avocat, taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, următoarele:   
Prin sentinţa civilă nr. 287 din data de 06 mai 2005, pronunţată de Tribunalul 

Maramureş în dosarul nr. 1471/2005, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul T.V. şi 
a fost obligată pârâta S.C. P. S.A. Baia Mare să emită decizia motivată privind soluţionarea 
notificării, formulată în baza Legii nr. 10/2001, înregistrată la executorul judecătoresc sub nr. 
64/N/29 iunie 2001. 

Această sentinţă a rămas definitivă la data de 02 noiembrie 2005, prin respingerea 
apelului declarat, conform deciziei civile nr. 827/A/2005 a Curţii de Apel Cluj şi irevocabilă la 
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data de 23 octombrie 2006, conform deciziei nr. 8430/23.10.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

Pârâta nu şi-a executat până în prezent obligaţia stabilită în sarcina sa prin sentinţa civilă 
mai sus menţionată. 

Potrivit art. 1075 C.civ., „orice obligaţie de a face sau de a nu face se schimbă în 
dezdăunări, în caz de neexecutare din partea debitorului”. 

Daunele cominatorii reprezintă un mijloc de constrângere, prin ameninţarea pe care o 
prezintă pentru debitor, spre a-l determina să-şi execute obligaţia, fiind un mijloc indirect de 
asigurare a executării în natură a obligaţilor, chiar şi a celor intuitu personae. 

Prin Decizia nr. XX din data de 12 decembrie 2005, dată într-un recurs în interesul legii, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că cererea privind obligarea la plata de daune 
cominatorii este admisibilă şi în condiţiile reglementării obligării debitorului la plata amenzii 
civile, conform art. 5803 C.pr.civ. 

Împrejurarea că Legea nr. 10/2001 nu reglementează nicio sancţiune pentru 
nerespectarea termenului de 60 de zile, prevăzut de art. 25 alin. 1, în care unitatea deţinătoare 
este obligată să se pronunţe, prin decizie sau dispoziţie motivată asupra cererii de restituire în 
natură, nu exclude aplicarea daunelor cominatorii, ca mijloc de constrângere pentru a determina 
debitoarea să-şi îndeplinească obligaţia de a face stabilită prin titlu executoriu, în baza art. 1075 
C.civ. 

II. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta debitoare S.C. P. S.A. Baia Mare, 
solicitând modificare ei în sensul respingerii acţiunii, deoarece: 

a) La data pronunţării sentinţei art. 5803 C.pr.civ. era deja completat cu noi prevederi, 
introduse prin Legea nr. 459/2006, care stabileau (alin. 5) că pentru neexecutoarea obligaţiilor 
prevăzute în prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii. Prin urmare, prima instanţă 
era datoare să ţină seama de aceste prevederi legale. 

b) Prima instanţă a greşit afirmând că deşi Legea nr. 10/2001 nu prevede nicio sancţiune 
pentru nerespectarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 25 alin. 1, nu este exclusă 
aplicarea daunelor cominatorii, ca mijloc de constrângere a debitoarei, în baza art. 1075 C.civ. 

Dimpotrivă, pentru nerespectarea termenului de 60 de zile pentru emiterea dispoziţiei 
motivate, conform art. 25 alin. (1), Legea nr. 10/2001 nu a prevăzut nicio sancţiune. 

c) Pârâta recurentă, găsindu-se în stare de insolvenţă şi fiind supusă procedurii legale a 
insolvenţei, se impunea suspendarea judecării cauzei până la finalizarea acestei proceduri. 

III. Intimatul T.V. a formulat întâmpinare (f. 17, 18), solicitând respingerea recursului 
ca nefondat pentru motivele arătate în cuprinsul întâmpinării. 

IV. La data de 09 aprilie 2009 recurenta a depus note de şedinţă (f. 23), prin care a 
învederat că în data de 12.03.2009 a emis decizie în baza Legii nr. 10/2001, soluţionând 
notificarea reclamantului. 

V. În şedinţa de judecată a recursului din data de 13 aprilie 2009 instanţa a dispus 
suspendarea judecării recursului până la încetarea stării de insolvenţă a recurentei. 

VI. Urmare a faptului că starea de insolvenţă a recurentei a încetat, Curtea a reluat 
judecarea recursului, înţelegând a avea în vedere următoarele: 

Într-adevăr, prin sentinţa civilă nr. 287 din data de 06 mai 2005 a Tribunalului 
Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 1471/2005, devenită irevocabilă la data de 23.10.2006, a 
fost admisă acţiunea civilă înaintată de reclamantul T.V. împotriva pârâtei S.C. P. S.A. Baia 
Mare, dispunându-se obligarea acesteia din urmă la a emite decizia motivată privind 
soluţionarea notificării formulate de reclamant în temeiul Legii nr. 10/2001. 

La data introducerii cererii de chemare în judecată din prezenta acţiune civilă, anume 
12 iunie 2007, dispoziţiile art. 5803 C.pr.civ. se aflau deja completate cu noi prevederi introduse 
prin Legea nr. 459/2006, între acestea aflându-se şi acelea, corespunzătoare alin. 5 al art. 5803 

C.pr.civ., potrivit cărora „pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol nu se 
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pot acorda daune cominatorii”. Or, în alin. 1 al art. 5803 C.pr.civ. sunt evocate obligaţiile de a 
face care nu ar putea fi îndeplinite prin alte persoane decât debitorul, deci obligaţiile intuitu 
personae, o astfel de obligaţie fiind şi aceea stabilită în sarcina pârâtei S.C. P. S.A. Baia Mare 
prin sentinţa civilă nr. 285/2005 a Tribunalului Maramureş. 

Prima instanţă era, prin urmare, ţinută să observe aceste prevederi legale, reţinând că 
prin modificarea şi completarea art. 5803 C.pr.civ. a fost suprimată posibilitatea obligării 
debitorului la plata de daune cominatorii, fiind instituită însă posibilitatea obligării lui la plata 
unei amenzi civile în favoarea statului, precum şi, la cererea creditorului, la plata de daune-
interese în favoarea acestuia. 

Cum regimul juridic al amenzii civile este diferit de acela al daunelor–cominatorii, 
urmează că prima instanţă trebuia să facă aplicarea prevederilor legale în vigoare la data 
introducerii cererii de chemare în judecată şi a soluţionării acesteia, considerând că nu mai pot 
fi acordate daune cominatorii. 

Este real că prin Decizia nr. XX din data de 12 decembrie 2005, dată în interesul legii, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat, cu forţă obligatorie, că cererea privind obligarea la 
daune-cominatorii este admisibilă şi în condiţiile reglementării obligării debitorului la plata 
amenzii civile conform art. 5803 C.pr.civ., însă trebuie avut în vedere că la data pronunţării 
acestei decizii din cuprinsul art. 5803 C.pr.civ. lipseau prevederile - introduse abia prin Legea 
nr. 459/2006, corespunzător alin. 5 – potrivit cărora pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute 
de art. 5803 C.pr.civ. nu se pot acorda daune cominatorii. 

În consecinţă, decizia în interesul legii s-a raportat la un conţinut parţial diferit al art. 
5803 C.pr.civ., ceea ce conduce la concluzia că nu mai putea fi aplicată în prezentul proces. 

Conchide, aşadar, Curtea că reclamantul T.V. nu avea dreptul de a solicita, la data 
introducerii cererii de chemare în judecată, daune cominatorii, ci doar obligarea debitoarei sale 
la plata unei amenzi civile în favoarea statului şi, după caz, a unor daune-interese în favoarea 
reclamantului. 

Hotărârea primei instanţe este, deci, nelegală în sensul celor ce preced, obligând la 
admiterea recursului în baza art. 3041 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., la modificarea sentinţei şi la 
respingerea acţiunii reclamantului. 

Nu poate fi însă primit, el fiind nefondat, motivul de recurs prin care se susţine că 
nerespectarea termenului prevăzut de Legea nr. 10/2001 pentru soluţionarea notificării este 
lipsită de sancţiune, căci în cauză pârâta a fost obligată printr-o hotărârea judecătorească ce 
valorează titlu executoriu (este vorba despre sentinţa civilă nr. 287/06 mai 2005 a Tribunalului 
Maramureş). Or, atunci când creditorul deţine deja un titlu executoriu în contra debitorului, iar 
obligaţia de executat este una care presupune faptul personal al debitorului, incidenţa 
prevederilor art. 5803 C.pr.civ. poate fi reţinută. 

 
 
Notă. Daunele cominatorii au fost o creaţie a practicii judiciare. Capitolul VI a fost 

introdus în vechiul Cod de procedură civilă prin art. 1 pct. 211 din O.U.G. nr. 138/2000. 
Întrucât daunele cominatorii s-au acordat şi înainte de 2 octombrie 2000, atunci când sunt 
îndeplinite condiţiile, considerăm că ele pot fi acordate şi ulterior introducerii art. 5803 C.pr.civ. 

 
 

14. Legea nr. 165/2013. Îndreptăţirea fostului proprietar la măsuri 
compensatorii pentru imobilul ce nu poate fi restituit în natură  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 466/A din 16 martie 2015  
I. Prin acţiunea civilă înregistrată în data de 13 ianuarie 2014, reclamanta L.M. 

solicitând anularea dispoziţiei nr. 4188 din 18.12.2013 emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI 
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CLUJ-NAPOCA şi obligarea pârâtului la emiterea unei dispoziţii de acordare de despăgubiri 
pentru imobilele-preluate, construcţie şi teren. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 473 din data de 10.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată 
în dosarul nr. .../117/2014, s-a admis plângerea formulată de reclamantă L.M., împotriva 
pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  şi, în consecinţă, s-a anulată 
Dispoziţia nr. 4188 din 18.12.2013 emisă de pârât şi, în consecinţă, s-a stabilit îndreptăţirea 
reclamantei la măsuri compensatorii potrivit Legii nr. 165/2013 pentru cota de 1/5 parte din 
imobilul casă şi teren în suprafaţă de 104 stj.p., echivalentul a 374,4 m.p., cu nr. topo. 11858, 
înscris în  CF nr. 19268 Cluj, expropriat prin Decretul nr. 360/1977. Fără cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că imobilul litigios, 
compus din casă din lemn, acoperită cu ţiglă, cu o cameră, o bucătărie, dependinţă şi curte în 
str. ... a fost înscris iniţial în CF 19268 Cluj, cu nr. top 11858 în suprafaţă de 104 stânjeni 
pătraţi, în favoarea lui G.G. şi C.A. în părţi egale. 

Potrivit înscrierilor de sub B+3-4 imobilul a fost expropriat în baza Decretelor nr. 
362/1976, 360/1977 şi 363/1978 ale Consiliului de Stat şi transcris într-o altă CF nou înfiinţată 
în favoarea Statului Român, CF menţionat anterior, sistându-se din lipsă de imobil (fila 33). 

Aşa cum rezultă din anexa Decretului de expropriere nr. 360/1977, imobilul, teren în 
suprafaţă de 320 mp şi construcţia în suprafaţă de 101,70 mp a fost expropriat de la C.G., C.V., 
L.M., R.M.  şi C.V. (f.52). 

Din anexa reprezentând procesul verbal de evaluare a despăgubirilor întocmit în 12 
decembrie 1977, rezultă că imobilul expropriat prin decretul menţionat a constat în casă de 
locuit, în suprafaţă de 47 mp, construită în 1935, pe fundaţie de piatră cu pereţii din bârne de 
lemn, tencuiţi, planşeu şi şarpantă de lemn cu învelitoare din ţiglă, fiind dotată cu instalaţii 
electrice şi de încălzire cu gaz metan, grajd în suprafaţă de 29,7 mp, construit în acelaşi an, pe 
fundaţie de piatră, cu pereţii din bârne de lemn, şarpantă de lemn şi învelitoare din carton 
asfaltat, şopron în suprafaţă de 17 mp edificat în acelaşi an, pe schelet din lemn şi scândură, cu 
şarpantă de lemn, şi învelitoare din carton asfaltat, primele construcţii având o întreţinere 
mediocră, în timp ce ultima are o stare de întreţinere rea (fila 54-55), terenul preluat prin acest 
decret, în suprafaţă de 320 mp fiind construibil. 

Prin notificarea formulată în data de 09.11.2011 (f.30) şi înregistrată la Primăria Mun. 
Cluj-Napoca în 12.11.2001, prin intermediul executorului judecătoresc C.M., reclamanta a 
solicitat în calitate de succesoare după defuncta sa mamă, C.V., despăgubiri băneşti pentru 
imobilul expropriat, proprietari fiind cei menţionaţi în decretul de expropriere. 

A precizat că întreaga construcţie a fost demolată, iar pe teren sunt construite blocuri, 
la data exproprierii primindu-se o sumă derizorie. 

Prin declaraţia autentificată sub nr. 3814/15.09.2010, de BNP P.I., reclamanta a declarat 
că nu a primit nici un fel de despăgubiri în urma exproprierii de către Statul Român a imobilelor 
litigioase (f.9). 

Prin dispoziţia nr. 4188/18.12.2013 pârâtul a respins notificarea deoarece 
revendicatoarea nu a depus în termenul de decădere de 90 de zile documentele justificative care 
să ateste calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în conformitate cu prevederile 
art. 32, alin. 1 din Legea nr. 165/2013, coroborat cu art. 3 şi 4 din Legea nr. 10/2001. 

Din explicaţiile date de către reclamantă în faţa instanţei de judecată în vederea lămuririi 
situaţiei de fapt, a reieşit că cei doi coproprietari tabulari au fost concubini, persoanele 
menţionate în cuprinsul decretului de expropriere fiind copiii lui C.A., dintr-o altă relaţie, atât 
aceasta cât şi celălalt coproprietar decedând conform certificatului de deces şi a extrasului din 
registrul de stare civilă (f.40-37 dosar). 
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În afara reclamantei, care este la rândul său succesoarea lui C.V., conform actelor de 
stare civilă depuse (f.41-44), celelalte persoane menţionate în decretul de expropriere sau 
succesorii acestora nu au formulat notificare. 

În contextul în care statul la momentul exproprierii a apreciat ca fiind persoane 
deposedate pe cele cinci cuprinse în decretul de expropriere, în ciuda menţiunilor existente în 
cartea funciară, tribunalul a apreciat că se impune recunoaşterea calităţii de persoane 
îndreptăţită a acestora sau a succesorilor pentru identitate de raţiune. 

În ceea ce priveşte justificarea calităţii de succesoare, nu este absolut necesară 
depunerea unui certificat de moştenitor sau de calitate de moştenitor, legiuitorul dând 
posibilitatea persoanelor îndreptăţite să se prevaleze şi de actele de stare civilă care atestă 
rudenia sau filiaţia cu titularul iniţial al dreptului de proprietate, conform art. 23 din Legea nr. 
10/2001 coroborat cu art. 23.1 lit.b din Normele Metodologice de aplicare a Legii 10/2001 
aprobate de HG 250/2007. 

Toate actele necesare justificării calităţii de persoană îndreptăţită au fost depuse în timp 
util de către reclamantă. 

Drept urmare, tribunalul a stabilit îndreptăţirea reclamantei la măsuri reparatorii pentru 
cota de 1/5 parte din imobilul litigios, în condiţiile Legii nr. 165/2013, având în vedere faptul 
că din nota comisiei tehnice  investită cu identificarea terenului, a reieşit că proprietatea 
expropriată a fost afectată în totalitate de planurile de sistematizare aprobate pentru această 
zonă, construcţia fiind complet demolată, pe teren regăsindu-se locuinţe în bloc, str. Primăverii 
nr. 4, alei carosabile şi pietonale, pentru accesul la locuinţe, spaţii verzi aferente blocului, 
parcări amenajate prin documentaţia de sistematizare, betonate, cu 10 locuri, pe platforma 
regăsindu-se 10 garaje autorizate cu caracter provizoriu, apreciindu-se că restituirea în natură 
a terenului nu mai este posibilă, nici măcar pe porţiuni (fila 29, fila 66-67). 

Tribunalul a considerat că, raportat la aceste constatări, existenţa garajelor nu constituie 
un impediment pentru restituirea prin echivalent, având în vedere faptul că existenţa unor locuri 
de parcare reprezintă o necesitate în cazul unor ansambluri de locuinţe care presupune un număr 
mare de locuitori, cum este cazul în speţă, terenul fiind situat în Cartierul Mănăştur, str. 
Primăverii, în spatele unui bloc, în imediata apropriere a locurilor de parcare fiind edificate alte 
blocuri, aşa cum rezultă din planurile de situaţie, practic zona garajelor fiind închisă între aceste 
blocuri. 

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art.10.3 din aceleaşi norme metodologice menţionate 
anterior, entitatea investită cu soluţionarea notificării având obligaţia să verifice în cazul 
restituirii în natură existenţa pe teren a căilor de acces, străzi, trotuare, parcări amenajate şi 
altele asemenea 

Chiar dacă iniţial, prin notificarea formulată, reclamanta a arătat că a încasat 
despăgubiri derizorii, având în vedere declaraţia pe propria răspundere privind neîncasarea 
acestor sume la momentul preluării imobilul, va da prioritate acesteia din urmă. 

III. Împotriva acestei sentinţe, pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
a declarat apel, solicitând instanţei admiterea acestuia şi modificarea în tot a hotărârii apelate 
în sensul respingerii în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă. 

În motivarea apelului s-a arătat că în mod eronat s-a reţinut de către prima instanţă 
îndeplinirea calităţii de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii a reclamantei după ambii 
coproprietari tabulari înscrişi în C.F. nr. 19268, nr. top. 11.858, respectiv G.G. şi C.A.. Între 
G.G. şi reclamantă nu există nici un grad de rudenie, pentru al putea moşteni reclamanta 
trebuind să prezinte un certificat de moştenitor sau un testament în favoarea sa raportat la art. 
4 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.  

În ceea ce priveşte cota de proprietate a numitei C.A., din actele de stare civilă depuse 
la dosar este improbabil să existe o legătură de rudenie între reclamantă şi C.A.. C.V., fiica lui 
C.A., nu este una şi aceeaşi persoană cu mama reclamantei C.V. 
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Chiar dacă s-ar stabili dreptul reclamantei la măsuri reparatorii, aceasta ar fi îndreptăţită 
doar la o cotă de 1/5 parte din cota de ½ parte a numitei C.A., iar nu la cota de 1/5 parte din 
întregul imobil litigios cum a reţinut instanţa de fond. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 480 C.pr.civ., ale Legii nr. 10/201 şi ale Legii nr. 
165/2013. 

IV. Reclamanta intimată L.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică (f.9). 

În motivare s-a arătat că argumentele apelantei sunt nerelevante, mama sa C.V. fiind 
fiica defunctei C.A.. 

În mod eronat s-a respins solicitarea de acordare de despăgubiri pentru imobilul în 
litigiu, antecesorii reclamantei fiind proprietarii acestuia conform actelor depuse la dosar. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm. C.pr.civ., Legea nr. 165/2013, art. 
26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată. 

V.  La data de 16.03.2015, reclamanta L.M. a depus la dosar concluzii scrise (f.20-21). 
VI. Analizând apelul declarat de către pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-

NAPOCA, împotriva sentinţei civile nr. 473 din 10.10.2014 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine 
următoarele: 

Criticile formulate prin cererea de apel privesc reţinerea în mod greşit a calităţii de 
persoană îndreptăţită a reclamantei la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Contrar susţinerilor din cererea de apel, instanţa de fond nu a stabilit calitatea de 
persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii a reclamantei avându-l în vedere pe proprietarul 
tabular G.G., conform C.F. nr. 19.268 Cluj, nr.top. 11.858. Criticile formulate în acest sens 
sunt deci neavenite, neimpunându-se analizarea acestora. 

Din analiza considerentelor sentinţei atacate rezultă că reclamanta a fost considerată ca 
fiind persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001, raportat la 
calitatea acesteia de moştenitoare după C.V., mama sa, persoană menţionată în anexa la 
Decretul de expropriere nr. 360/1977. Instanţa de fond a avut în vedere anexa la decretul de 
expropriere pentru a stabili care au fost persoanele deposedate de către Statul Român, iar nu 
menţiunile existente în cartea funciară. 

Reţinerile instanţei de fond în acest sens au ca temei dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 
10/2001 care prevăd că „în absenţa unor probe contrare, existenţa şi după caz întinderea 
dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ de autoritate prin 
care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive. În 
aplicarea prevederilor alin. 1 şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul 
normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura 
preluării abuzive, este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.” 

În ceea ce priveşte calitatea reclamantei de moştenitoare după C.V., din certificatul de 
naştere al reclamantei, depus la fila 42 din dosarul de fond, rezultă că aceasta s-a născut la data 
de 14.08.1947, părinţii acesteia fiind V.I. şi C.V., numele trecut în certificatul de naştere fiind 
acela de V.M.. Din certificatul de căsătorie depus la fila 36 din dosarul de fond rezultă că în 
urma încheierii căsătoriei, la data de 12.12.1966, aceasta şi-a schimbat numele în acela de „L.”. 

Referitor la inadvertenţa invocată de către pârât referitor la prenumele mamei 
reclamantei şi prenumele fiicei proprietarei tabulare C.A., instanţa apreciază că este vorba 
despre o simplă eroare materială, în extrasul din registrul de naşteri depus la fila 107 din dosarul 
de fond şi certificatul de deces depus la fila 41 din dosar prenumele mamei reclamantei fiind 
menţionat ca fiind „V.”, fiica lui M. şi A., iar nu V. cum apare în certificatul de naştere şi în 
cartea de identitate a reclamantei. Aceasta nu este deci de natură a conduce la concluzia că ar 
fi vorba despre două persoane diferite, din coroborarea tuturor actelor de stare civilă şi a 
extraselor din registrele de stare civilă depuse la dosarul de fond rezultând că este vorba despre 
una şi aceeaşi persoană. 
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Chiar dacă s-ar aprecia că persoanele expropriate ar fi cele care apar înscrise în cartea 
funciară ca având calitatea de proprietar asupra imobilului în litigiu la data exproprierii, G.G. 
şi C.A., în cote de ½ parte fiecare, reclamanta ar fi îndreptăţită conform legii la cota de 1/5 
parte din imobil, iar nu la cota de 1/5 parte din cota de ½ parte a numitei C.A., deoarece 
reclamanta este singura moştenitoare a proprietarei tabulare C.A. care a formulat notificare în 
temeiul Legii nr. 10/2001, ceilalţi moştenitori ai defunctei C.A. neformulând notificare. 

Devin astfel aplicabile prevederile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 care stipulează 
că de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută de lege 
profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cererea de 
restituire, conform înscrierilor din cartea funciară C.A. având anterior exproprierii înscris 
dreptul de proprietate asupra a ½ parte din imobilul în litigiu. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea apreciază ca neîntemeiat apelul 
declarat de către pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, împotriva sentinţei 
civile nr. 473 din data de 10.10.2014 a Tribunalului Cluj, urmând a-l respinge în temeiul art. 
480 alin. 1 C.pr.civ., menţinând hotărârea atacată ca fiind temeinică şi legală. 

 

15. Rectificare de carte funciară. Intabularea dreptului de proprietate 
privată al unei persoane fizice cu titlu de moştenire, asupra unui teren 

care a fost anterior expropriat de la antecesorul acesteia 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 113/R din 26 februarie 2015  
I. Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Vişeu de Sus,  reclamantul 

ORAŞUL BORŞA PRIN PRIMAR, a chemat în judecată pe pârâtul T.V., solicitând anularea 
intabulării dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 398 m.p. teren, situat în Borşa, înscris 
în cf 9885/N, nr. cadastral 611/2, teren intabulat de către pârâtul T.V. fără nici un drept, acesta 
făcând parte din inventarul domeniului public al oraşului Borşa, figurând la poziţia 158, 
domeniu public aprobat prin H. C.L. Borşa, nr. 25/2001, şi atestat prin H.G. nr. 934/2002. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 2.015/28.07.2011, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în 
dosarul nr. .../336/2010 s-a admis acţiunea civilă intentată de reclamantul ORAŞUL BORŞA 
prin PRIMAR, împotriva pârâtului T.V.  şi în consecinţă s-a dispus rectificarea c.f. 9885/N 
Borşa, nr. cadastral 611/2, în sensul radierii (anulării) din c.f. de mai sus, nr. top. 611/2, a 
dreptului de proprietate a pârâtului T.V., asupra suprafeţei de 398 m.p. teren, fără cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele considerente: 
  

 Din expertiza tehnică efectuată în cauză a reieşit că terenul de sub nr. top 611/2, 
proprietatea pârâtului, se suprapune cu terenul cuprins în planul de expropriere al terenului, pe 
care  s-a edificat blocul cu nr. 60, depunând în acest sens şi planşa cu exproprierea iar în anexa 
1,expertul  individualizând terenul de sub nr. top. 611/2,constată că acesta se  situează între  
blocul cu nr. 60 şi blocul cu nr. E1, E2, G4. 

 Prin obiecţiunile la expertiză depuse în cauză, pârâtul a solicitat completarea 
raportului de expertiză, în sensul ca expertul să întocmească o schiţă configurativă, cu terenul 
expropriat, în vederea construirii blocului cu nr. 60, avându-se în vedere decretul de 
expropriere invocat de reclamantă şi nu o schiţă configurativă aşa cum reclamanta a prezentat, 
schiţă ce nu a fost vizată de forurile competente şi de asemenea, expertul să se pronunţe dacă 
terenul în litigiu are destinaţie de stradă. 

 Instanţa, la termenul din 20.07.2011 a respins obiecţiile la expertiză formulate, 
acestea raportat la obiectul cauzei şi conţinutul expertizei nu sunt concludente, expertul, s-a 
conformat obiectivelor stabilite de instanţă, răspunzând la toate aceste obiective. 
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 Instanţa, faţă de susţinerile părţilor, actele depuse la dosarul cauzei şi menţionate 
mai sus, din concluziile raportului de expertiză, anexa grafică la aceasta, a reţinut următoarea 
stare de fapt: 

 Terenul ce face obiectul cauzei de faţă, înscris sub nr. top . 611/2, nr. cadastral 
9885/N, aşa cum rezultă din raportul de expertiză şi anexa 1, face parte din domeniul public al 
oraşului Borşa, fiind cuprins la poziţia 158, din H.C.L. nr.25/2001, hotărâre menţinută şi 
aprobată de HG 934/2002, prin care s-a aprobat domeniul public al judeţului  Maramureş şi 
domeniul public al oraşului Borşa, la poziţia 158, figurând terenuri intravilane, zonă centru la 
blocuri, strada Z., terenul fiind expropriat pentru construirea blocului nr. 60. 

 De altfel prin înscrisul depus la fila 165, reclamanta pe lângă faptul că nu are 
obiecţii la expertiză, face menţiunea că numita T.R., mama pârâtului, expropriată, prin Decretul 
39/1974, a primit în schimb suprafaţa de 1287 m.p. teren agricol, în locul denumit Ştiubeie, iar 
pârâtul , în mod abuziv, după decesul mamei şi-a intabulat şi terenul ce face obiectul cauzei de 
faţă, pe numele lui. 

 Faţă de starea de fapt reţinută mai sus, instanţa văzând prevederile  art. 11, din 
Legea 213/1998, raportat la prevederile art. 34, pct.4   din Legea nr. 7/1996, a admis acţiunea 
aşa cum a fost formulată, în sensul rectificării de c.f. 9885/N, prin radierea de pe numele 
reclamantului, a dreptului de proprietatea supra nr.top.611/2, în suprafaţă de 398 m.p., terenul 
de mai sus, făcând parte din domeniul public al oraşului Borşa, domeniu public ce este 
inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil , conform Legii 213/1998. 

 Cheltuieli de judecată nu s-au acordat, nefiind solicitate.  
 III. Prin decizia civilă nr. 138/A/27.03.2014 a  Tribunalului Maramureş  s-a 

admis apelul declarat de către pârâtul T.V., împotriva sentinţei civile nr. 2015/28 iulie 2011, 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. .../336/2010, care a  fost  schimbată în 
tot, în sensul că s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă intentată de reclamantul Oraşul 
Borşa reprezentat prin Primar împotriva pârâtului T.V..  

 A fost obligat intimatul–reclamant Oraşul Borşa reprezentat prin Primar, la plata 
către apelant a sumei de 4969 lei cu titlu de cheltuieli de judecată la fond şi în apel.  

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Terenul în litigiu este situat pe str. Z. şi se găseşte între vecinii: la est str. Z.; la sud bloc 

nr. 60; la vest bloc nr. 60; la nord bloc nr. E1. 
Pe acest teren se găsesc edificate: o rampă auto, un garaj, o construcţie tip cabană, cu 

două nivele (P+M), şi mai multe magazii de lemne, improvizate de locatarii  blocurilor vecine.  
În cartea funciară parcela este intabulată la CF 9885/N cu nr. topo 611/2 Borşa cu 

suprafaţă de 398 mp., proprietar fiind T.V. cu titlu de drept moştenire testamentară. 
Expertul a arătat că PUG-ul nou al oraşului nu este definitivat, astfel că datele 

referitoare la parcela în litigiu le-a preluat din PUG-ul vechi. Aici terenul are categoria de 
folosinţă curţi construcţii, deserveşte blocurile învecinate, dar nu are rol de stradă, deşi el se 
află ca locaţie pe str. Z.. Drept dovadă pe această stradă  sunt edificate, şi câteva construcţii, 
iar în cartea funciară terenul cu nr. topo 611/2 Borşa are categoria de folosinţă „grădină”.  

Expertul a arătat că datorită faptului că perioada în care a efectuat măsurătorile 
topografice s-a aflat la puţin timp după ce, în acea zonă  s-a întreprins o acţiune de executare a 
unei sentinţe judecătoreşti, pe parcela în litigiu se aflau rămăşiţele unor magazii de lemne, ce 
au fost dărâmate  în urma acestei executări silite.  

Reclamantul T.V. a declarat că, locul mormintelor predecesorilor lui, este acelaşi cu cel 
pe care dl. ing. K.T. îl evidenţiază în planul de situaţie  întocmit de acesta în precedenta 
expertiză, şi îl localizează pe teren aşa cum se găseşte şi în planul de situaţie la anexa 1 la 
expertiză – fila 119 dosar.  

 Prin precizările depuse la dosar în apel la fila 127, intimatul-reclamant  Oraşul 
Borşa prin Primar a confirmat faptul că terenul în litigiu  nu are statut de stradă.  
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 În  CF 9885/N Borşa sub nr. 611/2, grădină şi casă din strada Z. nr. 2/3 în 
suprafaţă de 398 mp, sub B1 se află intabulat dreptul de proprietate  cu titlu de drept moştenire 
testamentară în favoarea apelantului T.V..  

 În completarea lucrării de expertiză  tehnică judiciară efectuată în cauză, 
expertul T.N. a arătat că:   

 Analizând HCL nr. 32/08.08.2003, anexa 5 poziţia 72, unde se specifică faptul 
că terenurile fac parte din domeniul public „conform extraselor CF”, fără a fi specificate aceste 
extrase sau alte date caracteristice terenurilor în cauză, nu se poate spune din punct de vedere 
topografic că terenul în litigiu face parte din domeniul public. Această afirmaţie se bazează pe 
faptul că în Decretul de expropriere se face referire la nr. topo 612, 618, 614 iar terenul din 
litigiu este înscris sub nr. topo 611/2 în suprafaţă de 398 mp. Acest teren este diferit de 
numerele topografice expropriate ce sunt trecute  în Decret, iar numărul 611/2 nici înainte  de 
dezmembrare nu a făcut parte din numele topo expropriate.  

 Instanţa de apel a concluzionat că potrivit   anexei grafice a decretului, terenul 
din litigiu apare ca fiind expropriat, potrivit  conţinutului decretului, terenul din litigiu nu apare 
ca fiind expropriat.  

 Conform HCL nr.32/08.08.2003, anexa 5 poziţia 72 nu se poate identifica 
domeniul public deoarece lipsesc numerele  cărţilor funciare care alcătuiesc domeniul public.  

 Decretul prezidenţial de expropriere face trimitere la trei cărţi funciare respectiv 
la CF 538 Borşa nr. topo 621, CF 539 Borşa nr. topo 618 şi CF 540 Borşa nr. topo 614, terenuri 
aparţinând antecesoarei apelantului. Terenul din litigiu nu se regăseşte printre terenurile 
expropriate având nr.topo 611/2. Referitor la planul de situaţie prezentat de Oraşul Borşa, chiar 
dacă se suprapune cu terenul din litigiu aşa cum apare în anexa completării expertizei respectiv 
schiţa întocmită de ref. cadastru T.P. nu s-a dovedit că acesta reprezintă terenul efectiv 
expropriat, fiind doar un plan de situaţie neoperat.  

 Referitor la apartenenţa terenului la domeniul public al Oraşului,  expertul a 
arătat că nu poate identifica domeniul public nefiind arătate numerele cărţilor funciare. Cele 
trei cărţi funciare indicate de decretul de expropriere (CF 538 Borşa nr. topo 621, CF 539 Borşa 
nr. topo 618 şi CF 540 Borşa nr. topo 614), pot face parte din domeniul public al oraşului dar 
nu formează obiectul prezentului litigiu. Niciun document nu face dovada că terenul din litigiu 
face parte din domeniul public al Oraşului Borşa. În cartea funciară acest teren  are destinaţia  
de curţi grădini şi în nici un caz cale de acces.  

 Reclamantul avea sarcina probei, însă nu a dovedit că terenul identificat sub nr. 
topo 611/2 care în  CF figurează „casă + P+ 2 str. Z. nr. 213, grădină” face parte din domeniul 
public.  

 Raportat la considerentele mai sus expuse, în baza art. 296 Cod procedură civilă 
1865, tribunalul a admis apelul şi a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a respins ca 
neîntemeiată acţiunea formulată de reclamant. 

 În baza art. 274 Cod procedură civilă, intimatul reclamant a  fost obligat la 
cheltuieli de judecată la fond şi în apel, reprezentând onorariu de avocat, onorariul de expert şi 
cheltuieli de transport toate justificate cu chitanţele depuse la dosar.  

IV. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul Oraşul Borşa, solicitând  în 
principal, modificarea în sensul respingerii apelului formulat de  pârât şi menţinerea sentinţei, 
iar  în subsidiar, casarea deciziei şi rejudecarea  procesului în fond. 

 În motivarea recursului reclamantul a arătat că în expertiza efectuată în cauză s-
a arătat  că terenul de sub  nr. top 611/2,  proprietatea  pârâtului se suprapune cu terenul cuprins 
în planul de expropriere pe care s-a edificat  blocul nr. 60. 

 Expertul a  individualizat terenul cu nr. top 611/2, constatând că acesta se 
situează între blocul cu nr. 60 şi blocul cu nr. E1, E2, G4, făcând  parte din domeniul public al 
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oraşului Borşa, fiind  cuprins la  poz. 158 din HCL nr. 25/2001, prin care s-a aprobat domeniul 
public al jud. Maramureş şi al oraşului Borşa. 

 Procedura de expropriere  s-a  făcut în condiţiile legii,  cu o justă şi prealabilă 
despăgubire, în baza  Decretului nr. 39/1974 şi prin despăgubirea antecesoarei pârâtului cu o 
suprafaţă de teren de aceeaşi valoare în locul numit „Ştiubeie”. 

 Întrucât  exproprierea  în baza Decretului nr. 39/1974 s-a  făcut  în scopul 
construirii blocurilor de locuinţe şi a curţilor aferente, identificate la acea dată cu nr. top 612, 
618, 614, nefiind  identificat  şi nr. top 611, intenţia legiuitorului de a expropria a avut  în 
vedere, în opinia recurentului şi terenul din prezentul litigiu. 

 Pârâtul a dobândit  dreptul de proprietate asupra suprafeţei de  398 mp teren cu 
destinaţie grădină, deşi în realitate, acest teren a fost  şi este  folosit ca  şi curte a blocurilor din 
zonă. 

 V. Prin întâmpinarea formulată (f.9-11), pârâtul a solicitat respingerea 
recursului, arătând  în esenţă că din expertiza efectuată a rezultat că terenul în litigiu nu face  
parte din domeniul public al oraşului Borşa, figurează pe rolul fiscal al pârâtului, pe teren fiind 
edificate de  către  pârât diverse construcţii şi două morminte ale antecesorilor acestuia. 

VI. Prin decizia civilă nr. 1.185 din 1 octombrie 2014, pronunţată în dosarul nr. 
.../336/2010 al Curţii de Apel Cluj, s-a admis recursul declarat de reclamantul ORAŞUL 
BORŞA reprezentant prin PRIMAR împotriva deciziei civile nr. 138/A din 27.03.2014 a 
Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../336/2010, care a fost casată şi s-a trimis 
cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe, Tribunalul Maramureş. 

VII. Prin decizia civilă nr. 12/R din 11.12.2014 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../33/2014, s-a admis contestaţia în anulare declarată de contestatorul T.V. 
împotriva deciziei civile nr. 1185 din 01.10.2014 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. .../336/2010, care a fost anulată şi s-a reţinut recursul spre rejudecare, stabilindu-se termen 
pentru data de 29 ianuarie 2015.   

VIII. Rejudecând recursul declarat de către reclamantul ORAŞUL BORŞA reprezentant 
prin PRIMAR împotriva deciziei civile nr. 138 din 27.03.2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosarul  nr. .../336/2010, Curtea reţine următoarele: 

Problema de drept care se impune a fi lămurită în cauză în vederea justei soluţionări a 
cauzei este aceea a regimului juridic al terenului care face obiectul litigiului, respectiv terenul 
în suprafaţă de 398 m.p. situat în oraşul Borşa, înscris în C.F. nr.9885//N Borşa, nr. cadastral 
611/2. 

Din cuprinsul sentinţei civile nr.2214/2004 a Judecătoriei Vişeu de Sus rezultă că 
pârâtul T.V. şi-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu ca urmare a formulării 
unei acţiuni având ca obiect dezbaterea masei succesorale rămase după defuncta T.R., fostă E.. 
De fapt din cuprinsul sentinţei rezultă că masa succesorală a fost dezbătută într-un dosar 
anterior, obiectul dosarului nr.2117/2004 al Judecătoriei Vişeu de Sus constituindu-l numai 
suprafaţa de teren în litigiu. 

Litigiul s-a purtat între T.V. în calitate de reclamant şi ceilalţi moştenitori ai defunctei 
T.R., dispunându-se într-adevăr înscrierea dreptului de proprietate asupra acestei parcele de 
teren în favoarea pârâtului T.V.. 

Rezultă deci că înscrierea dreptului de proprietate a pârâtului nu s-a făcut în 
contradictoriu cu reclamantul Oraşul Borşa prin primar, hotărârea judecătorească de care se 
prevalează pârâtul nefiindu-i opozabilă. 

În ceea ce priveşte starea de fapt, astfel cum a fost reţinută de instanţa de apel, din 
probaţiunea administrată în cauză a rezultat că terenul în litigiu se suprapune cu terenul cuprins 
în planul de expropriere al terenului pe care s-a edificat blocul cu nr.60, terenul fiind situat între 
blocul cu nr.60 şi blocurile E1, E2, G4. Terenul în litigiu apare ca fiind expropriat raportat la 
anexa grafică a decretului, neapărând într-adevăr ca fiind expropriat raportat la partea scrisă a 
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decretului de expropriere. Relevant în ceea ce priveşte exproprierea sau nu a terenului în litigiu 
este planul de situaţie întocmit de către expertul T.P.(fila 174 dosar tribunal) şi cel întocmit de 
către expertul T.N.(fila 220 dosar tribunal) din care rezultă amplasarea terenului în litigiu, plan 
care confirmă teza exproprierii şi a acestei suprafeţe de teren prin Decretul de expropriere 
nr.39/1974, decret prin care s-au expropriat terenuri în zonă în vederea edificării unor blocuri 
de locuinţe. Planurile depuse la dosar relevă şi faptul că cealaltă parcelă de teren aflată în 
proprietatea pârâtului şi înscrisă în C.F. nr.9885/N Borşa , nr.top. 614/1/2, se află pe partea 
opusă a străzii Z., nepunându-se problema ca parcela în litigiu să întregească parcela cu 
nr.top.614/1/2. 

Instanţa de apel s-a raportat deci în mod greşit în vederea soluţionării apelului numai la 
partea scrisă a decretului de expropriere, apreciind că această parte a decretului trebuie avută 
în vedere, în consecinţă concluzionând că nu s-a făcut dovada exproprierii terenului în litigiu. 

Relevant este şi faptul că ţinând cont de destinaţia efectivă a terenului, spaţiu din jurul 
blocurilor, acesta neavând o altă destinaţie după edificarea blocurilor de locuinţe, cel puţin până 
în anul 2005 când pârâtul şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară, chiar dacă se 
apreciază că nu este vorba despre o expropriere scriptică în lipsa menţionării în decret a acestui 
teren, astfel cum a reţinut tribunalul,este dovedită o expropriere faptică a terenului în litigiu. 
Ori, în această situaţie pârâtul nu avea posibilitatea conform legii să îşi înscrie dreptul de 
proprietate asupra terenului ca urmare a intentării unei acţiuni având ca obiect dezbaterea 
succesiunii după proprietarul tabular, Statul nefiind întabulat în cartea funciară, eludându-se 
astfel condiţiile impuse de legile speciale de reparaţie, respectiv Legea nr.10/2001.  

Neîntabularea dreptului de proprietate al Statului Român în cartea funciară nu este de 
natură a produce consecinţe juridice, conform art.26 din Decretul nr.115/1938(respectiv art.28 
din Legea nr.7/1996) în cazul exproprierii dreptul fiind dobândit(opozabil) şi fără înscriere în 
cartea funciară. 

În ceea ce priveşte apartenenţa terenului la domeniul public al oraşului Borşa, aceasta 
nu a putut fi clarificată raportat la H.C.L Borşa nr.25/2001 şi H.G. nr.934/2002, neprezentând 
oricum relevanţă pentru soluţionarea cauzei având în vedere considerentele de mai sus. 

Ţinând cont de cele reţinute mai sus, Curtea, în temeiul art.304 pct.9 C.pr.civ. raportat 
la art.312 alin.3 C.pr.civ., va admite recursul declarat de reclamantul ORAŞUL BORŞA prin 
PRIMAR,  împotriva deciziei civile nr. 138 din 27.03.2014 a Tribunalului Maramureş, 
pronunţată în dosarul  nr. .../336/2010, pe care o va modifica în sensul că va respinge în temeiul 
art.296 C.pr.civ apelul declarat de pârâtul T.V. împotriva sentinţei civile nr. 2.015 din 28 iulie 
2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care o va menţine menţine ca legală. 

 

16. Acţiune în rectificare de carte funciară, introdusă pe cale principală. 
Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 176/R din 25 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1.471 din data de 29.11.2012 a Judecătoriei Şimleu-Silvaniei, 

pronunţată în dosarul nr. .../309/2009, s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocata 
de către pârâţi. 

S-a admis în parte cererea formulată de reclamantul B.M. împotriva pârâţilor O.C.L. şi 
O. S. şi s-a dispus anularea parţială a încheierii nr.1232/31.05.2004 cf în sensul radierii 
dreptului de proprietate a def.O. D. şi pârâtei O. S. asupra C4 (casă cioban) şi C5 (grajd nr.5), 
redenumirea acestor construcţii - grajdul nr.5 va fi grajdul nr.6, iar C4 va fi casă cioban şi 
înscrierea dreptului de proprietate asupra acestora în favoarea reclamantului. 

Raportul de expertiză întocmit de expert P.S. face parte integrantă din hotărâre. 
S-a respins ca neîntemeiată cererea de ieşire din indiviziune şi s-au compensat 

cheltuielile de judecată ale părţilor. 
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Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria a reţinut următoarele: 
Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat. 
Prin Decizia civilă nr.255/1998 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul 

nr.1714/1997, a fost admis recursul reclamanţilor O. D. şi O. S. în contradictoriu cu pârâta SC 
Z. SRL Simleu Silvaniei, pârâta fiind obligată să recunoască dreptul de proprietate al 
reclamanţilor asupra construcţiilor menţionate în procesul verbal din 24 septembrie 1992 
hotărârea ţinând loc de contract (f.208-209). 

Potrivit dispoziţiilor art.1201 Cod civil”este lucru judecat atunci când a doua cerere în 
judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută 
de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.. 

In cauză nu este îndeplinită condiţia triplei identităţi, fiind vorba de pretenţii, temei de 
drept şi părţi diferite. 

In consecinţă, instanţa a respins excepţia invocată de pârâta O. C.. 
Asupra fondului cauzei. 
Prin încheierea nr.1232/31 mai 2004 cf s-a dispus notarea următoarelor 

construcţii:grajd nr.1; grajd nr.2-3; grajd nr.4-5; magazie, casa ciobanului şi fânar-proprietar 
CAP Simleu, pe parcela cu nr.top.970/a/1/2/c/3-două case, curţi şi grădină în suprafaţă de 
132.496 mp înscris în cf 804 Simleu Silvaniei, apoi asupra acestor construcţii se întabulează 
dreptul de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea SC Z. SRL iar în baza deciziei civile 
nr.255/1998 pronunţată în dosar nr.1714/1997 de Curtea de Apel Cluj asupra acestor construcţii 
se întabulează dreptul de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui O. D. şi O. S. (f.218). 

La baza încheierii a stat documentaţia de întabulare întocmită de către expert S.B.Z. 
(f.199-207) fiind depus şi procesul verbal menţionat în decizia nr.255/1998.(f.210). 

Prin sentinţa civilă nr.627/2007 pronunţată de către Tribunalul Sălaj în dosar 
nr..../84/2007 a fost admisă în parte acţiunea precizată a reclamantului B.M. împotriva pârâţilor 
SC Z. SRL şi M. V., în baza art.111 Cod procedură civilă coroborat cu art.263 (4) din Legea 
nr.31/1990, s-a constatat că în baza planului de distribuţie în natură întocmit în temeiul 
Raportului privind lichidarea administrativă a S.C. Z. S.R.L Şimleu Silvaniei  reclamantul a 
dobândit dreptul de proprietate asupra unui grajd, un fânar, o groapă de siloz, o clădire pentru 
gater, o clădire moară cu ciocănele, o cameră a pompelor, toate situate în Şimleu Silvaniei, 
str...., nr.37, un grajd nr.6 situat administrativ în Şimleu Silvaniei, str...., nr.10, jud.Sălaj.S-a 
respins ca inadmisibile celelalte capete de cerere.A fost obligat pârâtul M. V. la 700 cheltuieli 
de  judecată în favoarea reclamantului. 

Prin decizia civilă nr.216/2007 Curtea de Apel Cluj a admis apelul reclamantului B.M. 
împotriva sentinţei menţionate care a fost modificată în parte, în sensul includerii în bunurile 
proprietatea reclamantului şi a unui tractor şi a construcţiei „casa ciobanului” (f.22-24 dosar 
ataşat). 

Recursul pârâtului M. V. a fost respins prin decizia civilă nr.1524/2008 a ICCJ (f.19-
21). 

Din concluziile raportului de expertiză topometrică efectuat în cauză de către expert 
P.S. se reţin următoarele: 

- în varianta nr.1 a reclamantului B.M. sunt următoarele edificate: grajd nr.1, grajd nr.2-
3, grajd nr.4-5, fânar, magazie+casa ciobanului (prima), grajd nr.6, casa ciobanului (a doua) 
reprezentate în anexa 1. 

- în varianta nr.2 a pârâtei O. C. sunt următoarele edificate: grajd nr.1, grajd nr.2+3, 
grajd nr.4, casa ciobanului, grajd nr.5, magazie, fânar, reprezentate în anexa 2. 

Analizând schiţele efectuate de către cei doi experţi-P.S. şi S.B.Z. de la filele 224-226 
şi fila 204 s-a observat că pe toate sunt evidenţiate şapte construcţii, dar numerotate diferit C4 
şi C5-casda ciobanului şi grajdul nr.5 din schiţa lui S.B.Z. (f.204) sunt aceleaşi cu grajdul nr.6 
şi casa ciobanului evidenţiate pe schiţele de la filele 224 şi 226. 
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Analizând şi procesul verbal din 24.09.1992, construcţiile proprietatea def.O. D. şi 
pârâtei O. S. sunt denumite obiective, numerotate cu 5 numere de ordine: 1 grajd nr.1; 2 grajd 
nr.2+3; 3 grajd nr.4+5; 4 magazie+casa cioban; 5 fânar (f.210). 

Potrivit art.30 din Legea nr.,7/1996, dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real în 
folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau 
constituit cu bună credinţă, cât timp nu se dovedeşte contrariul. 

Deoarece pe str.... sunt doar 7 construcţii printre care şi cele proprietatea reclamantului-
grajdul nr.6 şi casa ciobanului, iar în favoarea def.O. D. şi pârâtei O. S. rămân grajdul nr.1, 
grajdul nr.2+3, grajdul nr.4+5, magazie+casă cioban şi fânar, instanţa de fond a dispus anularea 
parţială a încheierii nr.1232/31.05.2004 cf în sensul radierii dreptului de proprietate a def.O. 
D. şi pârâtei O. S. asupra C4(casă cioban) şi C5(grajd nr.5), redenumirea acestor construcţii- 
grajdul nr.5 va fi grajdul nr.6 iar C4 va fi casă cioban şi înscrierea dreptului de proprietate 
asupra acestora în favoarea reclamantului. 

Raportul de expertiză întocmit de expert P.S. (f.221-226) face parte integrantă din 
hotărâre. 

Declaraţiile date la întabulare şi schiţa întocmită cu acea ocazie, fac parte integrantă din 
încheierea anulată 

Deoarece reclamantul nu a făcut dovada că este în indiviziune cu privire la terenul 
înscris în cf nr.804 Simleu Silvaniei nr.top.970/a/1/2/c/3 şi nu a chemat în judecată pe toţi 
coproprietarii tabulari, cererea de ieşire din indiviziune a fost apreciată ca neîntemeiată şi a fost 
respinsă 

In baza art.276 Cod procedură civilă s-a dispus compensarea cheltuielilor de judecată 
ale părţilor, care au avut pretenţii şi susţineri respinse. 

Prin decizia civilă nr. 97 din 24.09.2013 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul 
nr.  .../309/2009, s-au admis apelurile declarate de reclamantul B.M. şi pârâta O. C.-L. 
împotriva sentinţei civile nr. 1.471 din 29.11.2012 a Judecătoriei Şimleu-Silvaniei, a fost casată 
hotărârea atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Judecătoria Şimleu-
Silvaniei. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
Prin acţiunea sa, reclamantul B.M. a chemat în judecată pe pârâţii O.C.L., O. D. şi O. 

S. solicitând rectificarea prin anularea parţială a încheierii C.F. nr. 1232 din 31 mai 2004 şi să 
se constate că în realitate pe corpul funciar A+11 cu nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 din C.F. 804 
Şimleu se află următoarele construcţii: grajdul nr. 1 este identificat ca fiind notat cu C-1, grajdul 
nr. 2-3 este identificat ca fiind notat cu C-2, grajdul nr. 4-5 este identificat ca fiind notat cu C-
3, magazia şi casa ciobanului sunt identificate ca fiind notate cu C-5, fânarul este identificat ca 
fiind notat cu C-7, grajdul nr. 6 este identificat ca fiind notat cu C-4 şi a doua casă a ciobanului 
este identificată ca fiind notat cu C-6 în memoriul tehnic şi în planul de amplasament ce au stat 
la baza încheierii C.F.; să se dispună anularea declaraţiilor date de pârâta O. S. la data de 20 
martie 2001, prin care a identificat, individualizat şi măsurat greşit construcţiile asupra cărora 
are un drept de proprietate şi modificarea memoriului tehnic întocmit de S.C. Z.T.P. S.R.L. 
prin expertul S.B.Z. şi a schiţei de amplasament şi delimitare a bunului, întocmită de acelaşi 
expert, aşa cum s-au identificat imobilele mai sus, corespunzător titlului de proprietate al 
părţilor; să se dispună rectificarea cuprinsului cărţii funciare în sensul îndreptării înscrierilor 
privitoare la descrierea edificatelor înscrise ca aflate pe nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 sub B.31, 
B.35, B.37 şi în sensul înscrierii suplimentare/în completare şi a grajdului nr. 6 şi a încă unei 
case a ciobanului (în realitate existând două construcţii denumite casa ciobanului; să se dispună 
dezmembrarea parcelei cu nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 din C.F. 804 Şimleu-Silvaniei şi formarea 
unui nr. top. nou, aferent construcţiilor grajdul nr. 6 notat cu C-4 şi a casei ciobanului notată 
cu C-6, care sunt proprietatea reclamantul B.M. şi care au fost dobândite de drept, în urma 
lichidării S.C. Z. S.R.L., edificatele fiind situate în Simleu-Silvaniei, str. Stadion, nr. 10, în 
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baza sentinţei civile nr. 6277/29 martie 2007, dată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. .../84/2007 
şi prin decizia civilă nr. 216/2007 a Curţii de Apel Cluj, rămase irevocabile prin decizia civilă 
a ICCJ nr. 1524/7 mai 2008, iar restul construcţiilor urmând să rămână în proprietatea pârâtei 
O.C.L., să se dispună întabularea în C.F. a dreptului de proprietate al reclamantului B.M. asupra 
grajdului nr. 6 şi a casei ciobanului pentru nr. top. nou format, fără cheltuieli de judecată în caz 
de neopunere. 

Prin întâmpinarea sa, pârâta O.C.L. (f. 187-189) a invocat excepţia autorităţii de lucru 
judecat, lipsa capacităţii de exerciţiu a S.C. Z.  S.R.L., prescripţia dreptului la acţiune în 
rectificare C.F., inopozabilitatea deciziei de atribuire a imobilelor de către lichidator, încălcarea 
principiului specificităţii instanţei de judecată. 

Asupra excepţiilor invocate, reclamantul s-a pronunţat prin notele de şedinţă formulate 
la filele 158-159 din dosarul de fond. 

Prin Încheierea din 22 septembrie 2011, instanţa de judecată pune în discuţia părţilor 
excepţiile şi se pronunţă doar pe excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a S.C. Z. S.R.L., pe care 
o respinge, arătând că asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat se va pronunţa odată cu 
fondul, fără să facă aceeaşi apreciere şi cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
în rectificare C.F.  

Deşi în concluziile scrise (f. 254-256) C.F. pârâta a reiterat excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune în rectificare C.F. cu ocazia soluţionării în fond a cauzei, prima instanţă s-
a pronunţat doar cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat, fără a face referire şi fără să 
analizeze excepţia prescripţiei invocate. 

Conform art. 137 Cod procedură civilă „(1) 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. (2) Excepţiile nu vor putea fi unite cu fondul decât dacă pentru 
judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii.” 

Prin prescripţie, prevede art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, se stinge dreptul la 
acţiune. 

Aşa cum, de regulă, încălcarea normelor procesuale este semnalată pe calea excepţiilor 
de procedură, şi în cazul în care dreptul la acţiune nu  a fost exercitat în termen legal, această 
încălcare este, aşadar, o excepţie de fond al cărei conţinut îl constituie tocmai semnalarea 
exercitării peste termenul prevăzut de lege a dreptului la acţiune. Astfel, prescripţia este 
considerată ca fiind o excepţie de fond care se invocă şi se rezolvă ca atare. 

Fiind o excepţie de fond, nesoluţionată de prima instanţă, aplicabile sunt dispoziţiile 
prevăzute de art. 297 Cod procedură civilă, care impun trimiterea spre rejudecare a cauzei. 

De asemenea, prima instanţă a respins cererea privind ieşirea din indiviziune, cu 
motivarea că nu au fost chemaţi în judecată toţi proprietarii tabulari, fără să observe că petitul 
acţiunii a fost dezmembrarea nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 din C.F. 804 Şimleu-Silvaniei, în 
parcela ce reprezintă proprietatea reclamantului şi restul, şi parcela privind proprietatea pârâtei 
O.C.L., nefiind vorba, deci, de alţi coproprietari ai parcelei care trebuiau chemaţi în judecată. 

Soluţionând şi acest capăt de cerere privind nechemarea în judecată a tuturor 
coproprietarilor, prima instanţă nu a soluţionat pe fond cauza, şi, pe acest motiv, fiind aplicabile 
dispoziţiile art. 297 Cod procedură civilă, care impun trimiterea spre rejudecare a cauzei. 

În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 521 din 13 iunie 2014 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei, pronunţată în dosarul nr. .../309/2009*, au fost respinse ca nefondate excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune în rectificarea cărţii funciare şi excepţia lipsei coparticipării 
pasive invocate de pârâta O.C.L.. 

     S-a respins ca nefondată cererea reclamantului B.M. împotriva pârâtelor O.C.L. 
şi O. S., având ca obiect rectificare Cf, anulare act, ieşire din indiviziune şi intabulare CF. 
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     Reclamantul a fost obligat la plata sumei de 1033,65 lei în favoarea pârâtei 
O.C.L., cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat şi taxă de timbru în 
ambele cicluri procesuale. 

 Examinând cu prioritate excepţiile invocate, instanţa a reţinut următoarele: 
Excepţia prescripţiei dreptului de acţiune la rectificarea CF şi excepţia lipsei 

coparticipării pasive obligatorii a descendenţilor defunctului O. D. invocate de pârâta O.u C. 
L. au fost unite cu fondul la termenul din 30 mai 2014, în temeiul art. 137 alin. 2 Cod pr. civ. 

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de acţiune la rectificarea CF: 
Pentru soluţionarea acestei excepţii instanţa urmează a se raporta la obiectul judecăţii. 

Din analiza cererii introductive precum şi a susţinerilor reclamantului pe parcursul întregului 
ciclu procesual rezultă că acesta a investit instanţa cu o cerere având mai multe petite printre 
care rectificarea CF 804 Şimleu Silvaniei nr. top 970/a/1/2/c/3/b/1 prin anularea parţială a 
Încheierii nr. 1232/2004, solicitând totodată ca instanţa să constate că pe  acest număr 
topografic, în plus faţă de construcţiile existente, există încă două construcţii aparţinând 
reclamantului, respectiv grajdul nr. 6 şi casa ciobanului (a doua casa ciobanului). 

Construcţiile existente pe acel număr topografic potrivit înscrierii din foaia A (poziţia 
11) a Cf 39 (f.39 dosar fond) şi a notării de sub B 30 (f.44 d.fond) sunt grajd nr.1, grajd nr. 2-
3, grajd nr. 4-5, magazie, casa ciobanului şi fânar. Dreptul de proprietate asupra acestor 
construcţii a fost întabulat în favoarea pârâţilor de rândul 2 şi 3 în baza Deciziei civile nr. 
255/1998 a Curţii de Apel Cluj, hotârâre ce a ţinut loc de contract între aceşti pârâţi şi SC Z. 
SRL (f.37-38 d. fond). 

Prin urmare petitul principal al cererii reclamantului îl constituie o cerere în constatare, 
astfel cum este reglementată de art. 111 Cod pr. civ, temei de drept cu care reclamantul şi-a 
motivat cererea introductivă. De altfel, reclamantul a reiterat şi în concluziile asupra fondului 
(f.25, punctul 4, f.28 verso, f. 29 d. rejud) că  nu contestă Decizia 255/1998 a Curţii de Apel 
Cluj, prin urmare nu contestă dreptul de proprietate al pârâtelor asupra construcţiilor de mai 
sus. 

Reţinând temeiul de drept arătat de reclamant, instanţa a apreciat că excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune invocată de pârâta O.u C. este nefondată atâta vreme cât art. 35 din Legea 
7/1996 statuează că acţiunea în rectificare împrumută, sub aspectul caracterului prescripţiei, 
trăsăturile acţiunii principale, a dreptului material la acţiune pe care se grefează. Acţiunea în 
constatare fiind o acţiune imprescriptibilă, pe cale de consecinţă şi acţiunea în rectificare este 
imprescriptibilă. 

Pentru aceste considerente instanţa a respins ca nefondată excepţia invocată de pârâtă. 
Cu privire la excepţia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii a 

descendenţilor defunctului O. D.. 
Instanţa a respins-o deoarece pârâta O. C. a invocat această excepţie fără a proba în faţa 

instanţei de judecată existenţa şi a altor moştenitori ai defunctului O. D., unul din coproprietarii 
tabulari. Astfel simpla susţinere în faţa instanţei, în cadrul unui litigiu promovat în anul 2009, 
că acest proprietar decedat ar mai avea şi alţi moştenitori fără a produce şi probe, potrivit art. 
1169 Cod civil, echivalează în opinia instanţei cu o alegaţie fără suport probator. 

 Cu privire la fondul cauzei instanţa, în completarea celor arătate mai sus, în 
analiza excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, mai constată că reclamantul invocă un drept 
de proprietate asupra grajdului nr. 6 şi casei ciobanului -a doua- notate cu C4 şi C6 în memoriul 
tehnic şi în planul de amplasament ce au stat la baza încheierii contestate. Titlul de proprietate 
invocat  îl constituie Decizia civilă nr. 627/29.03.2007 a Tribunalului Sălaj (f.25-26 d. fond) şi 
Decizia civilă nr. 216/2007 a Curţii de Apel Cluj pronunţate în Dosar .../84/2007 (f.22-23 
d.fond). 

 Aceste două hotărâri judecătoreşti au fost pronunţate în favoarea reclamantului 
B.M. în contradictoriu cu SC Z. SRL prin lichidator, aceeaşi societate comercială care fusese 
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obligată în anul 1998, prin Decizia 255/1998 a Curţii de Apel Cluj, să recunoască pârâţilor de 
rândul 2 şi 3 dreptul de proprietate, prin cumpărare, asupra construcţiilor individualizate prin 
procesul verbal din 24 septembrie 1992. Prin cele două hotărâri judecătoreşti s-a constatat că 
reclamantul B.M. a dobândit, potrivit raportului privind lichidarea administrativă a SC Z. SRL, 
dreptul de proprietate asupra unui grajd nr. 6 şi a construcţiei „casa ciobanului”. 

 Din considerentele Deciziei nr. 627/2007 a Tribunalului Sălaj (f.25 verso) reiese 
că prin Sentinţa civilă nr. 30/1998 a Tribunalului Sălaj SC Z. SRL a fost dizolvată, iar prin 
Încheierea 421/2001 a judecătorului delegat la ORC s-a dispus dizolvarea de drept a acestei 
societăţi şi, consecutiv, a fost radiată din registrul comerţului. Aceste aspecte sunt reiterate şi 
prin Decizia 618/2005 a Curţii de Apel Cluj (f.15-16 d. recurs) prin care s-a statuat cu privire 
la capacitatea de folosinţă a SC Z. SRL la data pronunţării acestei decizii. 

 În cadrul acestei cauze instanţa nu analizează dreptul de proprietate al 
reclamantului asupra bunurilor cuprinse în Decizia nr 627/29.03.2007 a Tribunalului Sălaj 
(f.25-26 d. fond) şi Decizia civilă nr. 216/2007 a Curţii de Apel Cluj, ci obiectul cererii sale de 
chemare în judecată prin prisma actelor normative aplicabile. 

 În susţinerea reclamantului (f.4 d. fond) cererea sa în rectificare este întemeiată 
motivat de faptul că sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de art. 34 din Legea 7/1996 şi 
anume actul ce a stat la baza înscrierii în Cf nu este valabil (paraţii au dobândit şi au titlu numai 
pentru o parte din construcţiile ce au format ferma de oi, dar s-au întabulat pe întreaga fermă), 
dreptul de proprietate a fost greşit calificat ca existând asupra construcţiilor, înscrierea în Cf 
nu  corespunde cu situaţia reală a dreptului de proprietate şi compunerea imobilelor întabulate 
în CF. 

 Conform art. 36 (fost 34) din Legea nr. 7/1996, rectificarea  înscrierilor din 
cartea funciară este condiţionată  de existenţa, în prealabil, a unei hotărâri  judecătoreşti 
definitivă şi irevocabilă , care să constate cel  puţin unul dintre cazurile enumerate  la punctele 
1-4. Or, în cauza de faţă, reclamantul nu a invocat şi cât mai puţin nu a dovedit  existenţa 
vreunei asemenea  hotărâri. 

 Ori, instanţa a constatat că, din moment ce scopul unei acţiuni în rectificare este 
stabilirea stării tabulare anterioare schimbării ei, presupusă ilegală, constatarea nulităţii 
absolute sau anularea actului care a generat înscrierea este prejudicială rectificării şi se exercită 
pe cale principală, iar în prezenta cauză acţiunea în rectificare nu a fost precedată sau însoţită 
şi de un petit în acest sens. 

 Toate susţinerile reclamantului referitoare  la calitatea sa de proprietar  al 
imobilelor grajdul nr.6 şi a doua casă a ciobanului trebuiau să fie  valorificate anterior sau 
concomitent cu cererea de  judecată pendinte, într-un proces de revendicare sau  într-o cale de 
atac formulată împotriva hotărârilor judecătoreşti  care au stat la  baza intabulării dreptului de 
proprietate  al pârâtelor. 

 Pe această cale, a rectificării de carte funciară, reclamantul nu poate să-şi plieze 
dreptul său dobândit prin hotărârile judecătoreşti mai sus amintite peste dreptul de proprietate 
al pârâţilor înscris în cartea funciară în temeiul unui contract de vânzare cumpărare (suplinit 
într-adevăr prin Decizia nr. 255/1998 a Curţii de Apel Cluj) fără a contesta validitatea acestuia 
din urmă şi fără a solicita instanţei o  eventuală comparare a titlurilor. 

 În aceste condiţii radierea dreptului de proprietate al pârâţilor asupra unor 
construcţii cu consecinţa atribuirii reclamantului a unor părţi din acestea, câtă vreme 
valabilitatea titlului pârâţilor nu a fost contestată, a dus la respingerea cererii reclamantului.  

 Cum celelalte capete de cerere sunt strâns legate de admiterea primului capăt, 
instanţa le-a respins ca o consecinţă a respingerii primului capăt, acela a rectificării CF prin 
anularea Încheirii Cf nr. 1232/2004. 

  În baza art. 274 alin.1 Cod pr. civ. instanţa a obligat reclamantul la plata sumei 
de 1033,65 lei în favoarea pârâtei O.C.L., cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând 
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onorariu avocat (1000 lei –f. 54 d. rejud.) şi taxă de timbru (f.42 d. recurs-33,65 lei)  în ambele 
cicluri procesuale.  

Prin decizia civilă nr. 1.005 din 19.12.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul 
nr. .../309/2009*, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul B.M. împotriva 
sentinţei civile nr.521 din 13 iunie 2014 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei. Fără cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că părţile din litigiu îşi dispută 
dreptul de proprietate asupra a două construcţii situate în perimetrul fostei Ferme de ovine 
Şimleu Silvaniei ce a aparţinut CAP Şimleu.  

Imobilul este întabulat în CF 804 Şimleu, cu nr. top.970/a/1/2/c/3/b/1, cu descrierea 
teren în suprafaţă de 124.497 mp, cu 2 case, curte, grajd nr.1, grajd nr.2-3, grajd nr. 4-5, 
magazie, casa ciobanului, fânar. Asupra terenului, proprietatea tabulară a rămas în continuare 
înscrisă în CF în favoarea proprietarilor existenţi anterior cooperativizării. Asupra 
construcţiilor, în prezent, este înscris dreptul de proprietate în favoarea pârâtei O.C.L., cu 
încheierea CF 459/18.01.2008. 

Toate construcţiile fostei Ferme de ovine Şimleu au fost vândute prin licitaţie publică, 
în temeiul art. 28 din Legea 18/1991, de către Comisia de lichidare a CAP Şimleu în favoarea 
SC Z. SRL, conform procesului-verbal de licitaţie din data de 26 noiembrie 1991 (f.27 dosar 1 
fond). În enumerarea construcţiilor ce au făcut obiectul vânzării, acestea sunt descrise astfel: 
grajd nr.1, grajd nr.2-3, grajd nr. 4-5, grajd nr.6, casă cioban, fânar. 

Printr-un proces-verbal încheiat la data de 24.09.1992, Adunarea Generală a Asociaţilor 
SC Z. SRL a hotărât vânzarea construcţiilor în favoarea lui O. D.. Construcţiile sunt enumerate 
astfel: grajd nr.1, grajd nr.2-3, grajd nr.4-5, magazie+casă cioban, fânar (f.28 dos.1 fond). În 
considerarea acestui act, prin Decizia civilă nr. 255/1998 a Curţii de Apel Cluj, ca urmare a 
admiterii recursului reclamanţilor O. D. şi O. S. (soţia lui O. D.), a fost admisă acţiunea 
promovată de aceştia împotriva pârâtei SC Z. SRL, care a fost obligată să recunoască 
reclamanţilor dreptul de proprietate asupra construcţiilor menţionate în procesul-verbal din 
24.09.1992, hotărârea ţinând locul contractului autentic de vânzare-cumpărare. În temeiul 
acestei hotărâri, dreptul de proprietate al soţilor O. a fost înscris în cf asupra tuturor 
construcţiilor notate pe terenul cu nr. top.970/a/1/2/c/3, prin Încheierea cf 1232/31.05.2004, 
încheiere cu privire la care reclamantul solicită rectificarea cf. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 66/2008 de BNP F.E., O. D. şi 
O. S. au vândut construcţiile în cauză pârâtei O.C.L., dreptul său de proprietate fiind întabulat 
sub B38. 

În ce-l priveşte pe reclamant, acesta susţine că nu toate construcţiile din Ferma de ovine 
cumpărate de SC Z. SRL de la comisia de lichidare a CAP Şimleu au fost vândute soţilor O. 
D. şi O. S., rămânând în proprietatea societăţii grajdul nr.6 şi a doua casă a ciobanului. 
Reclamantul afirmă că aceste 2 construcţii nu au fost întabulate în cf, iar proprietatea asupra 
lor i-a revenit lui, în calitate de fost asociat al SC Z. SRL, ca urmare a lichidării activului 
acesteia. Drept titlu de proprietate, reclamantul invocă în favoarea sa Sentinţa civilă nr. 
627/2007 a Tribunalului Sălaj, astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. 216/2007 a 
Curţii de Apel Cluj, hotărâri prin care, în temeiul art. 111 C.pr.civ. coroborat cu art. 264 alin.4 
din Legea 31/1990, s-a constatat că în baza planului de distribuţie în natură întocmit în temeiul 
Raportului privind lichidarea SC Z. SRL, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra 
grajdului nr.6 şi a construcţiei „casa ciobanului”, construcţii situate în Şimleu Silvaniei, str...., 
nr.10 (f-19-26). 

Reclamantul mai afirmă că documentaţia tehnică ce a stat la baza întabulării dreptului 
de proprietate al soţilor O. D. şi O. S. sunt nelegale şi nu corespund realităţii şi dreptului de 
proprietate dobândit de aceştia. Reclamantul susţine că, în baza declaraţiilor nesincere ale 
pârâtei O. S., expertul topograf a întocmit memoriul tehnic şi planul de amplasament în aşa fel 
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încât s-a întabulat în favoarea soţilor O. întreaga fermă de ovine a fostului CAP, în ciuda 
faptului că grajdul nr.6 şi o „casă cioban” constituie proprietatea reclamantului. 

Faţă de situaţia expusă, rezultă în mod neechivoc că ambele părţi se pretind proprietare 
asupra aceloraşi construcţii, denumite de reclamant ca reprezentând grajdul nr.6 şi o „casă 
cioban”. Reclamantul susţine că acestea nu au făcut obiectul vânzării dintre SC Z. şi O. D. şi, 
în urma lichidării patrimoniului anterior amintitei societăţi, cele două construcţii i-au revenit 
lui în proprietate. Pe de altă parte, pârâtele susţin că  procesul-verbal încheiat la data de 
24.09.1992, validat ulterior prin hotărâre judecătorească, a avut ca obiect toate construcţiile 
situate în incinta fostei ferme de ovine şi că, prin urmare, întabularea operată în favoarea soţilor 
O., în temeiul Deciziei civile nr. 255/1998 a Curţii de Apel Cluj este în concordanţă cu dreptul 
de proprietate dobândit. 

În aceste condiţii, Tribunalul a împărtăşit opinia exprimată de prima instanţă prin 
sentinţa atacă, apreciind că dreptul de proprietate disputat de părţi nu poate fi verificat într-un 
proces având ca obiect rectificarea CF, impunându-se în mod necesar compararea titlurilor 
părţilor pe calea unei acţiuni în revendicare. 

Au fost apreciate ca neîntemeiate afirmaţiile apelantului legate de obiectul cu care a 
sesizat prima instanţă. În întregime acţiunea reclamantului priveşte operaţiunile de carte 
funciară, primele 3 petite vizând în mod clar rectificarea cărţii funciare, reclamantul solicitând 
anularea parţială a încheierii CF 1232/2004 (pct.1), anularea documentaţiei tehnice de 
întabulare (pct.2), modificarea descrierii imobilului, prin înscrierea în cf a unor noi construcţii 
pe parcela cu nr.top. 870/a/1/2/c/3/b/1 (pct.3). Ultimele două capete de cerere privesc 
întabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului asupra construcţiilor ce fac 
obiectul petitului 3 (pct.4 şi 5). În mod greşit califică apelantul petitul nr.4 al acţiunii sale ca 
reprezentând o cerere de ieşire din indiviziune, deoarece acesta nu pretinde că s-ar afla în 
indiviziune cu pârâtele asupra uneia dintre construcţii, iar în privinţa terenului, ambele părţi 
recunosc că nu au un drept de proprietate.  

Invocarea art. 480 C.civ. printre temeiurile de drept pe care se sprijină cererea de 
chemare în judecată nu este suficient pentru a considera că instanţa a fost sesizată cu o acţiune 
în revendicare, în condiţiile în care reclamantul nu a înţeles să formuleze în mod explicit un 
petit în sensul revendicării. 

De altfel, aşa cum au observat şi intimatele pârâte prin întâmpinare, prima dispoziţie 
legală invocată de reclamant ca temei legal al acţiunii este art. 111 C.pr.civ., referitor la 
acţiunea în constatare. Or, acţiunea în revendicare este prin ea însăşi una în realizare, situaţie 
în care acţiunea în constatare apare ca inadmisibilă. 

Tribunalul a presupus că art. 111 C.pr.civ. a fost indicat de reclamant în susţinerea 
primului petit, teza a II-a, prin care a solicitat „să constataţi că în realitate pe corpul funciar 
A+11 cu nr. top  870/a/1/2/c/3/b/1 din CF 804 Şimleu se află următoarele 
construcţii:…”Această cerere nu are însă caracteristicile unei acţiuni în constatare, deoarece în 
conformitate cu prevederile art. 111 C.pr.civ., o atare acţiune poate privi „constatarea existenţei 
sau neexistenţei unui drept”. În realitate, solicitarea reclamantului are legătură cu petitele 3, 4 
şi 5 din acţiune, ce vizează înscrierea în cf a celor 2 construcţii (grajd nr.6 şi a doua casă a 
ciobanului) şi întabularea dreptului reclamantului asupra lor. 

În concluzie, obiectul cererii de chemare în judecată ce se judecă în acest litigiu este 
rectificare cf şi întabulare drept de proprietate. Faţă de această situaţie, asemenea primei 
instanţe, instanţa de apel a considerat că acţiunea reclamantului de anulare a unei încheieri de 
întabulare, fără ca această cerere să fie precedată de o acţiune în revendicare sau o acţiune care 
să urmărească desfiinţarea titlului în temeiul căruia s-a dispus întabularea, apare ca 
inadmisibilă.  

Însuşi reclamantul arată în partea finală a cererii sale de apel că temeiul legal al acţiunii 
în rectificare formulate îl constituie prevederile art. 34 pct.1 din Legea 7/1996 („dacă înscrierea 
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sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil”). Însă acţiunea în rectificarea 
cărţii funciare întemeiată pe dispoziţiile art. 34 pct.1 din Legea 7/1996 are caracter accesoriu, 
fiind subsecventă acţiunii principale de anulare/nulitate a actului în temeiul căruia s-a efectuat 
întabularea.  

Apelantul mai arată, în mod vădit neîntemeiat, că acţiunea principală pe care se grefează 
rectificarea de carte funciară este cuprinsă în petitul nr.3, prin care a solicitat „anularea 
declaraţiilor date de pârâta O. S. la data de 20 martie 2001, prin care a identificat, individualizat 
şi măsurat greşit construcţiile asupra cărora are un drept de proprietate şi modificarea 
memoriului tehnic … şi a schiţei de amplasament şi delimitare a bunului…”. Or, aceste 
declaraţii, deşi fac parte din documentaţia de întabulare, nu constituie „actul în temeiul căruia 
s-a efectuat înscrierea”, acest act fiind reprezentat în cazul pârâtelor de Decizia civile nr. 
255/1998 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în executarea antecontractului de vânzare-
cumpărare cuprins în   procesul-verbal încheiat la data de 24.09.1992 între SC Z. SRL şi O. D.. 

Tribunalul a mai reţinut că sunt lipsite de relevanţă toate referirile apelantului la 
considerentele ori dispozitivul Sentinţei civile nr. 1471 din 29.11.2012 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei, prin care prezenta cauză a fost soluţionată de prima instanţă, în primul ciclu 
procesual. Această sentinţă a fost „casată” în întregime prin Decizia civilă nr. 97/2013 a 
Tribunalului Sălaj pronunţată în apel, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare. Fiind 
deci anulată, sentinţa invocată de apelant nu mai produce efecte juridice. 

Faţă de aceste considerente, văzând şi prevederile art. 296 C.pr.civ., Tribunalul a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul B.M. împotriva Sentinţei civile nr. 521 din 
13.06.2014 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, care a fost menţinută în totalitate. S-a luat act de 
lipsa cererii intimatelor de acordare a cheltuielilor de judecată.        

 Împotriva acestei decizii, reclamantul B.M.  a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii 
apelului, schimbarea sentinţei primei instanţe, cu consecinţa admiterii acţiunii introductive, 
precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamantul a prezentat starea de fapt şi parcursul prezentului 
dosar în primul şi în al doilea ciclu procesual. 

Chiar dacă prin cererea introductivă de instanţă reclamantul nu a formulat un petit 
explicit cu privire la revendicarea celor două construcţii, acesta consideră că  rezultă implicit 
din cuprinsul acţiunii, din motivele expuse pe larg, susţinute de probe, respectiv din hotărârile 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, ce constituie titlu de proprietate al părţilor. 

Relevantă în acest sens este decizia civilă nr. 1.024/20.11.2012 a Tribunalului Sălaj, 
pronunţată în dosarul nr.  217/309/2009 prin care se reţine că pârâta O.C.L. ocupă fără titlu 
bunurile proprietatea reclamantului, fiind obligată la plata de despăgubiri civile, respectiv 
beneficiul nerealizat pentru lipsa de folosinţă în mod nelegal asupra celor două construcţii 
(grajdul nr. 6 şi casa ciobanului). 

Împrejurarea că cele două construcţii au rămas în patrimoniul firmei Z. rezultă şi din 
diferenţa între preţul de cumpărare la licitaţie a tuturor construcţiilor ce au aparţinut fostului 
C.A.P. Şimleu, respectiv 1.500.000 lei şi preţul de 1.182.000 lei la care au fost achiziţionate o 
parte din construcţii de către pârât. 

Chiar dacă pârâţii au susţinut şi instanţele au conformat că reclamantul nu a formulat 
vreo pretenţie care să poată fi calificată drept o acţiune în revendicare, pârâţii recunosc implicit 
că reclamantul revendică cele două construcţii cu privire la care aceştia susţin în mod ilegal, că 
le aparţin. Apărările făcute pe fond de pârâţi neagă dreptul de proprietate al reclamantului pe 
motiv că titlul acestuia nu ar fi valabil şi încearcă să-şi justifice dreptul de proprietate asupra 
tuturor edificatelor înscrise în C.F. în baza unui memoriu tehnic extrajudiciar, cu ignorarea 
probelor judiciare (expertiza topo care relevă o altă stare de fapt şi de drept). 
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Prin urmare, tribunalul, cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii a reţinut că acţiunea 
în rectificare C.F. este inadmisibilă şi că se impune compararea titlurilor părţilor pe calea unei 
acţiuni în revendicare. 

 Atât tribunalul cât şi prima instanţă în mod greşit au reţinut că acţiunea în rectificarea 
de C.F. nu a fost precedată sau însoţită de o acţiune principală şi s-a rezumat a se pronunţa 
strict cu privire la incidenţa în speţă a art. 34 din Legea nr. 7/1996, fără a verifica pe fond 
susţinerile reclamantului în raport cu dreptul său de proprietate care a fost recunoscut anterior 
prin hotărârile judecătoreşti irevocabile depuse la dosarul cauzei, fiind confirmat şi de expertiza 
judiciară administrată. 

Prin acţiunea introductivă, reclamantul a contestat întinderea dreptului de proprietate al 
pârâţilor asupra construcţiilor reclamantului, arătând că aceştia şi-au întabulat ilegal dreptul de 
proprietate în baza unei declaraţii mincinoase date de pârâta O. S.. Declaraţia acestei pârâte 
este ilicită şi imorală, întrucât aceasta a urmărit cu rea-credinţă fraudarea intereselor 
adevăratului proprietar. 

În drept, se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâta intimată O.C.L. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată (f.22-23). 
În susţinerea poziţiei procesuale, pârâta a arătat că singura acţiune în care se compară 

titlurile este acţiunea de în revendicare, iar aprecierea reclamantului că titlul de proprietate au 
fost comparate în acţiunea în evacuare din dosarul nr. 217/309/2009 este neîntemeiată. 

Pârâta intimată O.C.L. deşi legal citată, nu s-a prezentat personal sau prin reprezentant 
în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziţia procesuală. 

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

În şedinţa publică din 25.03.2015, a invocat, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii 
dispoziţiilor art. 453 NCPC, în temeiul art. 24 şi 25 din  NCPC, dosarul fiind înregistrat înainte 
de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă.  

De asemenea, Curtea, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 299 alin. 1  C.pr.civ., 
a invocat excepţia inadmisibilităţii acelor critici din recurs care vizează în mod direct hotărârea 
primei instanţe.  

Totodată, în temeiul aceluiaşi text de lege, art. 316 C.pr.civ., a invocat excepţia 
inadmisibilităţii acelor critici din recurs care vizează netemeinicia deciziei atacate, prin 
reaprecierea stării de fapt de către instanţa de recurs, ca urmare a reanalizării probatoriului 
administrat de către instanţele de fond, având în vedere împrejurarea că dispoziţiile art. 304 
pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 38/2000.   

Aceste excepţii de inadmisibilitate  urmează a fi admise de Curte, motivat pe 
următoarele considerente: 

În privinţa excepţiei inadmisibilităţii prevederilor din noul Cod de procedură civilă 
Curtea reţine că textul legal invocat de reclamanta recurentă, respectiv art.453 este cuprins în  
noul C.pr.civ. în Titlul I intitulat „Procedura în faţa primei instanţe”, Capitolul IV „Hotărârile 
judecătoreşti”, Secţiunea a 6-a „Cheltuielile de judecată”. 

 Conform art.24 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile 
legii noi de procedură se plică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea 
acesteia în vigoare iar art.25 alin.1 din acelaşi act normativ stipulează că, procesele în curs de 
judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. 

 Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 
15.02.2013 iar prezenta cerere de chemare în judecată a fost promovată de reclamant anterior 
acestei date, respectiv la data de 16.02.2009 astfel încât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile 
vechiului C.pr.civ. potrivit textelor legale mai sus citate. 
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Referitor la excepţia inadmisibilităţii acelor critici din recurs care vizează în mod direct 
hotărârea primei instanţe Curtea reţine că potrivit 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. 298 C.pr.civ. prevede că, dispoziţiile de procedură 
privind judecata în primă instanţă se aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt 
potrivnice celor cuprinse în prezentul titlu. 

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 
de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond 
a pricinii.  

Astfel, art. 282 alin.1 C.pr.civ. prevede că, 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. 

Potrivit art. 299 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele date în 
apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţională sunt supuse recursului. Dispoziţiile art. 282 alin. (2) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. Recursul se soluţionează de instanţa imediat superioară celei care a pronunţat 
hotărârea în apel. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că obiect al recursului pot fi doar hotărârile 
date fără drept de apel reglementate de art.2821 C.pr.civ., cele date în apel, precum şi, în 
condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională. 

În speţă sentinţa primei instanţe a fost supusă căii de atac a apelului astfel încât toate 
motivele de recurs prin care se critică direct hotărârea instanţei de fond, fără referire la decizia 
instanţei de apel, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întrucât  aceasta nu poate forma 
obiectul recursului, excepţie care, în temeiul textelor legale mai sus menţionate urmează a fi 
admisă. 

În legătură cu excepţia inadmisibilităţii acelor critici din recurs care vizează 
netemeinicia deciziei atacate, prin reaprecierea stării de fapt de către instanţa de recurs, ca 
urmare a reanalizării probatoriului administrat de către instanţele de fond, Curtea constată că 
în reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau casarea 
unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, 
reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurentul nu mai poate beneficia de acest lucru prin promovarea 
recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs 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 motive de netemeinicie a hotărârii 
atacate.  

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă 
o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării 
de fapt a cauzei,  o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a 
raporturilor dintre părţi aspecte care intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât 
vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 
şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 
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 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. 

Critica reclamantului recurent privitoare la faptul că revendicarea celor două construcţii 
rezultă implicit din cuprinsul acţiunii, din motivele expuse pe larg, susţinute de probe, respectiv 
din hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, ce constituie titlu de proprietate al părţilor 
este apreciată de Curte ca fiind nefondată pentru următoarele argumente. 

Astfel, Curtea constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub 
nr.213/3309/16.02.2009 la Judecătoria Şimleu Silvaniei, reclamantul B.M. a chemat în 
judecată pe pârâţii O.C.L., O. D. şi O. S. a solicitat instanţei: 

- rectificarea prin anularea parţială a încheierii C.F. nr. 1232 din 31 mai 2004 şi să se 
constate că în realitate pe corpul funciar A+11 cu nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 din C.F. 804 Şimleu 
se află următoarele construcţii: grajdul nr. 1 este identificat ca fiind notat cu C-1, grajdul nr. 2-
3 este identificat ca fiind notat cu C-2, grajdul nr. 4-5 este identificat ca fiind notat cu C-3, 
magazia şi casa ciobanului sunt identificate ca fiind notate cu C-5, fânarul este identificat ca 
fiind notat cu C-7, grajdul nr. 6 este identificat ca fiind notat cu C-4 şi a doua casă a ciobanului 
este identificată ca fiind notat cu C-6 în memoriul tehnic şi în planul de amplasament ce au stat 
la baza încheierii C.F.;  

- să se dispună anularea declaraţiilor date de pârâta O. S. la data de 20 martie 2001, prin 
care a identificat, individualizat şi măsurat greşit construcţiile asupra cărora are un drept de 
proprietate şi modificarea memoriului tehnic întocmit de S.C. Z.T.P. S.R.L. prin expertul 
S.B.Z. şi a schiţei de amplasament şi delimitare a bunului, întocmită de acelaşi expert, aşa cum 
s-au identificat imobilele mai sus, corespunzător titlului de proprietate al părţilor;  

- să se dispună rectificarea cuprinsului cărţii funciare în sensul îndreptării înscrierilor 
privitoare la descrierea edificatelor înscrise ca aflate pe nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 sub B.31, 
B.35, B.37 şi în sensul înscrierii suplimentare/în completare şi a grajdului nr. 6 şi a încă unei 
case a ciobanului (în realitate existând două construcţii denumite casa ciobanului;  

- să se dispună dezmembrarea parcelei cu nr. top. 970/a/1/2/c/3/b/1 din C.F. 804 Şimleu-
Silvaniei şi formarea unui nr. top. nou, aferent construcţiilor grajdul nr. 6 notat cu C-4 şi a casei 
ciobanului notată cu C-6, care sunt proprietatea reclamantul B.M. şi care au fost dobândite de 
drept, în urma lichidării S.C. Z. S.R.L., edificatele fiind situate în Simleu-Silvaniei, str. Stadion, 
nr. 10, în baza sentinţei civile nr. 6277/29 martie 2007, dată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 
.../84/2007 şi prin decizia civilă nr. 216/2007 a Curţii de Apel Cluj, rămase irevocabile prin 
decizia civilă a ICCJ nr. 1524/7 mai 2008, iar restul construcţiilor urmând să rămână în 
proprietatea pârâtei O.C.L.; 

- să se dispună întabularea în C.F. a dreptului de proprietate al reclamantului B.M. 
asupra grajdului nr. 6 şi a casei ciobanului pentru nr. top. nou format. 

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în data de 26.11.1991 SC Z. SRL Simleu 
Silvaniei a cumpărat cu suma de 1.500.000 lei ferma de ovine a fostului CAP Simleu Silvaniei. 
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Prin procesul verbal din 24.09.1992 adunarea generală a SC Z. SRL a hotărât transmiterea în 
favoarea pârâtului O. D. a următoarelor construcţii: grajd nr.1, 2+3, 4+5, magazia+casa 
ciobanului, fânarul. In baza acestui proces verbal prin decizia civilă nr.255/1998 a Curţii de 
Apel Cluj s-a pronunţat o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare a 
acestor construcţii. In patrimoniul SC Z. SRL au mai rămas o casă a ciobanului şi grajdul nr.6, 
aceste construcţii nefiind vândute pârâţilor O. D. şi O. S., care nu puteau transmite cele două 
construcţii în favoarea pârâtei O.C.L.. Documentaţia de întabulare întocmită de pârâţii O. D. şi 
O. S. nu corespunde realităţii. Prin declaraţiile nesincere ale pârâtei O. S., expertul topograf a 
întocmit memoriul tehnic şi planul de amplasament în aşa fel încât aceştia au întabulat pe 
numele lor întreaga fermă de ovine a fostului CAP, în ciuda faptului că grajdul nr.6 şi o casă a 
ciobanului a rămas în proprietatea SC Z. SRL, revenind ulterior proprietatea reclamantului. 

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.111, art.112 C.pr.civ., art.480 şi 
urm. Cod civil, art.33(2), art.34, art.35(1), art.36, art.51 din Legea 7/1996. 

Faţă de cele anterior expuse Curtea constată că nu este întemeiată critica reclamantului 
recurent legată de obiectul cererii cu care a sesizat prima instanţă. De altfel, recurentul 
recunoaşte explicit prin cererea de recurs că nu a formulat nicio acţiune în revendicare a 
construcţiilor asupra cărora se pretinde proprietar însă intenţia lui de revendicare a imobilelor 
a rezultat din motivele de fapt ale acţiunii introductive. 

Acţiunea civilă a reclamantului, prin capetele de cerere formulate, motivele de fapt şi 
de drept invocate, priveşte  în întregime operaţiunile de carte funciară, primele 3 petite vizând 
în mod clar rectificarea cărţii funciare, reclamantul solicitând anularea parţială a încheierii CF 
1232/2004, anularea documentaţiei tehnice de întabulare, modificarea descrierii imobilului, 
prin înscrierea în cf a unor noi construcţii pe parcela cu nr.top. 870/a/1/2/c/3/b/1. Ultimele două 
capete de cerere privesc întabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului asupra 
construcţiilor ce fac obiectul petitului 3.  

Invocarea dispoziţiilor art. 480 C.civ. printre temeiurile de drept pe care se sprijină 
cererea de chemare în judecată nu este suficientă pentru a considera că instanţa de fond  a fost 
sesizată cu o acţiune în revendicare, în condiţiile în care reclamantul nu a înţeles să formuleze 
în mod explicit un petit în sensul revendicării. 

Motivul de recurs referitor la faptul că  tribunalul în mod greşit a reţinut că acţiunea în 
rectificarea de C.F. este inadmisibilă deoarece nu a fost precedată sau însoţită de o acţiune 
principală,  fără a verifica pe fond susţinerile reclamantului în raport cu dreptul său de 
proprietate care a fost recunoscut anterior prin hotărârile judecătoreşti irevocabile depuse la 
dosarul cauzei, în opinia Curţii nu este întemeiat. 

 Potrivit art. 30 din Legea nr.7/1996, în forma aflată în vigoare la data 
introducerii cererii de chemare în judecată, dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real, în 
condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, 
dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credinţă, cât timp nu se dovedeşte contrariul. 

 Art. 34 din acelaşi act normativ statuează următoarele: „Orice persoană 
interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că: 

    1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; 
    2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 
    3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat 

efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 
    4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a 

imobilului. 
 Conform art. 35 alin.1 din Legea nr.7/1996, acţiunea în rectificare, sub rezerva 

prescripţiei dreptului material la acţiunea în fond, va fi imprescriptibilă. 



114 
 

 Din interpretarea acestor texte legale reiese că acţiunea în rectificarea  
înscrierilor din cartea funciară este condiţionată  de existenţa, în prealabil, a unei hotărâri  
judecătoreşti definitivă şi irevocabilă, care să constate cel  puţin unul dintre cazurile enumerate  
la punctele 1-4. În speţă, reclamantul nu a invocat şi cât mai puţin nu a dovedit  existenţa unei 
asemenea  hotărâri. 

 Scopul unei acţiuni în rectificare de carte funciară este stabilirea stării tabulare 
anterioare schimbării ei, presupusă ilegală, constatarea nulităţii absolute sau anularea actului 
care a generat înscrierea reprezintă o chestiune  prejudicială rectificării şi se exercită pe cale 
principală, ori în prezenta cauză acţiunea în rectificare nu a fost precedată sau însoţită şi de un 
petit în acest sens. 

 Toate susţinerile reclamantului referitoare  la calitatea sa de proprietar  al 
imobilelor grajdul nr.6 şi a doua casă a ciobanului ar fi trebuit să fie  valorificate anterior sau 
concomitent cu cererea de chemare în judecată pendinte, fie printr-o acţiune de revendicare, fie 
printr-o acţiune de constatare a nulităţii titlului de proprietate al pârâtelor sau eventual într-o 
cale de atac formulată împotriva hotărârilor judecătoreşti  care au stat la  baza intabulării 
dreptului de proprietate  al pârâtelor. 

 Prin prezentul demers judiciar, al rectificării de carte funciară, reclamantul nu 
poate să obţină radierea dreptului de proprietate la pârâtelor asupra imobilelor înscrise în cartea 
funciară în temeiul unui contract de vânzare cumpărare validat prin decizia civilă  nr. 255/1998 
a Curţii de Apel Cluj şi înscrierea dreptului său de proprietate dobândit prin hotărârile 
judecătoreşti invocate fără a contesta validitatea titlului de proprietate al pârâtelor, în ordinea 
succesivă de dobândire a acestuia şi fără a solicita instanţei o eventuală comparare a titlurilor 
părţilor. 

În aceste condiţii, instanţa de apel a considerat în mod legal că acţiunea reclamantului 
de anulare a unei încheieri de întabulare, fără ca această cerere să fie precedată de o acţiune în 
revendicare sau o acţiune care să urmărească desfiinţarea titlului în temeiul căruia s-a dispus 
întabularea dreptului de proprietate al pârâtelor este inadmisibilă.  

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 recursul declarat de reclamantul B.M. împotriva deciziei civile nr. 1.005 din 
19.12.2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul nr. .../309/2009*, pe care o menţine ca 
fiind legală. 

Având în vedere împrejurarea că intimata O.C.L. nu a dovedit efectuarea unor cheltuieli 
de judecată în recurs Curtea în temeiul art.1169 C.civ. va respinge cererea intimatei de acordare 
a cheltuielilor de judecată, ca nedovedită. 

 
 

17. Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul propus de 
expert ca delimitând proprietăţile părţilor  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 33/R din 22 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 749/30.04.2014, pronunţată  de Judecătoria Vişeu de Sus în 

dosarul nr. .../336/2012*, a fost admisă în parte acţiunea civilă precizată, formulată de 
reclamantele pârâte B.E., şi D.I. şi în consecinţă, s-a stabilit linia de hotar între terenul 
proprietatea reclamantelor şi terenul proprietatea pârâţilor pe aliniamentul marcat cu literele H-
K-M, în anexa 4 la raportul de expertiză, întocmit în cauză de expert tehnic F.I., au fost respinse 
celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. 

A fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţionali 
M.F. şi M.E. ca neîntemeiată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut  următoarele:  
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 Prin sentinţa civilă nr. 546/28.02.2013 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus 
în dosarul nr. .../336/2012 a fost respinsă acţiunea civilă, precizată, precum şi cererea 
reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţionali. 

 Prin decizia civilă nr. 228/A/24.10.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosarul cu nr. de mai sus a fost admis apelul reclamantelor apelante, anulată sentinţa instanţei 
de fond şi cauza trimisă spre rejudecare, pentru motivul că, prima instanţă nu a intrat în 
cercetarea fondului. 

 În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. .../336/2012*. 
 Instanţa văzând îndrumarul deciziei de casare cu trimitere, faţă de poziţia 

părţilor exprimată în şedinţa publică din data de 5 martie 2014 a încuviinţat şi administrat proba 
cu înscrisuri, sens în care  la dosarul cauzei au fost depuse Certificat de moştenitor nr. s. 
185/1976, Certificat de moştenitor nr.75/23.03.1988, certificat de deces M.P., certificat de 
naştere M.F., certificat de naştere M.P., certificat de naştere M.I. şi chitanţa seria 
CNPRUMM17 nr.00005172/09.04.2014. 

 Analizând susţinerile părţilor, raportat la probatoriul administrat, dispoziţiile 
legale aplicabile în cauză şi îndrumarul deciziei de casare cu trimitere instanţa de fond a reţinut  
următoarele aspecte: Proprietarii tabulari ai imobilului înscris în CF 1107 Poienile de sub 
Munte nr. top. 26, teren în suprafaţă de 2056 mp şi ai imobilului înscris în CF 4846 Poienile 
de sub Munte nr. top. 30/2/2, teren în suprafaţă de 1266 mp au fost N.M. şi soţia C.H.. 

 Din actele de stare civilă depuse la dosarul cauzei rezultă că, N.M. şi M.M. ori 
M.N. este una şi aceeaşi persoană, în unele acte apărând cu un alt prenume, acestea fiind 
întocmite în perioada administraţiei maghiare din Ardealul de Nord. Cu prenume diferit faţă 
de cel cu care figurează în cartea funciară apare în actele de stare civilă şi C.H. (S., ori A., 
născută C.), fiind cert că este una şi aceeaşi persoană. 

N.M. a decedat la data de 30 mai 1976, succesiunea după acesta fiind dezbătută pe cale 
notarială, eliberându-se Certificatul de Moştenitor nr. 185/1976, moştenitori ai acestuia fiind 
soţia supravieţuitoare, M.A., în cotă de ¼ părţi şi cei trei fii, M.I., M.P. (tatăl reclamantelor) şi 
M.F. (pârâtul din prezenta cauză), fiecare în cotă de ¼ părţi. 

M.A. a decedat la data de 8 iunie 1987, după defunctă fiind eliberat Certificatul de 
Moştenitor nr. 75/23 martie 1988, moştenitori fiind cei trei fii, M.F, M.P.  şi M.I., fiecare în 
cotă de 1/3 parte. 

În masa succesorală a ambilor defuncţi a fost inclus, având însă suprafeţe diferite, 
terenul situat în intravilanul comunei Poienile de sub Munte, din locul Zarica Centru, fără a fi 
identificat cu date de carte funciară. 

După defunctul M.P., decedat la data de 21.08.1998, tatăl reclamantelor şi fratele 
pârâtului, succesiunea a fost dezbătută pe cale judecătorească, prin sentinţa civilă nr. 1656/2005 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. 2685/2003, opozabilă pârâtului care a 
fost parte în dosar, stabilindu-se masa succesorală după acesta, calitatea reclamantelor de 
moştenitoare cu ieşirea din indiviziune, fiecare dintre acestea primind câte o suprafaţă de 732 
mp in locul Zarica Ses Centru. Reclamantele au fost puse în posesie cu aceste terenuri prin 
procesul verbal nr. 78/2005, întocmit de BEJ Roman M. (fila 11dosar fond).  

Prin sentinţa civilă nr. 890/19 aprilie 2006 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în 
dosarul nr. 3855/2005 s-a dispus întabularea reclamantelor pe terenurile provenite cu titlu de 
moştenire prin SC 1656/2005, terenul în suprafaţa de 732mp, dobândit de către reclamanta B.E. 
fiind identificat în CF 4846 nr. top. 30/2/2/4 (cadastral 7078) iar terenul în suprafaţa de 732mp, 
dobândit de către reclamanta D.I. fiind identificat în CF 4846 nr. top. 30/2/2/3 (cadastral 7083). 
Prin aceeaşi hotărâre judecătorească s-a stabilit că terenul identificat în CF 4846 nr. top. 
30/2/2/2 în suprafaţă de 210 mp şi CF 1107 nr. top. 26/1 în suprafaţă de 553mp, nu constituie 
proprietatea reclamantelor şi rămâne drum de acces,  dispunându-se notarea lui în cf. Totodată, 
s-a respins cererea de intervenţie a pârâtului M.F., prin care a solicitat respingerea cererii de 
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intabulare a reclamantelor pe aceste terenuri motivată de cumpărarea unei suprafeţe de 1000 
mp, prin contractul sub semnătură privată din 13.01.1997, ce se identifică cu imobilele incluse 
în masa succesorală. 

 La data de 13.03.2006, anterior pronunţării Sentinţei Civile nr. 890/19.04.2006, pârâtul 
M.F. a introdus la Judecătoria Vişeu de Sus, în contradictoriu cu pârâtele, în calitate de 
moştenitoare ale defunctului M.P. sen. acţiunea civilă, obiect al dosarul nr. 871/2006, devenit 
nr. .../336/2006 în rejudecare, prin care a solicitat validarea convenţiei de vânzare cumpărare 
sub semnătură privată încheiată cu antecesorul lor la data de 13.01.1997, cu privire la terenul 
în suprafaţă de 1000 mp. Prin sentinţa civilă nr. 2503/3.10.2008 ,rămasă irevocabilă prin 
decizia civilă nr. 113/R/11.02.2009 a Tribunalului Maramureş a fost admisă acţiunea şi s-a 
constatat validitatea convenţiei susmenţionate, intabularea imobilului dispunându-se ulterior, 
prin Sentinţa Civilă nr. 1104/2011 pronunţată în dosar nr. 23.../336/2009 al Judecătoriei Vişeu 
de Sus, de asemenea, în contradictoriu cu reclamantele din prezentul dosar.  

 Faţă de cele de mai sus, de obiectul acţiunii introductive, îndrumarul deciziei de casare 
şi concluziile raportului de expertiză întocmit în prezentul dosar de către expert tehnic, F.I., 
potrivit căruia terenul revendicat de reclamante se suprapune peste suprafaţa de 1000 mp, 
proprietatea pârâţilor, ce a făcut obiectul convenţiei de vânzare cumpărare încheiată la 
13.01.1997, astfel cum apare în anexa grafică nr. 4, se impune compararea celor două titluri de 
proprietate. 

Din cele descrise anterior, a rezultat că ambele titluri de proprietate provin de la acelaşi 
autor, defunctul M.P.. Astfel, chiar dacă reclamantele au devenit proprietare tabulare asupra 
suprafeţelor de 260 mp, respectiv 225 mp cu titlu de succesiune, în patrimoniul acestora s-au 
transmis atât drepturile cât şi obligaţiile defunctului legate de acest imobil. Una din obligaţiile 
transmise a fost şi aceea de a recunoaşte dreptul de proprietate al pârâtului asupra terenului 
înstrăinat de către defunct, obligaţie căreia i s-a dat eficienţă în cadrul acţiunii ce a făcut 
obiectul dosarului nr. .../336/2006 al Judecătoriei Vişeu de Sus, sentinţa civilă nr. 2503/2008 
fiind pronunţată în contradictoriu cu acestea. Potrivit art. 22 şi 23 din Legea nr. 115/1938, în 
vigoare la data întocmirii actului juridic şi art. 5 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, avut în 
vedere la pronunţarea acestei hotărâri, cel care s-a obligat la constituirea, transmiterea sau 
modificarea unui drept real imobiliar este obligat să predea înscrisurile necesare pentru 
intabularea dreptului în cartea funciară, iar dacă este vorba de stingerea unui asemenea drept, 
să predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciară. În cazul în care refuză să-şi 
îndeplinească această obligaţie, persoana îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti, 
pentru ca aceasta să dispună, prin hotărâre, intabularea sau, după caz, radierea dreptului real, 
hotărârea judecătorească înlocuind înscrisurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de 
carte funciară.  

În practica judiciară şi literatura de specialitate, acţiunea în prestaţie tabulară s-a 
apreciat a fi, în condiţiile art. 24 din Legea nr. 115/1938 şi ale art. 29 al. 4 din Legea nr. 7/1996 
o acţiune reală, imprescriptibilă, iar atunci când prin ea se cere înscrierea dreptului real, o 
aplicaţie particulară, în regimul cărţilor funciare, a acţiunii în revendicare.  

Prin cele două hotărâri judecătoreşti, sentinţa civilă nr.  2503/2008 şi sentinţa civilă nr.  
1104/2011, pronunţate ulterior datei la care reclamantele au devenit proprietare asupra 
terenului în litigiu, acestea au fost obligate să suplinească consimţământul defunctului M.P. la 
intabularea pârâtului asupra terenului în suprafaţă de 1000mp, identificat în CF nr. 1107 top. 
26/1 (509 mp) şi CF 4846 nr. top. 30/2/2/1 (491 mp) şi, practic, să recunoască dreptul de 
proprietate al pârâţilor asupra acestui imobil. Faptul că, titlul de proprietate al acestora este 
anterior (SC 1656/2005 – dosar 2685/2003 şi SC 890/2006 / dosar 3855/2005) decât al pârâţilor 
nu este de natură să ducă la o altă concluzie, perfectarea antecontractului de vânzare cumpărare 
nefiind posibilă în lipsa constatării, în prealabil a calităţii lor de moştenitoare a promitentului 
vânzător. O altă interpretare ar lipsi de efecte juridice SC 1104/2011 prin care s-a dispus 
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intabularea pârâţilor pe terenul în litigiu, în contradictoriu cu reclamantele din prezentul 
dosar,dată la care acestea din urmă erau deja proprietare tabulare.  

Hotărârea judecătorească prin care s-a constatat validitatea convenţiei de vânzare 
cumpărare are efect constitutiv de drepturi şi este opozabilă părţilor şi avânzilor cauză de la 
data rămânerii definitive.  

În ceea ce priveşte intabularea în cartea funciară, faţă de data la care s-a dispus 
intabularea şi s-au efectuat operaţiunile, în vigoare erau dispoziţiile Legii nr. 7/1996, rep. 
efectul înscrierii fiind acela de opozabilitate faţă de terţi.  

Titlul de proprietate al reclamantelor, sentinţa civilă nr.  890/2006 a fost operată în 
cartea funciară la data de 30.10.2007, devenind opozabil inclusiv pârâţilor, însă anterior acestei 
date, respectiv la data de 29.03.2007, potrivit Încheierii nr. 1584/2007 pârâţii au notat în cartea 
funciară procesul ce a făcut obiectul dosarului nr. 871/2006 şi nr. .../336/2006 al Judecătoriei 
Viseu de Sus, cu acelaşi efect, potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 7/1996, rep.  

Aşadar, în considerarea celor de mai sus şi a principiului securităţii şi stabilităţii 
raporturilor de drept civil, în temeiul dispoziţiilor art. 480 Cod civil şi 563 Cod civil, instanţa 
procedând la compararea titlurilor, a dat eficienţă titlului de proprietate al pârâţilor, şi în 
consecinţă, a respins capătul de cerere de revendicare formulat de reclamante, atât cu privire la 
porţiunea de teren ce constituie proprietatea lor tabulară, cât şi cu privire la porţiunea de 475 
mp, asupra cărora nu deţin un titlu de proprietate, drept recunoscut pârâţilor prin Sentinţa Civilă 
nr. 1104/2011. 

Referitor la petitul de graniţuire, având în vedere preferinţa dată titlului de proprietate 
al pârâţilor, pentru a stinge starea de conflict existentă între părţi de mai bine de 10 ani şi pentru 
a preveni deschiderea unor noi acţiuni, instanţa l-a admis în parte şi a dispus stabilirea liniei de 
mejdă între cele două proprietăţi pe aliniamentul marcat cu literele H-K-M, în anexa 4 la 
raportul de expertiză, întocmit în cauză de expert tehnic F.I.. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere al reclamantelor, referitor la plata daunelor morale 
în cuantum de 30000 lei şi al pârâţilor din cererea reconvenţională privitor la acelaşi cuantum 
al daunelor morale, instanţa l-a  respins, în considerarea soluţiei adoptate mai sus şi a faptului 
că, exercitarea drepturilor procesuale de către părţi nu s-a dovedit a fi făcută abuziv ori cu rea 
credinţă, numeroasele litigii fiind determinate de interesul lor în apărarea dreptului de 
proprietate .  

În baza dispoziţiilor art. 274 Cod procedură  civilă faţă de admiterea în parte a acţiunii 
civile precizate şi respingerea cererii reconvenţionale, s-a dispus compensarea cheltuielilor de 
judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 380/2.10.2014 pronunţată de  Tribunalul Maramureş a fost 
respins ca nefondat apelul declarat de către apelantele B.E., şi D.I., împotriva sentinţei civile 
nr. 749/30.04.2014, pronunţată de către Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. .../336/2012*, 
care a fost menţinută.  

 A fost respinsă cererea intimaţilor M.F. şi M.E.,  de obligare a apelantelor  la 
cheltuieli de judecată în apel.  

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Verificând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat că starea de fapt reţinută 

de prima instanţă rezultă şi se întemeiază pe probele administrate şi că prima instanţă a recurs 
la textele de lege incidente, pe care le-a aplicat în litera şi spiritul lor, hotărârea  fiind legală iar 
criticile formulate prin motivele de apel sunt nefondate.  

Autorul comun al părţilor N.M. a decedat la data de 30 mai 1976, succesiunea după 
acesta fiind dezbătută pe cale notarială, eliberându-se Certificatul de Moştenitor nr. 185/1976, 
moştenitori ai acestuia fiind soţia supravieţuitoare, M.A., în cotă de ¼ părţi şi cei trei fii, M.I., 
M.P. (tatăl reclamantelor) şi M.F. (pârâtul din prezenta cauză), fiecare în cotă de ¼ părţi. 
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M.A. a decedat la data de 8 iunie 1987, după defunctă fiind eliberat Certificatul de 
Moştenitor nr. 75/23 martie 1988, moştenitori fiind cei trei fii, M.F., M.P. şi M.I., fiecare în 
cotă de 1/3 parte. 

În masa succesorală a ambilor defuncţi a fost inclus, având însă suprafeţe diferite, 
terenul situat în intravilanul comunei Poienile de sub Munte, din locul Zarica Centru, fără a fi 
identificat cu date de carte funciară. 

După defunctul M.P., decedat la data de 21.08.1998, tatăl reclamantelor şi fratele 
pârâtului, succesiunea a fost dezbătută pe cale judecătorească, prin sentinţa civilă nr. 1656/2005 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. 2685/2003, opozabilă pârâtului care a 
fost parte în dosar, stabilindu-se masa succesorală după acesta, calitatea reclamantelor de 
moştenitoare cu ieşirea din indiviziune, fiecare dintre acestea primind câte o suprafaţă de 732 
mp in locul Zarica Ses Centru. Reclamantele au fost puse în posesie cu aceste terenuri prin 
procesul verbal nr. 78/2005, întocmit de BEJ Roman.  

Prin sentinţa civilă nr. 890/19 aprilie 2006 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în 
dosarul nr. 3855/2005 s-a dispus intabularea reclamantelor pe terenurile provenite cu titlu de 
moştenire prin SC 1656/2005, terenul în suprafaţa de 732mp, dobândit de către reclamanta B.E. 
fiind identificat în CF 4846 nr. top. 30/2/2/4 (cadastral 7078) iar terenul în suprafaţa de 732mp, 
dobândit de către reclamanta D.I. fiind identificat în CF 4846 nr. top. 30/2/2/3 (cadastral 7083). 
Prin aceeaşi hotărâre judecătorească s-a stabilit că terenul identificat în CF 4846 nr. top. 
30/2/2/2 în suprafaţă de 210 mp şi CF 1107 nr. top. 26/1 în suprafaţă de 553 mp, nu constituie 
proprietatea reclamantelor şi rămâne drum de acces,  dispunându-se notarea lui în cartea 
funciară. Totodată, s-a respins cererea de intervenţie a pârâtului M.F., prin care a solicitat 
respingerea cererii de intabulare a reclamantelor pe aceste terenuri, motivată de cumpărarea 
unei suprafeţe de 1000 mp, prin contractul sub semnătură privată din 13.01.1997, ce se 
identifică cu imobilele incluse în masa succesorală. 

 La data de 13.03.2006, anterior pronunţării sentinţei civile nr. 890/19.04.2006, pârâtul 
M.F. a introdus la Judecătoria Vişeu de Sus, în contradictoriu cu pârâtele, în calitate de 
moştenitoare ale defunctului M.P. senior acţiunea civilă, obiect al dosarul nr. 871/2006, devenit 
nr. .../336/2006 în rejudecare, prin care a solicitat validarea convenţiei de vânzare cumpărare 
sub semnătură privată încheiată cu antecesorul lor la data de 13.01.1997, cu privire la terenul 
în suprafaţă de 1000 mp. Prin sentinţa civilă nr. 2503/3.10.2008, rămasă irevocabilă prin 
decizia civilă nr.113/R/11.02.2009 a Tribunalului Maramureş a fost admisă acţiunea şi s-a 
constatat validitatea convenţiei susmenţionate, intabularea imobilului dispunându-se ulterior, 
prin Sentinţa Civilă nr. 1104/2011 pronunţată în dosar nr. 23.../336/2009 al Judecătoriei Vişeu 
de Sus, de asemenea, în contradictoriu cu reclamantele din prezentul dosar.  

 Faţă de cele de mai sus, de obiectul acţiunii introductive, îndrumarul deciziei de casare 
şi concluziile raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic F.I., potrivit căruia terenul 
revendicat de reclamante se suprapune peste suprafaţa de 1000 mp, proprietatea pârâţilor, ce a 
făcut obiectul convenţiei de vânzare cumpărare încheiată la 13.01.1997, astfel cum apare în 
anexa grafică nr. 4, tribunalul a comparat cele două titluri de proprietate. Din cele descrise 
anterior, a rezultat că ambele titluri de proprietate provin de la acelaşi autor, defunctul M.P.. 
Astfel, chiar dacă reclamantele au devenit proprietare tabulare asupra suprafeţelor de 260 mp, 
respectiv 225 mp cu titlu de succesiune, în patrimoniul acestora s-au transmis atât drepturile 
cât şi obligaţiile defunctului legate de acest imobil. Una din obligaţiile transmise a fost şi aceea 
de a recunoaşte dreptul de proprietate al pârâtului asupra terenului înstrăinat de către defunct, 
obligaţie căreia i s-a dat eficienţă în cadrul acţiunii ce a făcut obiectul dosarului nr. .../336/2006 
al Judecătoriei Vişeu de Sus, sentinţa civilă nr. 2503/2008 fiind pronunţată în contradictoriu cu 
acestea.  

În practica judiciară şi literatura de specialitate, acţiunea în prestaţie tabulară s-a 
apreciat a fi, în condiţiile art. 24 din Legea nr. 115/1938 şi ale art. 29 al. 4 din Legea nr. 7/1996 
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o acţiune reală, imprescriptibilă, iar atunci când prin ea se cere înscrierea dreptului real, o 
aplicaţie particulară, în regimul cărţilor funciare, a acţiunii în revendicare.  

Prin cele două hotărâri judecătoreşti, sentinţa civilă nr.  2503/2008 şi sentinţa civilă nr.  
1104/2011, pronunţate ulterior datei la care reclamantele au devenit proprietare asupra 
terenului în litigiu, acestea au fost obligate să suplinească consimţământul defunctului M.P. la 
intabularea pârâtului asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp, identificat în CF nr. 1107 top. 
26/1 (509 mp) şi CF 4846 nr. top. 30/2/2/1 (491 mp) şi, practic, să recunoască dreptul de 
proprietate al pârâţilor asupra acestui imobil. Faptul că, titlul de proprietate al acestora este 
anterior (SC 1656/2005 – dosar 2685/2003 şi SC 890/2006 / dosar 3855/2005) celui al pârâţilor 
nu este de natură să ducă la o altă concluzie, perfectarea antecontractului de vânzare cumpărare 
nefiind posibilă în lipsa constatării, în prealabil a calităţii lor de moştenitoare a promitentului 
vânzător. O altă interpretare ar lipsi de efecte juridice sentinţa civilă nr. 1104/2011 prin care s-
a dispus intabularea pârâţilor pe terenul în litigiu, în contradictoriu cu reclamantele din 
prezentul dosar, dată la care acestea din urmă erau deja proprietare tabulare.  

Hotărârea judecătorească prin care s-a constatat validitatea convenţiei de vânzare 
cumpărare are efect constitutiv de drepturi şi este opozabilă părţilor şi avânzilor cauză de la 
data rămânerii definitive.  

În ceea ce priveşte intabularea în cartea funciară, faţă de data la care s-a dispus 
intabularea şi s-au efectuat operaţiunile, în vigoare erau dispoziţiile Legii nr. 7/1996, 
republicată efectul înscrierii fiind acela de opozabilitate faţă de terţi.  

Titlul de proprietate al reclamantelor, sentinţa civilă nr. 890/2006 a fost operată în cartea 
funciară la data de 30.10.2007, devenind opozabil inclusiv pârâţilor, însă anterior acestei date, 
respectiv la data de 29.03.2007, potrivit Încheierii nr. 1584/2007 pârâţii au notat în cartea 
funciară procesul ce a făcut obiectul dosarului nr. 871/2006 şi nr. .../336/2006 al Judecătoriei 
Viseu de Sus, cu acelaşi efect, potrivit dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 7/1996, republicată.  

În mod corect prima instanţă,  având vedere expertiza întocmită  de expert F.I. a stabilit  
linia de mejdă  pe aliniamentul H-K-M evidenţiat în anexa  4 la raportul de expertiză tehnică 
judiciară.  

În ceea ce priveşte  critica din motivele de apel vizând respingerea capătului de cerere 
având ca obiect obligarea pârâţilor la daune morale  în cuantum de 30.000 lei, această critică a 
fost apreciată, de asemenea, nefondată.  

În mod corect a reţinut prima instanţă că acest capăt de cerere având ca obiect daune  
morale este neîntemeiat, deoarece  exercitarea drepturilor  procedurale de către părţi nu s-a 
dovedit a fi abuzivă sau de rea-credinţă, numeroasele litigii fiind determinate de aspectele 
vizând drepturile de proprietate analizate în cele ce preced. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal reclamantele B.E., şi D.I., 
solicitând  în principal, casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre  rejudecare, iar  în 
subsidiar, modificarea deciziei atacate  în sensul admiterii acţiunii aşa  cum a fost  formulată şi 
completată, respectiv să se stabilească linia de  hotar  dintre  proprietăţile lor, pe  traseul pct. 
19-20-21-22-23-25-26-28-42 din anexa grafică nr. 1  a raportului de expertiză întocmit de 
expertul F. I, să fie  obligaţi pârâţii să le lase  în deplină  proprietate  şi paşnică folosinţă 
suprafaţa de  260 mp identificat  în Cf 50392 Poienile de sub Munte, nr. top 7078 pentru B.E.  
şi terenul în suprafaţă de  225  mp, identificat în CF 50463 Poienile de  sub  Munte  nr. top 
7083  pentru D.I., precum şi terenul extratabular aflat  în indiviziune  din drumul de acces  în 
suprafaţă totală de aproximativ 475  mp, ca urmare a  comparării titlurilor de   proprietate  
invocate de  părţi după stabilirea  liniei de hotar, obligarea  pârâţilor la  plata sumei de  30.000 
lei reprezentând daune  morale  şi obligarea  pârâţilor la plata cheltuielilor de  judecată. 

Recursul a fost  întemeiat  în drept pe  dispoziţiile art. 304  pct. 1, 4, 6,7,8 şi 9 şi 312 
alin. 5  Cod proc. civ.  
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Cu privire la  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 1  Cod proc. civ., recurentele au 
arătat că hotărârea atacată a fost  pronunţată de  judecători incompatibili, că excepţia de  
incompatibilitate poate fi invocată de oricare dintre părţi şi pe tot  parcursul procesului civil 
sau ca  motiv de apel ori recurs. 

În susţinerea acestui motiv de recurs  s-a arătat  că, în soluţionarea apelului în primul 
ciclu procesual, din completul de  judecată a făcut  parte  judecător T.D., care urmare a admiterii 
apelului şi trimiterii cauzei spre rejudecare a reţinut aspecte de care instanţa de fond  a  ţinut 
seama  la  pronunţarea  hotărârii în rejudecare, pentru ca în a doua cale de atac a apelului să 
participe acelaşi judecător, care a devenit  incompatibil. 

Hotărârea  pronunţată de  judecători incompatibili este  lovită de  nulitate absolută, 
astfel că  instanţa  urmează să caseze decizia atacată şi să trimită cauza spre rejudecare.  

Instanţa a încălcat  dispoziţiile art. 304  pct. 4  Cod proc. civ. Astfel, instanţa de fond  
şi apel reţin în mod  greşit că sentinţa civilă nr. 2503/2008 are efect constitutiv  de drepturi, 
potrivit  Legii nr. 115/1938 şi art. 5  din Titlul X al Legii nr. 247/2005,  întrucât efectele  juridice 
ale acestei sentinţe se  produc doar de la data rămânerii definitive  şi irevocabile. Drept urmare, 
actul de  vânzare-cumpărare  se  consideră valabil încheiat  doar de  la data rămânerii 
irevocabile a acestei sentinţe şi nu de la data încheierii actului sub  semnătură privată din 
13.01.1997, astfel că dreptul dobândit  de  pârâţi prin vânzare-cumpărare  nu este  constitutiv 
de drepturi. 

Pornind  de la  interpretarea textelor legale reţinute,  instanţa  nu putea da eficienţă unei 
hotărâri judecătoreşti care  nu este  irevocabilă, pentru că aceasta a fost apelată, în prezent  
cauza  fiind  suspendată până la  soluţionarea prezentului dosar.  

Instanţa de fond a  pornit de la  o premisă greşită atunci când  nu a sesizat  faptul că 
terenul ce face obiectul litigiului nu este  înscris  în cartea  funciară  pe  numele  pârâţilor, că 
sentinţa civilă nr. 1101/2011 nu este  irevocabilă aşa cum greşit  reţine  instanţa. 

Mai mult, reclamantele  posedă o hotărârea  judecătorească prin care  pârâtul M.F. a 
fost obligat să le  predea  în deplină  proprietate  şi paşnică folosinţă suprafaţa de 10 ari, 
respectiv  sentinţa civilă nr. 1656/2005 irevocabilă. Prin sentinţa civilă nr. 890/2006  
irevocabilă, M.F., intervenient  în interes propriu a  opus  un drept de  proprietate asupra acestui 
teren, justificat  cu convenţia sub  semnătură privată din 13.01.1997, cererea de  intervenţie 
fiind respinsă, iar  prin sentinţa civilă nr. 2503/2008 i-a fost  respinsă cererea  prin care a 
solicitat  pronunţarea  unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare 
reţinându-se existenţa autorităţii de  lucru judecat. 

Motivarea  instanţei de fond  echivalează cu o necerctare a fondului, ceea ce  impune  
casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Instanţa a  pronunţat o hotărâre  şi în contradicţie  cu prev. art. 1  din Protocolul nr. 1  
adiţional la  Convenţie, precum şi cu prev. art. 44 din Constituţia  României privind  protecţia 
dreptului de proprietate. 

Din compararea titlurilor de  proprietate ale  părţilor, rezultă că titlul recurentelor este  
preferabil titlului pârâţilor, fiind anterior celui deţinut de  pârâţi, iar  înscrierea  în cartea  
funciară a  dreptului de proprietate al pârâtei nu este constitutivă de  drepturi, nefiind realizată 
nici în prezent, iar aplicarea de către  instanţe a dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 este greşită în 
condiţiile  în care sentinţa civilă nr. 1104/2011 nu este  irevocabilă.  

Instanţa  nu a făcut  aplicarea  dispoziţiile  art. 891 Noul cod civil şi nu a analizat  
autoritatea  de  lucru judecat  invocată de recurente  pentru a face o corectă comparare a titlurilor 
de  proprietate ale  părţilor, nu a avut  în vedere că ternul revendicat în suprafaţă de  475  mp, 
drum de acces este deţinut  în indiviziune, în baza sentinţei civile nr.  1656/2005. 

Hotărârea  instanţei este dată şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 304 pct. 6  teza a II-a  
Cod proc. civ., întrucât  prin cererea de  chemare  în judecată au solicitat  stabilirea liniei de 
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hotar  cu respectarea dreptului lor de   proprietate, dar  instanţa a stabilit  linia de hotar cu 
respectarea dreptului de proprietate al pârâţilor, fără ca acest  lucru să fie cerut de  pârâţi. 

Decizia este  criticabilă şi sub  aspectul respingerii capătului de acţiune  privind  
obligarea pârâţilor la plata daunelor morale, motivarea acestui capăt de acţiune fiind  sumară, 
analiza  instanţei rezumându-se  doar  la analiza  daunelor morale din perspectiva a ceea  ce  nu 
au solicitat  şi nu din perspectiva  conduitei pârâţilor cu atac  la  persoană. 

Intimaţii M.F.  şi M.E. au depus  întâmpinare, prin care  au solicitat  respingerea  
recursului. 

Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază că este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art. 304 pct.1,4,6,7,8 şi 9 şi  art.312 alin. 1  şi 5 Cod proc.civ., 
urmează să-l respingă pentru următoarele considerente:   

Art. 304 pct. 1 Cod proc. civ. prevede că modificarea sau casarea  hotărârii se  poate 
cere  când   instanţa  nu a  fost  alcătuită potrivit dispoziţiilor legale. 

Acest  motiv de recurs  are  în vedere  situaţiile în care  instanţa a fost alcătuită cu 
încălcarea dispoziţiilor legale privind  compunerea  şi constituirea  instanţei de  judecată.  

Motivul invocat de recurente, respectiv acela  când la  judecată a  participat un judecător  
incompatibil, întrucât se afla  în unul din cazurile prevăzute de art. 24  Cod proc. civ., poate fi 
încadrat în art. 304  pct. 1 Cod proc. civ. 

În speţă, acest  motiv de  recurs, neinvocat  în faţa  instanţei de apel este nefondat. Prima 
decizie pronunţată în apel cu nr. 228/A/24.10.2013  a dispus anularea  sentinţei civile nr. 546 
din 28.02.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus şi trimiterea  cauzei spre rejudecare  la   instanţa de 
fond, cum motivarea că, faţă de  obiectul litigiului, stabilirea liniei de  hotar  dintre  proprietăţi, 
revendicarea şi compararea titlurilor în urma căruia să se  constate valabilitatea titlului de 
proprietate al reclamantelor,  prin soluţia pronunţată, aceea de respingere  în totalitate a acţiunii 
reclamantelor, nu a  intrat  în cercetarea fondului. 

În al doilea ciclu procesual în apel în componenţa  completului jude judecată a  intrat  
un judecător, care a  făcut  parte din completul de  judecată care a  soluţionat  primul apel, 
aspect  în legătură cu care se susţine  incidenţa  art. 304 pct. 1  Cod proc. civ. 

Faptul că un judecător a  participat  la  pronunţarea  unei decizii prin care  s-a  admis  
apelul şi s-a  anulat sentinţa  cu trimiterea cauzei spre  rejudecare, acesta  nu este  incompatibil 
de a mai participa  la  completul ce  urmează a soluţiona al doilea apel declarat împotriva  
hotărârii pronunţate cu ocazia rejudecării fondului după prima trimitere spre rejudecare. 
Aceasta, deoarece  dispoziţiile  art. 24  Cod proc. civ. sunt de strictă interpretare  şi se referă la  
incompatibilitatea judecătorului care, după ce a pronunţat o hotărâre  într-o pricină, nu mai 
poate  lua  parte la  judecata aceleiaşi pricini în apel sau la  rejudecarea  după casare.  

Nu există caz de  incompatibilitate în sensul textului invocat atunci când  judecătorul a  
soluţionat cauza pe temeiul unei excepţii, cum este situaţia din speţă, aceea a casării cu trimitere 
pentru judecarea fondului pricinii. 

Motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 4 Cod proc. civ. 
Acest  motiv de recurs are  în vedere  situaţia  în care, prin hotărârea  recurată  instanţa 

a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, intrând  în cele  ale autorităţii legislative sau de 
executare. 

Interpretarea textelor de lege  reţinute de   instanţă şi în raport de această interpretare, 
acordarea eficienţei juridice a  unei hotărâri judecătoreşti ce  nu este  irevocabilă, aşa  cum 
susţin recurentele, nu se  încadrează în acest text de lege. Aplicarea legii nu constituie  exces 
de  putere, pentru astfel de situaţii fiind aplicabile alte  motive de casare, în funcţie de situaţia  
concretă din speţă. 

Motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 6 Cod proc. civ. 
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 Acest  motiv de casare  este  funcţional numai în situaţia  în care  instanţa  de apel se  
pronunţă ea  însăşi asupra fondului cererii, putând să acorde  în acest caz  mai mult  decât  s-a  
cerut  sau ceea ce  nu s-a  cerut. 

În speţă, instanţa a respins apelul cu menţinerea sentinţei civile nr.  749/30.04.2014 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus, astfel că art. 304 pct. 6 Cod proc. civ. invocat de recurente  nu este 
aplicabil în cauză. 

Motivele de recurs  prevăzute de art. 304  pct. 7 şi 8 Cod proc. civ., sunt  invocate de 
recurente, dar  nu se arată în mod  concret  care sunt  motivele pentru care se  invocă incidenţa 
acestor texte de lege. 

În speţă, se  susţine că  instanţa de apel a  pronunţat  o hotărâre pornind de  la  o premisă 
străină de  natura  pricinii, întrucât  nu a sesizat  că terenul obiect al litigiului nu este înscris  în 
cartea  funciară pe  numele  pârâţilor, sentinţa civilă nr. 1104/2011  nefiind  irevocabilă, că 
reclamantele deţin o hotărâre  irevocabilă prin care  M.F. a fost obligat să le  predea  în paşnică 
folosinţă acest  teren (sentinţa civilă nr. 1656/2005 ), că nu se  putea valida  o convenţie care 
să ţină loc de  contract de  vânzare-cumpărare înalt  dosar, întrucât  exista autoritate de  lucru 
judecat. 

Aceste  motive  sunt  invocate la  motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 7 şi 8 Cod 
proc. civ., pentru ca în finalul expunerii pe  larg  a acestor  motive, recurentele să concluzioneze 
că „drept urmare, este  incident  în speţă motivul de casare  prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod 
proc. civ”. 

Analizând motivele de recurs  prev. de art. 304  pct. 7 şi 8 Cod proc. civ., curtea reţine  
următoarele: 

Art. 304 pct. 7  Cod proc. civ., prevede  că modificarea  sau casarea  unei hotărâri se  
poate dispune  când  hotărârea  nu cuprinde  motivele pe  care se  sprijină sau când  cuprinde  
motive  contradictorii sau străine de natura  pricinii. 

Conform art. 295 alin. 1 Cod proc. civ.,  instanţa de apel trebuie să verifice, în limitele  
cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către  prima   instanţă.  

Potrivit  art. 296  pct. 5 Cod proc. civ., instanţa de apel este datoare să arate  în cuprinsul 
hotărârii motivele de fapt  şi de drept care  au determinat  convingerea  instanţei, precum şi cele  
pentru care  s-au înlăturat  susţinerile  părţilor, aceste argumente trebuie să se  raporteze, pe de  
o parte  la susţinerile  părţilor, iar  pe de altă parte la dispoziţiile legale aplicabile. Fără arătarea 
motivelor de  fapt  şi de drept  nu se  poate realiza  controlul judiciar al deciziei pronunţate. 

Motivarea  instanţei de apel nu se sprijină sau nu cuprinde  motive  contradictorii sau 
străine de natura  pricinii pentru a se  putea reţine  incidenţa art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., 
incidenţa acestui text  de  lege  putând fi reţinută doar atunci când instanţa  nu ar fi cercetat  
fondul cauzei, prin admiterea  unei excepţii cum ar fi aceea a  prescripţiei extinctive  sau ar fi 
soluţionat  cauza  pe  un alt temei juridic, fără să-l pună în discuţia  părţilor, ş.a. 

Curtea constată că instanţa de apel a arătat  în considerentele  hotărârii motivele de fapt  
şi de drept care  au dus  la  soluţia  pronunţată, aşa  cum cere  art. 296 alin. 1  pct. 5  Cod proc. 
civ., astfel că, criticile  părţilor sunt  nefondate.  

Curtea apreciază că nu se  impune  nici casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare, aşa  cum solicită recurentele, cu motivarea că nu a fost  cercetat  fondul cauzei, 
atâta  vreme  cât, pe baza probelor administrate, instanţa a considerat lămurite  raporturile  
juridice  dintre  părţi. 

Art. 304  pct. 8 Cod proc. civ. prevede  că modificarea  sau casarea  unei hotărâri se  
poate cere pentru motive  ne  nelegalitate   când, instanţa, interpretând  greşit actul juridic dedus  
judecării ,a  schimbat  natura  ori înţelesul lămurit  şi vădit  neîndoielnic al acestuia. 

Curtea  constată că, criticile  formulate  nu se  circumscriu acestui motiv de recurs, 
deoarece  nu se  referă la greşita  interpretare  a vreunui act  juridic  dedus  judecăţii, ci la  
greşita  interpretare a probelor, care  nu constituie  motiv de casare  sau de  modificare.  
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Faţă de  obiectul acţiunii, stabilirea liniei de  mejdă dintre cele  două proprietăţi, curtea  
constată că nu se  invocă vreun act a  cărui valabilitate să fie  pusă în discuţie, pentru ca   instanţa 
să schimbe  natura  sau înţelesul lămurit al acestuia. În situaţia în care, recurentele circumscriu 
critica referitoare la  hotărârile  judecătoreşti pronunţate  în litigiile  purtate  între  părţi, în 
dispoziţiile acestui text  de  lege, susţinerile  lor  sunt  nefondate. Art. 304 pct. 8 Cod proc. civ., 
se referă la  situaţia  în care de exemplu, instanţa ar  judeca  un contract de  vânzare-cumpărare  
ca  un contract de  locaţiune sau dacă ar stabili anumite  obligaţii în sarcina  uneia  dintre  părţi, 
deşi la  încheierea  contractului nu au fost avute  în vedere  asemenea obligaţii şi nu consideră 
hotărârile  judecătoreşti ca  fiind acte  încheiate  între  părţi.  

În realitate, criticile  formulate de recurente  se  circumscriu dispoziţiilor art. 304  pct. 
9 Cod proc. civ., critici pe care  curtea  le apreciază ca  nefondate, pentru   următoarele 
considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 1656/2005 a Judecătoriei Vişeu de Sus, definitivă şi irevocabilă, 
s-a  stabilit  masa  succesorală după defunctul M.P., calitatea de  moştenitoare a reclamantelor  
şi partajarea  masei succesorale, iar  pârâtul M.F. a fost  obligat să le  predea în paşnică posesie  
şi folosinţă terenurile atribuite.  

Prin sentinţa civilă nr. 2503/2008 irevocabilă prin decizia civilă nr. 113/R/11.02.2009 
a  Tribunalului Maramureş, s-a  constatat că M.F. şi M.E. au cumpărat de  la  M.P., antecesorul 
recurentelor, suprafaţa de  1000 mp teren în baza  contractului de  vânzare-cumpărare  sub  
semnătură privată din 13.01.1007.  

Sentinţa civilă nr. 1104/2011 a identificat  terenul vândut lui  M.F. şi M.E. de defunctul 
M.P. şi a  dispus înscrierea  dreptului de proprietate al reclamantelor  în cartea  funciară, 
conform expertizei topografice de  identificare. Această hotărâre  nu este  irevocabilă, fiind 
atacată cu apel, iar  în prezent  soluţionarea apelului a fost suspendată în baza art. 244 pct. 1  
Cod proc. civ., până la  soluţionarea prezentului recurs  în şedinţa  publică din 2  mai 2012, 
încheiere care  nu a fost atacată.  

Din succesiunea  în timp a titlurilor  părţilor se constată că sentinţa civilă nr. 2503/2008 
şi sentinţa civilă nr. 1104/2011 sunt  pronunţate  ulterior  datei la care reclamantele au devenit  
proprietare  asupra terenului în litigiu, acestea  fiind obligate în calitate de  moştenitoare ale 
antecesorului lor, M.P. să recunoască dreptul de proprietate al pârâţilor  asupra acestui imobil 
şi să suplinească consimţământul acestuia  la  intabularea dreptului de proprietate al pârâţilor. 

În contextul acestor  reţineri, excepţia autorităţii de  lucru judecat  invocată de recurente  
nu este fondată. Pentru a  exista  puterea de  lucru judecat, potrivit  dispoziţiilor art. 1201 C. 
civil, trebuie să existe triplă identitate de  părţi, de  obiect şi de cauză, cerinţă care nu este  
îndeplinită în cauză, fapt  demonstrat de părţile, cauza  şi obiectul cererilor de chemare  în 
judecată, diferite, în cauzele  în care s-au pronunţat hotărârile  judecătoreşti reţinute  în 
aliniatele  precedente. 

Reţinerile  instanţei de apel referitoare  la  faptul că hotărârea  judecătorească  prin care  
s-a  constatat validitatea  convenţiei de  vânzare-cumpărare are efect  constitutiv de drepturi şi 
este  opozabilă părţilor  şi avânzilor cauză de  la data rămânerii definitive, cât  şi cele cu privire 
la efectul înscrierii în baza Legii nr. 7/1996, acela  de  opozabilitate faţă de terţi, sunt  legale. 

Potrivit prevederilor art. 25  alin. 1  din Legea nr. 7/1996, înscrierile  în cartea  funciară  
îşi vor  produce efecte de  opozabilitate faţă de  terţi de la data  înregistrării cererii. 

Această dispoziţie este aplicabilă în speţă în condiţiile în care  toate  hotărârile  
judecătoreşti care au soluţionat  litigiile dintre părţi au avut  caracter  contencios, astfel că nu 
se  poate  înlătura efectul de  opozabilitate faţă de terţi, inclusiv  faţă de reclamanţi. 

Hotărârea  judecătorească prin care  s-a  constatat valabilitatea  convenţiei de  vânzare-
cumpărare  (sentinţa civilă nr. 2503/2008 irevocabilă prin decizia civilă nr.  113/R/2009 a 
Tribunalului Maramureş), are efect  constitutiv de drepturi şi este  opozabilă terţilor, inclusiv  
reclamantelor care au avut  calitate de  părţi în caută, de  la  rămânerea ei definitivă. 
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Reclamantele au dobândit  dreptul de proprietate prin moştenire  şi partaj prin sentinţa 
civilă nr. 890/19.04.2006 (f. 15  din dosarul instanţei de fond), care a  fost  operată în cartea  
funciară  la data de  30.10.2007, devenind  opozabilă terţilor, inclusiv  pârâţilor. 

Anterior  datei de  30.10.2007, respectiv  la  data de  29.03.2007, prin încheierea de  
cartea  funciară  nr. 1584/2007, pârâţii au notat  în cartea  funciară acţiunea care a făcut obiectul 
dosarului nr.871/2006 şi .../336/2006 a  Judecătoriei Vişeu de Sus cu acelaşi efect, potrivit  art. 
40 pct. 7 din Legea nr.  7/1996 republicată, în care s-a  pronunţat  sentinţa civilă nr. 2503/2008, 
prin care s-a  constatat că reclamanţii M.F.  şi M.E. au cumpărat de la  M.P., antecesorul 
pârâtelor B.E., Dăleanu Ileana şi N.M. suprafaţa de  10 ari teren, sentinţa urmând să ţină loc de 
act autentic de  vânzare-cumpărare. 

Având  în vedere legalitatea acestor  reţineri, apare  legală şi dispoziţia prin care, 
procedând la  compararea titlurilor,  instanţa a acordat eficienţă titlului de   proprietate al 
pârâţilor. 

Recurentele  nu sunt  îndreptăţite să invoce  prevederile art. 1  din primul Protocol 
adiţional nr. 1 la  Convenţie şi art. 44  din Constituţia  României, texte care statuează că orice  
persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea  bunurilor sale, că nimeni nu poate fi 
lipsit de   proprietate  decât  pentru cauză de  utilitate  publică, drept la  care  sunt  îndreptăţiţi 
toţi participanţii la proces. A accepta  poziţia reclamantelor fără a  ţine seama de  faptul că 
instanţa şi-a  îndeplinit  obligaţia, aceea de a arăta  argumentele  de  fapt  şi de drept care  au 
determinat-o să adopte  soluţia arătată, ar  însemna ca   instanţa să se substituie în apărarea  
intereselor doar  a  uneia  dintre  părţi. 

Urmare respingerii recursului, fiind  în culpă procesuală, în baza art. 274  Cod proc. 
civ., recurentele vor fi obligate să plătească intimaţilor M.F. şi M.E. suma de 75 lei, cheltuieli 
de judecată în recurs, reprezentând cheltuieli de transport, conform actelor de la fila 109, 110).  

 

18. Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar în funcţie de picătura de 
apă a streşinii construcţiilor existente  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 34/R din 22 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 306/4.04.2013, pronunţată de Judecătoria Dragomireşti în 

dosarul nr..../224/2012 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanţii-pârâţi N.N. şi N.M., în 
contradictoriu cu pârâţii-reclamanţi  I.V. sen., I.I. şi cu pârâţii I.V. jr. şi I.M., având ca obiect 
acţiune civilă în grăniţuire, obligaţia de „a face” şi acţiune în revendicare. 

A fost stabilită linia despărţitoare dintre cele două proprietăţi pe aliniamentul 2-3-4-5-
6-7-8-9 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la Raportul de expertiză întocmit de ing. P.C., în 
funcţie de picătura de apă a streşinii construcţiilor existente, anexă la hotărâre. 

Au fost obligaţi pârâţii să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 
teren ocupată care aparţine reclamanţilor. 

Au fost obligaţi pârâţii să-şi mute anexa gospodărească, ţinând cont de aliniamentul 
stabilit mai sus, iar în caz de refuz autorizează reclamanţii să o mute pe cheltuiala pârâţilor. 

A fost admisă în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâţii I.V. sen. şi I.I. în 
contradictoriu cu pârâţii P.G.M. şi P.D., în sensul că:  

S-a constatat că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune şi joncţiunea 
posesiilor pentru suprafaţa de 802 m.p. determinată de punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din 
Anexa grafică nr. 2 a Completării la Raportul de expertiză întocmit de ing. P.C., teren care face 
parte din CF Dragomireşti 50154, nr. top. 3501/1/3/2 şi nr. top. 3500/1/3/3, conform 
concluziilor Raportului de expertiză întocmit de ing. P.C., anexă la hotărâre. 

S-a dispus înscrierea în CF Dragomireşti 50154, nr. top. 3501/1/3/2 şi nr. top. 
3500/1/3/3 a suprafeţei de 802 m.p. pe numele pârâţilor I.V. sen. şi I.I.. 



125 
 

S-a respins cererea pârâţilor-reclamanţi de rectificare a CF Dragomireşti nr. 50188 cu 
privire la radierea suprafeţei de 20 m.p. de pe numele reclamanţilor şi repunerea în situaţia 
anterioară. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele: 
 Art. 560 din NCC, care prevede că  „proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să 

contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, 
suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta”. 

Spre deosebire de Codul Civil din 1865, care se referea la obligaţia de grăniţuire în titlul 
dedicat servituţilor, Noul Cod Civil o reglementează în cadrul dreptului de proprietate, 
constituind o limitare a acestuia. 

Pentru stabilirea liniei dintre cele două proprietăţi s-au administrat probe testimoniale, 
fiind audiaţi şase martori, patru martori cu ocazia deplasării instanţei pentru cercetare la faţa 
locului, s-a ţinut cont de înscrisurile de la dosar, respectiv extrase CF, adeverinţe, de concluziile 
din Raportul de expertiză şi Completarea la Raportul de expertiză, precum şi de explicaţiile 
date la faţa locului de către expertul topograf P.C., care a propus două variante pentru linia 
despărţitoare, inclusiv de înscrisurile din dosarul ataşat nr. .../224/2010 prin care reclamanţii 
N.N. şi N.M. şi-au înscris dreptul de proprietate prin uzucapiune: suprafaţa de 324 m.p. în CF 
nr. 50154, nr. top. 3501/1/3/1 şi suprafaţa de 459 m.p. în CF nr. 50155, nr. top. 3500/1/3/2. 

Cu privire la modalitatea concretă de stabilire a liniei despărţitoare, instanţa constată că 
reclamanţii au solicitat ca aceasta să fie stabilită conform Anexei grafice nr. 2, susţinută de 
concluziile expertului de la punctul 7.5 din Raportul de expertiză, respectiv după picătura de 
apă a streaşinei casei reclamanţilor, care cuprinde porţiunea de teren betonat de către reclamanţi 
pe lângă peretele casei, cu o lăţime de 30 - 50 cm., aproximativ cât lăţimea streşinii.  

Pârâţii-reclamanţi solicită admiterea acţiunii reclamanţilor-paraţi în sensul de a se 
stabili linia de hotar dintre proprietatea acestora si a reclamanţilor-paraţi N., conform anexei 
grafice nr. 1 din completarea raportului de expertiza, pe punctele 2-3-4-5-6-7-8-9, în funcţie de 
zidurile construcţiilor existente, conform declaraţiilor martorilor audiaţi la fata locului, 
considerând că linia de mejda este peretele nordic al casei cu nr. adm 12, conform împărţelii 
frăţeşti făcute de bunicul pârâtului - reclamant. 

În doctrină se prevede că la compararea titlurilor părţilor, se dă prioritate părţii care şi-
a stabilit mai întâi dreptul de proprietate.  

Ambele titluri provin de la acelaşi autor, respectiv sunt aceiaşi proprietari tabulari vechi, 
P.G.M. şi P.D., de la care au cumpărat părinţii părţilor în litigiu, care au fost fraţi, însă dacă 
una din părţi a efectuat mai întâi formalităţile de publicitate imobiliară se va da câştig de cauză 
părţii care a şi-a înscris mai întâi titlul, potrivit principiului qui prior tempore, potior iure. 

Din Concluziile raportului de expertiză, de la punctul 7.4, rezultă că, după părerea 
expertului, linia de mejdă dintre proprietăţi se găseşte pe aliniamentul punctelor 4-1 din anexa 
grafica nr 2, cu argumentele că în această modalitate se respectă frontul la stradă determinat în 
documentaţia cadastrala nr 3053/2010 şi se respectată picătura de apă a streşinii casei cu nr 12. 

Domnul expert concluzionează că nu se poate face grăniţuire în funcţie de suprafaţa 
intabulata de reclamanţi datorita faptului ca parte din aceasta suprafaţa se găseşte in folosinţa 
vecinului F. I., respectiv dincolo de gardul de pe aliniamentul 3-4. 

Dintre martorii audiaţi, martorul F. I. a arătat că nu poate preciza exact linia 
despărţitoare dintre proprietăţi, deoarece, fiind „teren frăţesc” între acestea nu a existat gard, 
însă bănuieşte că placa din beton care porneşte de lângă fundaţia casei reclamanţilor, lată de 
aproximativ 20 cm, a constituit linia despărţitoare dintre proprietăţi. Însă apoi a revenit şi a 
arătat că nu ştie dacă acea bordură sau placă din beton care este lângă casa reclamanţilor 
constituie linia despărţitoare. 

De asemenea, în declaraţia dată de acesta la faţa locului (f. 109) a arătat că până în urmă 
cu 5 ani, de la coltul casei reclamanţilor, până la locul de acces la fântână a existat un gard din 
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scândură, timp de aproximativ 20 de ani, care a fost demolat şi a arătat că acea colejnă de lemne 
a fost construită în urmă cu 6-7 ani. 

Martora P.I., vecină cu terenurile în litigiu a arătat că locuieşte acolo de peste 40 de ani, 
însă nu ştie exact care este linia despărţitoare dintre proprietăţi, ci doar că această linie este 
dreaptă şi nu sinuoasă, sau frântă. 

În declaraţia dată la faţa locului (f. 110), a arătat că nu ştie exact când a fost amplasată 
colejna de lemne, însă la acea dată reclamanţii se aflau la Craiova şi a venit cumnatul lor, B. I., 
care a reproşat familiei I. că a amplasat colejna de lemne în acel loc. Este evident că, chiar dacă 
nu s-a putut stabili cu exactitate când a fost amplasată colejna (înainte, sau după ce reclamanţii 
şi-au înscris dreptul de proprietate în CF), discuţii contradictorii au existat încă de la ridicarea 
acesteia. 

Instanţa a apreciat declaraţia martorei, care a arătat că este vecină şi cu reclamanţii şi 
cu pârâţii şi că se înţelege bine şi cu unii şi cu ceilalţi, ca fiind una sinceră, sens în care a  ţinut 
cont de aceasta. 

Nici martorul Z. I. nu a  ştiut unde anume este linia despărţitoare dintre proprietăţi. 
Martorul propus de reclamanţi, C.G. a arătat în declaraţie că înţelegerea dintre cei doi 

fraţi a fost ca linia despărţitoare să fie dată de „picătura streaşinii”. ( f. 112). 
Văzând dispoziţiile art. 611 NCC, care prevăd că proprietarul este obligat să-şi facă 

streaşina casei sale astfel încât apele provenind din ploi să nu se scurgă pe terenul învecinat şi 
disp. art. 612 NCC care prevăd că distanta minimă faţă de linia de hotar a unei construcţii este 
de 60 cm, instanţa a apreciat că linia despărţitoare trebuie să respecte „picătura streaşinii” 
pentru că în cazul în care linia despărţitoare ar fi dată de peretele casei reclamanţilor, aceştia 
nu ar mai putea executa lucrări de întreţinere la faţadă, respectiv să-l zugrăvească, sau să-l 
tencuiască.  

Este adevărat că casa reclamanţilor a fost edificată înainte de 1989, probabil fără 
autorizaţie de construire, însă distanţa legală dintre construcţii de 60 cm exista şi în vechea 
prevedere, la momentul edificării casei. 

Oricum, suprafaţa de teren disputată de cei doi este foarte restrânsă, de aproximativ 20 
m.p., pe sub picătura streaşinii reclamanţilor şi are o valoare economică foarte redusă.  

Celelalte cereri ale reclamanţilor prin care au solicitat obligarea pârâţilor de a lăsa în 
deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de teren ocupată care aparţine reclamanţilor 
şi obligarea pârâţilor să-şi mute anexa gospodărească, în funcţie de aliniamentul stabilit mai 
sus au caracter subsecvent primei cereri. 

În varianta din Anexa grafică nr. 2 din expertiza întocmită de dl ing. P.C., în care linia 
de mejdă ar fi determinată de punctele 2-3-4-5-6-7-8-9 ar rezulta că pârâţii-reclamanţi ocupă o 
suprafaţă de aproximativ 20 m.p. din terenul cu privire la care reclamanţii şi-a înscris dreptul 
de proprietate în cartea funciară, ceea ce implică o revendicare din partea acestora. 

Art. 565 NCC, care este în cadrul secţiunii privind „Apărarea dreptului de proprietate” 
din Noul Cod Civil prevede că în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului 
de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Reclamanţii şi-au dovedit dreptul de 
proprietate cu extrasul CF nr. 50188 de la f. 4 din dosar, din care rezultă că sunt înscrişi cu 
suprafaţa de 783 m.p. 

Având în vedere cele de mai sus, instanţa a admis şi acest capăt de cerere. 
Cu privire la capătul de cerere privind desfiinţarea construcţiei care se află pe traseul 

dintre proprietăţi, instanţa a  constatat că, chiar pârâţii-reclamanţi au recunoscut că acea anexă 
pentru lemne nu are fundaţie şi nu are caracter definitiv, iar din concluziile domnului expert 
P.C. se desprinde acelaşi lucru: că anexa gospodărească poate fi mutată în aşa fel încât să 
respecte picătura streaşinii, astfel că instanţa a admis şi acest capăt de cerere. 

Cu privire la cererea reconvenţională:   
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Faţă de aprecierea reclamanţilor că pârâţii-reclamanţi nu au dovedit faptul că au folosit 
terenul sub nume de proprietari deoarece nu au depus la dosar adeverinţă de la registrul agricol 
al Oraşului Dragomireşti pentru a se vedea ce suprafaţă de teren au folosit aceştia în mod public 
şi sub nume de proprietari, instanţa a  considerat că expresia „sub nume de proprietari” 
semnifică aparenţa de proprietate în cadrul comunităţii în care trăiesc aceştia, faptul că dreptul 
lor de proprietate nu este contestat de nimeni. Probarea acestei aparenţe de proprietate se poate 
face cu orice mijloc de probă, inclusiv cu martori şi prezumţii.  

În cazul de faţă, chiar reclamanţii au recunoscut că pârâţii sunt proprietari ai terenului 
învecinat, pentru că altfel nu i-ar fi chemat în judecată pentru grăniţuirea proprietăţilor lor. În 
plus, din planul de amplasament şi delimitare întocmit de ing. T.N. de la f. 3 din dos. ataşat nr. 
.../224/2010 rezultă că aceştia sunt recunoscuţi ca proprietari ai terenului cu care se învecinează 
reclamanţii. 

Martorul T.G., în vârstă de 79 de ani, fiind audiat cu privire la uzucapiune (f. 68), a 
arătat că pârâtul deţine terenul de la tatăl lui care 1-a folosit de când se ştie el, după primul 
război mondial,  arătând că tatăl pârâtului 1-a folosit şi în anul 1945 când a lucrat împreună cu 
el. 

Martorul a arătat că pârâţii-reconvenţionali nu au avut litigii în legătură cu folosinţa sau 
proprietatea terenului. 

 Şi martorul Z. I. a arătat că posesia începută de antecesorii pârâţilor-reclamanţi 
a fost în perioada celui de-al doilea război mondial, ceea ce ne duce la concluzia că în speţă ar 
fi aplicabile disp. Vechiului Cod Civil cu privire la momentul începerii posesiei pârâţilor şi 
joncţiunea posesiilor. 

Art.1846 C.civ. stabileşte că „orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii. 
Posesiunea este deţinerea unui  lucru sau folosirea de un drept exercitată, una sau alta, de noi 
înşine sau de altul în numele nostru”, iar art. 1847 C.civ. precizează că „ca să se poată prescrie 
se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar…” . 

 Cu privire la joncţiunea posesiilor, art. 1860 C. Civil prevede că orice posesor 
posterior are facultatea de a uni posesiunea sa cu a autorului său. 

 În speţă, atât părinţii reclamantului, cât şi reclamantul şi soţia acestuia au 
exercitat asupra terenului o posesie utilă, întrunind condiţiile prevăzute de articolul de mai sus. 

 Art. 20 din legea 7/1996 arată că „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi 
reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care   s-a constituit 
sau s-au transmis în mod valabil”. 

 Faţă de cele reţinute şi văzând dispoziţiile art.1846, 1847 şi urm. C.civ., Decretul 
-Lege nr 115/1938 şi Legea 7/1996, instanţa a admis în parte cererea reconvenţională, conform 
dispozitivului sentinţei şi a dispus înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra 
terenului identificat de dl ing. P.C.. 

Cu privire la cererea pârâţilor-reclamanţi de rectificare a CF Dragomireşti nr. 50188 cu 
privire la radierea suprafeţei de 20 m.p. de pe numele reclamanţilor şi repunerea în situaţia 
anterioară pe vechii proprietari tabulari, instanţa a constatat că, pe de o parte, aceştia n-ar avea 
interesul să solicite înscrierea dreptului de proprietate pe vechii proprietari tabulari, iar pe de 
altă parte, admiţându-se acţiunea principală, pe baza ansamblului probator administrat în cauză 
şi a considerentelor expuse mai sus, consecinţa a  fost respingerea acestui capăt de cerere. 

Pârâţii-reclamanţi nu au indicat şi nici instanţa nu a găsit vreun motiv legal pentru care 
să dispună în sensul cerut de aceştia deoarece niciunul din cele patru puncte ale art. 34 din 
Legea nr. 7/1996 nu poate fi regăsit în speţa de faţă. 

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de fiecare dintre părţi, aşa cum s-a arătat 
mai sus, în cadrul acţiunii în grăniţuire fiecare parte are atât calitate de reclamant, cât şi de 
pârât, astfel că sarcina probei revine ambelor părţi şi fiecare dintre părţi are interesul să se 
stabilească în mod corect linia despărţitoare dintre proprietăţile lor. În plus, pârâţii nu s-au opus 
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la stabilirea liniei despărţitoare, astfel că, potrivit art. 275 nu au putut fi  obligaţi la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Cu privire la cheltuielile solicitate de pârâţii-reconvenţionali pentru constatarea 
dobândirii dreptului lor de proprietate prin uzucapiune, instanţa a considerat că reclamanţii nu 
pot fi obligaţi la cheltuielile făcute de aceştia cu înscrierea dreptului lor de proprietate în cartea 
funciară deoarece acest capăt de cerere s-a judecat în contradictoriu cu pârâţii P.G.M. şi P.D., 
iar nu în contradictoriu cu reclamanţii N.. 

În consecinţă, instanţa a dispus compensarea cheltuielilor de judecată. 
Prin decizia civilă nr.  237/A/31.10.2013 a  Tribunalului Maramureş au fost  admise 

apelurile declarate de reclamanţii Nocolescu Nicolae  şi N. Marina  şi de  către  pârâţii I.V. 
senior, I.I., I.V.  junior  şi I.M. împotriva sentinţei civile nr.  306/4.04.2013  pronunţată de  
Judecătoria  Dragomireşti, care a fost anulată, iar  cauza reţinută spre rejudecare. 

Prin decizia civilă nr. 426/30.10.2014 a Tribunalului Maramureş a fost admisă în parte 
cererea formulată de către reclamanţii N.N. şi N.M.,  în contradictoriu cu pârâţii I.V. sen. şi 
I.I., Maramureş, I.V. jr. şi I.M.. 

A fost  admisă în parte cererea  reconvenţională formulată de către pârâţii reclamanţi 
I.V. sen. şi I.I., în contradictoriu cu reclamanţii pârâţi N.N. şi N.M., şi cu pârâţii P.G.M. şi P.D.. 

S-a  constatat că pârâţii reclamanţi I.V. sen. şi I.I. au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 802 mp, determinat de punctele 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-1 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la Raportul de expertiză întocmite în martie 
2013 de ing. P.C., identificat în CF nr. 50155 Dragomireşti, număr topografic 3500/1/3/1 şi în 
CF nr. 50154 Dragomireşti, număr topografic 3501/1/3/2/1 conform planului de amplasament 
şi delimitare anexat completării la Raportul de expertiză întocmite în iulie 2014 de ing. P.C.. 

S-a  dispus înscrierea în cartea funciară în favoarea pârâţilor reclamanţi I.V. sen. şi I.I.,  
a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 802 mp identificat în CF nr. 50155 
Dragomireşti, număr topografic 3500/1/3/1 şi în CF nr. 50154 Dragomireşti, număr topografic 
3501/1/3/2/1 conform planului de amplasament şi delimitare anexat completării la Raportul de 
expertiză întocmite în iulie 2014 de ing. P.C., cu titlu de drept dobândit prin uzucapiune. 

S-a  stabilit linia de hotar dintre terenul aflat în proprietatea reclamanţilor  N.N. şi N.M., 
înscris în CF nr. 50188 Dragomireşti, număr cadastral 50188, cu suprafaţa de 783 mp şi terenul 
aflat în proprietatea pârâţilor reclamanţi I.V. sen. şi I.I., în suprafaţă de 802 mp identificat în 
CF nr. 50155 Dragomireşti, număr topografic 3500/1/3/1 şi în CF nr. 50154 Dragomireşti, 
număr topografic 3501/1/3/2/1 conform planului de amplasament şi delimitare anexat 
completării la Raportul de expertiză întocmit în iulie 2014 de ing. P.C., pe aliniamentul 
punctelor 2-3-4-5-6-7-8-9 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la Raportul de expertiză 
întocmite în cauză în martie 2013 de către ing. P.C., în funcţie de picătura de apă a streşinii 
construcţiilor existente. 

Au fost obligaţi pârâţii I.V. sen., I.I., I.V. jr. şi I.M., să lase în deplină proprietate şi 
paşnică folosinţă reclamanţilor N.N. şi N.M., suprafaţa de teren ocupată şi care depăşeşte linia 
de hotar descrisă de punctele 2-3-4-5-6-7-8-9 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la Raportul 
de expertiză întocmite în cauză în martie 2013 de către ing. P.C.. 

Au fost obligaţi pârâţii reclamanţi I.V. sen. şi I.I.  să mute anexa gospodărească, ţinând 
cont de aliniamentul stabilit mai sus, iar în caz de refuz autorizează pe reclamanţii N.N. şi N.M. 
să o mute pe cheltuiala pârâţilor. 

A fost respins  capătul de cerere vizând obligarea pârâţilor I.V. jr. şi I.M. să mute anexa 
gospodărească, ca neîntemeiat. 

A fost  admis în parte capătul de cerere formulat de către pârâţii reclamanţi I.V. sen. şi 
I.I. având ca obiect rectificare a CF Dragomireşti nr. 50188 în sensul radierii suprafeţei de teren 
aflate în proprietatea reclamanţilor pârâţi N.N. şi N., care se suprapune cu terenul identificat în 
CF nr. 50155 Dragomireşti, număr topografic 3500/1/3/1 şi în CF nr. 50154 Dragomireşti, 
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număr topografic 3501/1/3/2/1 conform planului de amplasament şi delimitare anexat 
completării la Raportul de expertiză întocmite în iulie 2014 de ing. P.C.. 

Au fost obligaţi în solidar pârâţii I.V. sen., I.I., I.V. jr. şi I.M., la plata în favoarea 
reclamanţilor N.N. şi N.M. a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Problema litigioasă vizează stabilirea liniei de hotar dintre terenurile învecinate ce 

aparţin reclamanţilor N.N. şi N.M., pe de o parte, şi pârâţilor I.V. sen. şi I.I., pe de altă parte. 
Ambele terenuri au aparţinut defunctului I. D. şi soţiei sale I. M., fiind dobândite în anii 

1933, 1939 prin contracte de vânzare cumpărare constatate prin înscrisuri sub semnătură 
privată, după care o parte a terenului a fost cedat către fiul acestora, I. D., tatăl pârâtului 
reclamant I. V., iar o altă parte a terenului a fost cedată fiicei I. I. (după căsătorie F.), mama 
reclamantei N.M. (filele 113-115). 

Terenul ce aparţine reclamanţilor este înscris în CF nr. 50188 Dragomireşti, număr 
cadastral 50188, cu suprafaţa de 783 mp, în baza sentinţei civile nr. 627/224/2010 a 
Judecătoriei Dragomireşti, care ţine loc de contract de vânzare cumpărare încheiat între F.I. 
(fostă I.), şi reclamanţii din prezenta cauză, reţinându-se că promitenta vânzătoare a fost 
proprietara extratabulată a imobilului.  

Prin cererea reconvenţională pârâţii reclamanţi au solicitat inclusiv constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului pe care îl deţin, prin uzucapiune, ca urmare 
a joncţiunii posesiilor cu posesia exercitată de autorii lor, iar cu privire la această solicitare 
reclamanţii pârâţi nu se opun. 

Cu privire la modalitatea concretă de stabilire a liniei despărţitoare, instanţa a constatat 
că reclamanţii au solicitat ca aceasta să fie stabilită conform Anexei grafice nr. 2, susţinută de 
concluziile expertului de la punctul 7.5 din Raportul de expertiză întocmit în cauză, în linie 
dreaptă, motivat de faptul că se respectă   picătura de apă a streşinii  casei reclamanţilor, 
cuprinde placa de beton de pe lângă peretele casei, cu o lăţime de 30 - 50 cm., şi corespunde 
propunerii expertului de grăniţuire. 

Pârâţii-reclamanţi au fost de acord cu admiterea acţiunii reclamanţilor pârâţi în sensul 
de a se stabili linia de hotar conform anexei grafice nr. 1 din completarea raportului de 
expertiza, pe punctele 2-3-4-5-6-7-8-9, în funcţie de zidurile construcţiilor existente, 
considerând că linia de mejda este peretele nordic al casei cu numărul administrativ 12, 
conform împărţelii frăţeşti făcute de bunicul pârâtului reclamant. 

Deşi prin concluziile raportului de expertiză s-a apreciat că linia de hotar ar trebui 
stabilită pe aliniamentul punctelor 4 -1 din anexa grafică numărul 2, întrucât în acest fel se 
respectă frontul la stradă determinat în documentaţia cadastrală nr. 3053/2010, prin care 
reclamanţii şi-au înscris dreptul de proprietate în cartea funciară, iar pe de altă parte se respectă 
picătura de apă a streşinii casei nr. 12, raportat la ansamblul probelor administrate în cauză se 
impune o altă soluţie (fila nr. 83 din dosarul primei instanţe). 

Pe de o parte documentaţia cadastrală nr. 3053/2010 nu este corectă, după cum rezultă 
din acelaşi raport de expertiză, existând o translaţie a coordonatelor punctelor de contur ale 
parcelei cadastrale nr. 50188 înspre vest, impunându-se efectuarea unei documentaţii 
cadastrale de repoziţionare (fila 82 din dosarul primei instanţe), iar pe de altă parte, trebuie să 
se ţină seama de faptul că la un moment dat, întregul teren a fost folosit de către defunctul I. 
D., bunicul pârâtului reclamant I.V. şi al reclamantei N.M., că nu a existat o delimitare exactă 
a celor două parcele de teren folosite de părţi, că din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă faptul 
că a existat un gard despărţitor care însă pornea de la colţul casei reclamanţilor înspre fântâna 
care a fost folosită în comun până în urmă cu aproximativ 2-3 ani, deci fără a se respecta 
distanţa picăturilor din streşină (filele 66, 67), 

Faţă de aceste considerente, tribunalul a apreciat că pentru rezolvarea definitivă a 
problemelor de vecinătate se impune stabilirea liniei de hotar astfel încât să fie respectată 
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distanţa picăturilor din streaşină atât pentru construcţiile reclamanţilor, ca aceştia să aibă acces 
la întreţinerea peretelui din spate al casei, cât şi al construcţiei cu destinaţia şură cu grajd ce 
aparţine pârâţilor reclamanţi, pe aliniamentul punctelor 2-3-4-5-6-7-8-9 din Anexa grafică nr. 
2 a Completării la Raportul de expertiză întocmite în cauză în martie 2013 de către ing. P.C., 
în funcţie de picătura de apă a streşinii construcţiilor existente. 

În ce priveşte cererea  reconvenţională formulată de către pârâţii reclamanţi I.V. sen. şi 
I.I., în contradictoriu cu reclamanţii pârâţi N.N. şi N.M., şi cu pârâţii P.G.M. şi P.D., cu 
domiciliul necunoscut tribunalul a apreciat că este întemeiată în parte, cu privire la constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune doar asupra terenului în suprafaţă de 802 
mp, determinat de punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la 
Raportul de expertiză întocmite în martie 2013 de ing. P.C., identificat în CF nr. 50155 
Dragomireşti, număr topografic 3500/1/3/1 şi în CF nr. 50154 Dragomireşti, număr topografic 
3501/1/3/2/1 conform planului de amplasament şi delimitare anexat completării la Raportul de 
expertiză întocmite în iulie 2014 de ing. P.C.. 

Proprietarii tabulari ai terenului sunt numiţii P.G.M. şi P.D., însă din declaraţiile tuturor 
martorilor audiaţi în cauză rezultă că pârâţii reclamanţi şi antecesorii pârâtului reclamant I.V. 
au folosit terenul sub nume de proprietar fără a fi tulburaţi în posesie. 

Deşi martorii au arătat că nu a existat gard în spatele casei reclamanţilor şi că pârâţii au 
folosit terenul până în spatele casei, tribunalul nu a  putut reţine că această posesie a vizat şi 
terenul de la fundaţia casei până la linia care descrie picăturile streşinii. Pe de altă parte 
reclamanţii nici nu aveau cum să folosească în mod permanent terenul din spatele casei decât 
atunci când era necesară întreţinerea zidului sau a acoperişului. 

Art.1846 C.civ. stabileşte că „orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii. 
Posesiunea este deţinerea unui  lucru sau folosirea de un drept exercitată, una sau alta, de noi 
înşine sau de altul în numele nostru”, iar art. 1847 C.civ. precizează că „ca să se poată prescrie 
se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar…” . 

 Cu privire la joncţiunea posesiilor, art. 1860 C. Civil prevede că orice posesor 
posterior are facultatea de a uni posesiunea sa cu a autorului său. 

Faţă de cele reţinute, raportat la prevederile art.1846, 1847 şi următoarele din Codul 
civil, tribunalul a admis acest capăt de cerere  conform dispozitivului, urmând a se admite şi 
capătul de cerere subsecvent vizând înscrierea dreptului de proprietate astfel dobândit în cartea 
funciară. 

 Reclamanţii au formulat şi un capăt de cerere având ca obiect revendicarea suprafeţei 
de teren folosite fără titlu de către pârâţi, or faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 480 din 
codul civil pârâţii I.V. sen., I.I., I.V. jr. şi I.M., au fost obligaţi să le lase în deplină proprietate 
şi paşnică folosinţă reclamanţilor N.N. şi N.M., suprafaţa de teren ocupată şi care depăşeşte 
linia de hotar descrisă de punctele 2-3-4-5-6-7-8-9 din Anexa grafică nr. 2 a Completării la 
Raportul de expertiză întocmite în cauză în martie 2013 de către ing. P.C.. 

În ce priveşte capătul de cerere vizând obligarea pârâţilor reclamanţi I.V. sen. şi I.I.  să 
mute anexa gospodărească (depozit pentru lemne), iar în caz de refuz autorizarea reclamanţilor 
să o mute pe cheltuiala pârâţilor reclamanţi, ţinând cont de aliniamentul stabilit mai sus, 
tribunalul a apreciat că este întemeiată deoarece pârâţii au construit extinderea acestei anexe în 
anul 2007, fără autorizaţie de construire şi fără a respecta distanţa picăturilor de streaşină faţă 
de casa ce aparţine reclamanţilor pârâţii. Această construcţie este şi demontabilă după cum se 
arată în raportul de expertiză menţionat, nu are fundaţie, iar pe de altă parte nu a existat acceptul 
reclamanţilor în acest sens, fiind aplicabile dispoziţiile art. 494 alin 2 din Codul civil, pârâţii 
fiind constructori de rea credinţă. 

Acelaşi capăt de cerere formulat în contradictoriu cu pârâţii I.V. jr. şi I.M. vizând 
obligarea acestora să mute anexa gospodărească, a fost respins ca neîntemeiat deoarece în 
cauză nu s-a dovedit calitatea lor de constructori. 
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Faţă de concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză, în care 
s-a arătat că faţă de planul de amplasament şi delimitare a terenului ce revine pârâţilor 
reclamanţi „suprafaţa şi forma parcelei cadastrale nr. 50188 din CF nr. 50188 Dragomireşti, cu 
suprafaţa înscrisă de 783 mp va suferi modificări, respectiv suprafaţa folosită va fi de 756 mp 
iar coordonatele corpului de proprietate înregistrate în baza de date a OCPI Maramureş vor fi 
modificate în baza sentinţei ce se va da”, tribunalul a  admis în parte capătul de cerere formulat 
de către pârâţii reclamanţi I.V. sen. şi I.I. având ca obiect rectificare a CF Dragomireşti nr. 
50188 în sensul radierii suprafeţei de teren aflate în proprietatea reclamanţilor pârâţi N.N. şi 
N.M., care se suprapune cu terenul identificat în CF nr. 50155 Dragomireşti, număr topografic 
3500/1/3/1 şi în CF nr. 50154 Dragomireşti, număr topografic 3501/1/3/2/1 conform planului 
de amplasament şi delimitare anexat completării la Raportul de expertiză întocmite în iulie 
2014 de ing. P.C.(filele 185-186). 

Întrucât ambele cereri au fost admise în parte, pârâţii au fost obligaţi la plata parţială 
cheltuielilor de judecată proporţional culpei procesuale a acestora, în temeiul art. 276 din Codul 
de procedură civilă. Deşi reclamanţii au solicitat cheltuieli de judecată în valoare de 4000 lei, 
acestea fiind dovedite prin chitanţele aflat la dosar reprezentând onorarii de avocat, taxe 
judiciare de timbru, onorarii pentru expert şi bonuri fiscale pentru combustibilul necesar 
deplasării cu autoturismul la termenele de judecată în faţa primei instanţe şi în apel, tribunalul 
a admis parţial această cerere pentru suma de 2000 lei. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal reclamanţii şi pârâţii. 
Reclamanţii au solicitat  modificarea  în parte a deciziei atacate  în sensul admiterii 

acţiunii şi în consecinţă, stabilirea  liniei despărţitoare  dintre  proprietatea lor  şi cea a  pârâţilor, 
pârâţii să fie  obligaţi să le sla se  în deplină  proprietate  şi paşnică folosinţă suprafaţa de  10 
mp ocupată de aceştia, s fie  obligaţi să îşi retragă construcţia  provizorie de pe terenul  
proprietatea  lor, potrivit  liniei de  hotar, iar  în caz de refuz să fie ei autorizaţi să o mute pe 
cheltuiala pârâţilor. 

Recursul a fost  întemeiat  în drept  pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 8 şi 9 Cod proc. civ., 
fără ca recurenţii să arate care  dintre  motivele  invocate se  încadrează în aceste  dispoziţii. 

În motivarea recursului, recurenţii N. arată soluţia pronunţată de  instanţa de fond, 
redând  tot  dispozitivul sentinţei civile nr. 306/4.04.2013  pronunţată de  Judecătoria  
Dragomireşti, după care  procedează la descrierea stării de fapt, respectiv  arată faptul că ei 
sunt  proprietarii tabulari ai imobilului înscris  în CF 50188 Dragomireşti, titlul în baza  căruia  
şi-au intabulat  dreptul de proprietate şi faptul că prin întâmpinarea depusă, au solicitat 
respingerea cererii reconvenţionale  formulate de  pârât.  

În continuarea declaraţiei de recurs, reclamanţii arată faptul că în cauză s-au administrat  
probe  testimoniale, probe cu înscrisuri, cercetarea  la  faţa  locului, planşe  fotografice  şi 
expertiză de specialitate, probe  din care  rezultă fără nici un dubiu că între  proprietăţile lor a 
existat  un gard de scândură, care a fost  desfiinţat de  pârâţi fără acordul lor, că aceştia au 
edificat o anexă provizorie fără fundaţie, ocupându-le suprafaţa de  10 mp, că pârâtul I.V. 
refuză să-şi retragă construcţia pe vechiul amplasament. 

Apoi, recurenţii procedează la o analiză a raportului de expertiză efectuat  în cauză şi a  
completării la raportul de expertiză şi arată că, fiind  nemulţumiţi de soluţia  instanţei d fond 
au declarat apel împotriva acesteia, că instanţa de apel, după ce  admite apelurile formulate de 
ei şi pârâţi completează probaţiunea  în cauză, dar, cu toate  probele  administrate  şi în această 
fază procesuală, prin decizia  pronunţată ignoră în totalitate dreptul lor de  proprietate  stabilit 
prin sentinţa civilă nr. 627/1.09.2010 pronunţată în dosarul nr. .../224/2010 a Judecătoriei 
Dragomireşti, sentinţă prin care se  dispune  înscrierea dreptului lor de proprietate conform 
planului de amplasament şi delimitare  întocmit de expertul T.N., încălcând  în acest  fel 
aparenţa de autoritate de lucru judecat, chiar în condiţiile în care  pârâţii nu au fost  parte  în 
acel dosar. 
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Pârâţii au solicitat  în principal, casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare, în baza art. 312 alin. 1,3,5 Cod proc. civ., iar  în subsidiar, modificarea  în parte a 
deciziei atacate în sensul admiterii în parte a acţiunii şi cererii reconvenţionale, în sensul de a 
se  constata că pârâţii au dobândit  dreptul de proprietate  prin uzucapiune pentru suprafaţa  
totală de  817 mp conform anexei grafice  nr. 1  şi nr. 2  la  completarea la raportul de expertiză  
întocmit de  ing. P.C. G., să se  dispună intabularea dreptului de proprietate al pârâţilor  conform 
planului de dezmembrare din anexa  grafică nr. 2  la  completarea la raportul de expertiză, să 
se stabilească linia despărţitoare dintre  proprietăţile  lor anexa  grafică nr. 1  la  completarea 
la raportul de expertiză, iar  celelalte capete de acţiune  privind revendicarea, obligaţia de a  
muta anexa  gospodărească şi de a  plăti cheltuieli de judecată să fie  respinse. 

În legătură cu cererea  principală din recurs, pârâţii redau soluţia  pronunţată de   instanţa 
de apel, descriu acţiunea  în revendicare, iar  în final arată că instanţa nu delimitează în concrete 
suprafaţa de teren ocupată şi suprafaţa de teren care se suprapune, astfel că a  soluţionat  cauza  
fără a  intra în cercetarea fondului, situaţie similară şi în ceea ce priveşte cererea de  rectificare, 
cu consecinţa radierii din cartea  funciară.  

În motivarea cererii subsidiare din declaraţia de recurs, care a  fost  întemeiată  în drept  
pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., pârâţii au arătat  următoarele: 

Recurenţii au invocat dispoziţiile art. 304  pct. 7 Cod proc. civ., arătând că motivarea  
contradictorie a  hotărârii se reflectă în faptul că instanţa apreciază că nu se  poate reţine 
folosirea de  către  pârâţii I.V. senior şi I.I. a terenului de  la fundaţia casei până la  linia care 
descrie  picătura  streşinii, dar  îi obligă pe  pârâţi la predarea către reclamanţi a  suprafeţei 
ocupate ce depăşeşte  linia de hotar  şi care, după anexa grafică nr. 2  din completarea la raportul 
de expertiză, se  situează în spatele casei aflată pe terenul reclamanţilor.  

Motivarea  contradictorie se reflectă şi în cererea de rectificare de  carte funciară, având  
în vedere că pârâţilor I.V. senior şi I.I. le-a  fost admisă cererea de  constatare a dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune şi de  intabulare  numai pentru suprafaţa de  802  mp, 
care în configuraţia  şi planul de amplasament  din iulie  2014 numai pentru suprafaţa aferentă 
nr. top 3500/1/3/1 şi 3500/1/3/2/1, numere  top care  nu se suprapun cu nr. top 50188 
Dragomireşti. 

În ce  priveşte aplicarea  greşită a legii, recurenţii au arătat că instanţa a făcut  o aplicare  
greşită a dispoziţiilor art. 584 C. civil, pentru că trebuia să ţină seama de  limitele  dreptului de 
proprietate dobândit  de  părţi prin raportare  la planurile de situaţie cadastrală, a   dispoziţiilor 
art. 30  alin. 1, 32  alin. 1 şi art. 19 lin. 1  lit. c  din Legea nr. 7/1996, pentru că trebuia să aibă 
în vedere  la stabilirea liniei despărţitoare situaţia tabulară a  imobilului  proprietatea  
reclamanţilor, iar  prin încălcarea acestor  dispoziţii, stabileşte  linia despărţitoare în funcţie de 
streaşina casei amplasată pe terenul  proprietatea  reclamanţilor, casă care  nu este   proprietatea 
lor.  

Instanţa de apel a  aplicat  greşit  dispoziţiile  art. 480 şi 494 alin. 2 C. civil, atunci când 
a  obligat pârâţii să predea reclamanţilor suprafaţa de  teren din spatele casei aflată pe terenul 
reclamanţilor, precum şi o parte din terenul ocupat de anexele gospodăreşti, întrucât aceştia  nu 
sunt proprietarii acestor  suprafeţe, fapt atestat de expertiza efectuată la  instanţa de fond. 

 Reclamanţii şi-au înscris  dreptul de proprietate  în cartea  funciară  în anul 2010, drept 
dobândit  prin cumpărare, construcţiile anexe gospodăreşti compuse  din colejnă pentru lemne  
şi un cuptor  pentru copt  pâine, fiind  ridicate de  pârâţi cu mult  înainte de dobândirea 
proprietăţii de către reclamanţi, astfel că  dispoziţiile  art. 494 alin. 2  C. civil nu erau aplicabile. 

În ce  priveşte dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune, 
reţinerile  instanţei de apel sunt  greşite, întrucât s-a  făcut dovada  că pârâţii au folosit întreaga  
suprafaţă de teren până la  peretele casei care a aparţinut înainte de  dobândirea dreptului de 
proprietate de  către reclamanţi, bunicii pârâului I.V.  senior  şi a reclamantei N.. 
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În ce priveşte cheltuielile de judecată pârâţii au arătat  că  instanţa a făcut o greşită 
aplicare a  dispoziţiilor  art. 276  Cod proc. civ. În condiţiile  în care  cheltuielile  pârâţilor I. s-
au ridicat  la  6.320 lei, iar cele ale  reclamanţilor la suma de  4000 lei, compensând  parţial 
aceste  cheltuieli în limita sumei de  400 lei, se  impunea  obligarea reclamanţilor la achitarea  
către  pârâţi a sumei de  2320 lei.  

Prin întâmpinarea depusă, intimaţii I. s-au opus admiterii recursului declarat de 
reclamanţi, invocând  în primul rând excepţia  inadmisibilităţii motivelor de recurs  care se 
referă la  netemeinicia  hotărârii atacate  şi la reaprecierea  probelor.  

Cu privire  la  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 8  Cod proc. civ., intimaţii au 
arătat  că  dispoziţiile  art. 304  pct. 8 Cod proc. civ., nu sunt aplicabile  în cauză, nefiind  vorba 
despre  vreun act  juridic dedus  judecăţii. 

Cu privire la  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., intimaţii au 
arătat că în acest motiv de  nelegalitate se pot cuprinde aspectele  legate de aplicarea 
dispoziţiilor art. 584  şi 480 C. civil. Situaţia tabulară cuprinsă în cartea  funciară  50188 
Dragomireşti exprimată în concret prin planul de amplasament  şi delimitare, anexă la  
documentaţia de intabulare, atestă o configuraţie a  nr. cad. 50188,situată în interiorul terenului 
folosit de reclamanţi, ceea ce  nu poate determina  în aplicarea dispoziţiilor art. 584  şi 480 C. 
civil, stabilirea  liniei d  mejdă şi predarea  unei suprafeţe  în favoarea reclamanţilor. 

Examinând  recursul reclamanţilor, curtea reţine  următoarele: 
 Prin declaraţia de  recurs recurenţii N.N.  şi N.M. redau soluţia  pronunţată de 

instanţa de apel, după care, descriu starea de fapt  susţinută şi în acţiunea  introductivă de   
instanţă. 

 În continuarea declaraţiei de recurs  se arată că în cauză s-a depus  întâmpinare  
la cererea reconvenţională formulată de  pârâţi, după care reclamanţii procedează la  o analiză 
a  probelor administrate  în cauză, respectiv  expertiza tehnică, cercetarea la  faţa  locului, 
planşe  fotografice, interogatoriul pârâţilor, după care, concluzionează că soluţia  instanţei de 
apel este  nelegală. 

 Curtea  constată că aceste motive  privesc aspecte de  netemeinicie  a deciziei 
atacate, care, raportat la actuala  reglementare a art. 304  Cod proc. civ., nu mai pot  face  obiect  
de analiză în recurs, urmare  abrogării dispoziţiilor  pct. 10 şi 11 Cod proc. civ., art. 304 Cod 
proc. civ., privind  doar  motive de  nelegalitate a deciziei atacate, 

 Recurenţii şi-au întemeiat  motivele de recurs  pe   dispoziţiile  art. 304  pct. 8 
Cod proc. civ., motive cu privire la  care  instanţa  reţine  următoarele: 

 Instanţa  poate  modifica  sau casa  o hotărâre când, instanţa  interpretând greşit 
actul juridic  dedus  judecăţii, a  schimbat  natura  ori înţelesul  lămurit ori vădit  neîndoielnic 
al acestuia. 

 Din conţinutul acestui text de lege rezultă că interpretarea dată probelor 
constituie o chestiune de fapt, care nu justifică invocarea  motivului de  recurs  bazat pe 
denaturarea actului juridic dedus  judecăţii. 

 În speţă, recurenţii invocă  dispoziţiile art. 304  pct. 8 Cod proc. civ., fără a arăta  
însă motivele care se încadrează în acest  text de  lege, 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, care  nu constituie  motiv de casare  sau 
modificare în sensul art. 304 pct. 8 Cod proc. civ.  

 Acest  motiv de recurs  şi-ar găsi aplicare  dacă  instanţa ar judeca  un contract  
de  vânzare-cumpărare ca  un contract de  locaţiune, sau dacă ar  stabili, fără nici  un suport  
probator,  anumite  obligaţii în sarcina  uneia dintre  părţi, deşi la încheierea  contractului nu 
au fost avute  în vedere  aceste  obligaţii. 

 În speţă, obiectul acţiunii îl constituie grăniţuirea  dintre proprietăţile 
reclamanţilor şi pârâţilor, revendicarea  suprafeţei de  10 mp şi obligarea  pârâţilor la retragerea  
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construcţiei provizorii de  pe terenul  proprietatea lor, iar  obiectul cererii reconvenţionale este  
rectificarea  CF 50188 Dragomireşti în sensul  radierii suprafeţei de  20 mp de  pe numele 
reclamanţilor, repunerea  în situaţia anterioară sub aspect de  CF şi să se  constate  că pârâţii au 
dobândit  dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de  1000 mp, 
situat  în Dragomireşti la  locul  numit  „acasă” şi să se  dispună  intabularea dreptului lor de 
proprietate. 

 Prin urmare, curtea  constată că reclamanţii prin acţiune sau pârâţii prin cererea 
reconvenţională nu  invocă şi nici nu există vreun act  juridic, a cărui valabilitate  să fie  pusă 
în discuţie în cauză pentru ca  instanţa să schimbe  natura  actului  sau înţelesul lămurit al 
acestuia. 

 Motivul prevăzut de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ.: 
 Terenul reclamanţilor  şi al pârâţilor a aparţinut defunctului I. D. şi soţiei sale I. 

Măricuţa,  fiind  dobândit  prin contractul de  vânzare-cumpărare  constatat  prin înscrisul sub  
semnătură privată de  la  f. 113-115 dosarul instanţei de apel. 

 Ulterior, o parte din teren a fost  cedat  către  I. D., fiul acestora, tatăl pârâtului 
I.V., iar o altă parte a  terenului a  fost  cedată fiicei lor I.I., mama reclamantei N.M.. 

 Reclamanţii şi-au intabulat dreptul de proprietate în Cf 50188 Dragomireşti, nr. 
cad. 50188 în suprafaţă de  783  mp în baza sentinţei civile nr. 627 din 1.09.2010 pronunţată în 
dosarul nr. .../224/2010 al Judecătoriei Dragomireşti. Prin această hotărâre a  fost  admisă 
acţiunea  formulată de reclamanţii N.N.  şi N.M., împotriva  pârâtei F.I., oraşul Dragomireşti 
prin Primar, P.G.M. şi P.D. şi în consecinţă, s-a  constatat  că între reclamanţi şi pârâta F.I. s-a  
încheiat  un antecontract de  vânzare-cumpărare  sub  semnătură privată la data de  20.03.2010 
cu privire la  imobilul teren situat  în Dragomireşti, înscris  în CF 50154, nr. top 3501/1/3/1 în 
suprafaţă de  324  mp şi CF 50155  nr. top 3500/1/3/2 în suprafaţă de  459 mp., hotărârea 
urmând să ţină  loc de  contract  şi s-a  dispus  înscrierea  în cartea  funciară a dreptului de 
proprietate al reclamanţilor. 

 Recurenţii invocă prin motivele de recurs  existenţa autorităţii de  lucru judecat  
faţă de stabilirea dreptului lor de proprietate prin această hotărâre. 

 Excepţia autorităţii de  lucru judecat  invocată de  recurenţi nu poate fi reţinută. 
 Potrivit art. 1201 C. civil, este  lucru judecat atunci când o a doua  cerere de chemare  
în judecată are acelaşi obiect, este  întemeiată pe aceeaşi cauză şi este  între aceleaşi părţi, 
făcută de  ele  şi împotriva  lor  în aceeaşi calitate. 

 Din conţinutul acestui text de  lege  rezultă necesitatea  îndeplinirii cumulative  
a celor trei condiţii enunţate de text, pentru a  putea fi invocată excepţia autorităţii de  lucru 
judecat.  

 În speţă, curtea  constată că niciuna  din aceste  condiţii nu sunt  îndeplinite, 
neexistând  identitate de  părţi, obiect şi cauză, astfel că instanţa nu va  reţine excepţia autorităţii 
de  lucru judecat  invocată de reclamanţi. 

 Într-adevăr, prin sentinţa civilă nr. 627/2010 a Judecătoriei Dragomireşti s-a  
dispus  înscrierea  în cartea  funciară a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra  
imobilului înscris  în CF 50154 nr. top 3501/1/3/1 în suprafaţă de  324  mp şi CF 50155 nr. top 
3500/1/3/2  în suprafaţă de  459 mp, conform planului de amplasament  şi delimitare (schiţă) 
întocmite de tehnician topo T.N.. Dar, situaţia tabulară din cartea  funciară atestă o configurare 
a  numărului cadastral, fără a  putea  paraliza stabilirea  vechiului hotar  dintre cele  două 
fonduri, adică acea  linie de hotar  originară fără a  fi determinantă asigurarea  în totul a  
suprafeţelor de teren înscrise  în cartea  funciară, având  în vedere  că, cartea  funciară  
garantează existenţa  dreptului, dar  nu şi întinderea exactă a acestuia, deci a suprafeţei de teren 
la care  s-ar  referi. 
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 Cererea de casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare  întemeiată pe   
dispoziţiile  art. 312  alin. 3  şi 5  Cod proc. civ., nu poate fi admisă, pentru   următoarele 
considerente: 

 Cu ocazia  soluţionării apelurilor declarate de ambele  părţi,  instanţa a pronunţat 
decizia civilă nr. 237/A/31.10.2013  prin care a admis apelurile declarate, a anulat  sentinţa 
civilă nr. 306/4.04.2013 a  Judecătoriei Dragomireşti şi a reţinut cauza  spre rejudecare. 
Motivele  pentru care instanţa a pronunţat  această soluţie au fost acelea că  instanţa  nu a 
cercetat cauza sub  toate  aspectele, respectiv  suprafaţa de  802  mp nu este  identificată 
topografic, fiind  necesară completarea raportului de expertiză sub acest aspect în relaţie cu 
noua  propunere de  mejdă şi după care  s-a dispus stabilirea  liniei despărţitoare, nu a avut  în 
vedere calitatea sub  care  părţile stau în judecată şi nu a avut  reprezentarea clară a cadrului 
procesual atunci când a soluţionat  cauza, urmând să ţină seama  la  judecarea cauzei şi de 
celelalte critici aduse  prin apelurile declarate. 

 În consens  cu motivele casării, în rejudecare,  instanţa a dispus  completarea 
probaţiunii Astfel, instanţa a  încuviinţat  cererea  în probaţiune a reclamanţilor  N. de  luare a  
interogatoriu pârâtului I.V., conform încheierii din şedinţa  publică din 17.04.2014. În aceeaşi 
şedinţă, reclamanţii au declarat  că „ nu se  impune efectuarea  unei expertize pentru că, în 
cauză, a  fost  făcută inclusiv o completare ce  conţine toate variantele  posibile cu care  partea 
adversă nu a fost de acord, însă măsurătorile  sunt corecte”. 

 În aceeaşi şedinţă instanţa a  încuviinţat  cererea  apelanţilor I. de  completare a 
raportului de expertiză conform solicitărilor de la fila  146, lucrare efectuată şi comunicată 
părţilor. 

 În şedinţa  publică din 16.10.2014  reclamanţii N. au declarat  că „nu înţeleg să 
formuleze cereri în probaţiune”, aceleaşi concluzii fiind  formulate  şi de  pârâţii I.. 

 Faţă de aceste reţineri, curtea  apreciază că nu se  impune casarea deciziei atacate 
şi trimiterea cauzei spre rejudecare, atâta  vreme  cât pe  baza probelor administrate, instanţa a 
considerat  lămurite raporturile  juridice dintre părţi, a ordonat administrarea unor dovezi 
(interogatoriul pârâţilor, completarea raportului de expertiză), iar părţile aveau posibilitatea  
procesuală de a determina administrarea dovezilor pe care  le  doreau.  

 În speţă, aşa  cum s-a  reţinut,  instanţa a încuviinţat probele  solicitate de părţi, 
care, la  termenul de  judecată din 16.10.2014, când a  fost  soluţionată cauza, au declarat că nu 
mai au cereri de formulat  în probaţiune. 

 Analiza acestui motiv de recurs vizează şi cererea de  casare cu trimitere spre 
rejudecare  formulată de  pârâţii I., astfel că, aceste  motive  nu vor  fi reluate  cu ocazia 
analizării recursului acestora. 

 În completarea acestui motiv din recursul pârâţilor  referitoare la faptul că, 
casarea cu trimitere spre rejudecare  se  impune  şi pentru faptul că este  necesară determinarea  
suprafeţei de teren ce urmează a fi predată reclamanţilor şi rectificarea cărţii funciare, curtea 
apreciază că acest  lucru se  poate realiza pe baza dispoziţiilor art. 2811 Cod proc. civ. şi nu pe 
calea casării cu trimitere spre rejudecare. 

  În ce priveşte  celelalte  motive din recursul pârâţilor, curtea  reţine  
următoarele: 

 Motivul de recurs  prevăzut de art. 304  pct.7  Cod proc. civ.: 
 Potrivit dispoziţiilor art. 261  Cod proc. civ., hotărârea  judecătorească trebuie 

să cuprindă motivele de fapt  şi de drept  care  au format convingerea instanţei, precum şi 
motivele  pentru care au fost înlăturate cererile  părţilor.  

 Motivele  invocate de recurenţii I. reflectă nemulţumirea lor faţă de soluţia 
pronunţată, dar  nu pentru motivul real al existenţei unor  motive  contradictorii. Astfel, 
recurenţii susţin că instanţa  în mod  contradictoriu îi obligă la  predarea către reclamanţi a 
suprafeţei ce  depăşeşte linia de hotar, conform anexei nr. 2  a  completării la raportul de 
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expertiză, cu toate că reţine folosirea de  către pârâţii I. a acestui teren de la fundaţia casei până 
la  linia care descrie  picătura  streşinii. 

 Afirmaţiile recurenţilor sunt  nefondate. În primul rând, reţinerile  instanţei sunt 
redate  trunchiat  şi scoase  din contextul întregilor reţineri ale  instanţei, iar ceea ce  redau 
recurenţii se referă la aliniatul nr. 4 din pag. 20,  în care   instanţa analizează declaraţiile 
martorilor audiaţi în cauză. Există contradicţie atunci când  motivarea  hotărârii duce  la  o 
anumită soluţie, de  exemplu admiterea cererii de chemare  în judecată, însă în dispozitiv  
instanţa adoptă o soluţie  contrară, aceea de respingere  sau de  admitere  în parte  a  cererii de  
chemare  în judecată sau când din unele  considerente rezultă temeinicia  pretenţiilor deduse  
judecăţii, iar  din altele  netemeinicia acestora, cerinţă care  nu este  îndeplinită în cauză.  

 Critica  de contradictorialitate a hotărârii referitoare la rectificarea  cărţii 
funciare este, de asemenea, nefondată, pentru că se referă la  o eventuală eroare  materială a  
numărului topografic. Oricum, recurenţii sunt  în eroare  şi confundă numărul topografic cu 
numărul cadastral, eventualele  erori susţinute de aceştia putând fi îndreptate pe baza 
dispoziţiilor art. 281  Cod proc. civ.  

 Aplicarea  greşită a  dispoziţiilor  legale  prev. de art. 480, 494  alin. 2, 584 şi 
1846 C. civil, art. 32  şi 19 din Legea nr. 7/1996, invocate de recurenţi se referă în realitate  la  
motive de  netemeinicie  a  hotărârii atacate, motive care, în actuala  reglementare a art. 304 
Cod proc. civ., urmare abrogării dispoziţiilor  pct. 10 şi 11 nu mai pot face obiect de analiză în 
recurs. 

 Astfel, se  invocă încălcarea art. 480, 494 alin. 2,  584, 1846 C. civil, arătându-
se că, în situaţia terenurilor  înscrise  în CF,  instanţa trebuie să ţină seama de  limitele  dreptului 
de proprietate dobândit de  părţi prin raportare la planurile cadastrale. Aceste  motive au mai 
fost analizate cu ocazia analizării motivelor de recurs  invocate de reclamanţii N. şi instanţa a 
apreciat  că aceste  motive se referă la  modul în care  au fost    interpretate  probele administrate  
în cauză, respectiv expertizele topografice  şi coroborarea acestora  cu celelalte  probe  din 
dosar. 

 În ce  priveşte  modul în care  pârâţii au fost obligaţi la plata cheltuielilor de  
judecată: 

 Instanţa de apel reţine corect  că cheltuielile  suportate de  reclamanţi sunt în 
sumă de  4000 lei, iar  cheltuielile suportate de  pârâţi, conform actelor de la dosar  sunt de  
6000 lei. 

 Instanţa face o corectă aplicare a  dispoziţiilor  art. 276 Cod proc. civ., dar, dintr-
o greşeală obligă pârâţii I. să plătească reclamanţilor diferenţa  de  2000 lei, rezultată în urma  
compensării parţiale. 

 Cum acest  motiv  nu constituie o greşeală de  judecată, criticile referitoare la el 
vor fi respinse, recurenţii având  la  îndemână  dispoziţiile  art. 282  Cod proc. civ., pentru 
remedierea acestei situaţii. 

 Pentru considerentele reţinute, în baza art. 304 pct. 7,8 şi 9, cu art. 312 alin. 1, 
3  şi 5  Cod proc. civ., curtea va respinge recursurile declarate de reclamanţii  N.N. şi N.M. şi 
de pârâţii I.V. sen şi I.I.,  I.V. jr. şi I.M. împotriva deciziei civile nr. 426 din 30.10.2014 a 
Tribunalului Maramureş. 
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19. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Luarea în considerare a proceselor-
verbale de punere în posesie eliberate în baza Regulamentului de aplicare 

a Legii nr. 18/1991  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 70/R din 3 februarie 2015  

I. Prin sentinŃa civilă nr. 179 din 30 ianuarie 2014 a Judecătoriei Năsăud, 
pronunŃată în dosarul nr. .../265/2012, s-a dispus după cum urmează: 

S-a admis în parte acŃiunea reclamanŃilor S.O. şi S.A., împotriva 
pârâŃilor B.G. şi B.A. şi, în consecinŃă: 

S-a dispus modificarea limitei actuale de proprietate dintre terenul 
proprietatea reclamanŃilor înscris în CF nr. 26640 Feldru, nr. cad. 163, în 
suprafaŃă tabulară de 2023 mp. şi cel al pârâŃilor, înscris în C.F. nr. 26478 
Feldru, nr. cad. 486 şi stabilirea liniei de graniŃă pe aliniamentul punctelor 
topografice A-B-C-D-E-F, din planul de situaŃie varianta a 2-a din raportul de 
expertiză topografică extrajudiciară efectuat de expert tehnic R.I. (fila 28)  şi 
care face parte integrantă din prezenta. 

Au fost obligaŃi pârâŃii B.G. şi B.A. să lase în deplină proprietate şi 
posesie reclamanŃilor suprafaŃa de 144 mp. din imobilul înscris în CF nr. 
26640 Feldru, nr. cad. 163 delimitată de conturul portocaliu, din planul de 
situaŃie varianta a 2-a din raportul de expertiză topografică extrajudiciară (fila 
28), iar pe viitor să se abŃină de la orice acte de tulburare sau deposedare.     

S-au compensat în parte cheltuielile judiciare făcute de părŃi. 
Au fost obligaŃi pârâŃii B.G. şi B.A. la plata sumei de 602 lei către 

reclamanŃi, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a avut în vedere, în principal, 

următoarele:  
Din extrasul de C.F. nr. 26640 Feldru, nr. cad 163 (f. 4) rezultă că 

reclamanŃii sunt proprietarii tabulari ai imobilului teren în suprafaŃă de 2023 
mp., de natură curŃi construcŃii, arabil şi fâneaŃă. Acest imobil se învecinează 
cu imobilul înscris în C.F. 26478 Feldru, nr. cad 486 (f. 7), cu suprafaŃa 
tabulară de 2516 mp. ce constituie proprietatea pârâŃilor B.G. şi A.  

Din raportul de expertiză extrajudiciară (fila 25) şi din cercetarea la faŃa 
locului, instanŃa a reŃinut că în fapt părŃile folosesc împreună o suprafaŃă cu 
53 mp. mai mare decât cele înscrise în Cartea Funciară. La întocmirea 
raportului de expertiză topografică s-au avut în vedere schiŃele de carte 
funciară aferente titlurilor de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991, 
nefiind efectuate alte măsurători cu ocazia înscrierii terenurilor în cartea 
funciară.  

InstanŃa a reŃinut că planul de amplasament şi delimitare a corpului de 
proprietate al reclamanŃilor (f. 64) a fost verificat şi recepŃionat de O.C.P.I. în 
data de 15.08.2003, iar planul de amplasament şi delimitare a corpului de 
proprietate al pârâŃilor (f. 31) a fost verificat şi recepŃionat de O.C.P.I. în data 
de 28.05.2008. 

Cu toate acestea, astfel cum a rezultat din raportul de expertiză 
topografică şi din cercetarea la faŃa locului, cele două planuri (schiŃe) nu sunt 
corelate în teren, limita mediană a imobilul proprietatea reclamanŃilor fiind 
de cca. 143,43 m, iar cea a pârâŃilor de 127,62 mp. De asemenea, instanŃa a 
reŃinut că o suprafaŃă de 158 mp. (identificată în planul de situaŃie de la fila 
29, varianta 3), din spatele grădinii pârâŃilor B., nu a fost înscrisă în Cartea 
Funciară.  
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Din examinarea tuturor celor 3 variante de grăniŃuire elaborate de 
expertul topograf (varianta 1 – conform folosinŃei actuale; varianta a 2-a – 
conform schiŃei de întabulare a reclamanŃilor; varianta a 3-a – conform schiŃei 
de întabulare a pârâŃilor) aflate la filele 27-29, instanŃa a constatat că nu este 
posibilă o delimitare care să respecte ambele suprafeŃe tabulare, în fapt 
existând o suprapunere de cca. 100 mp.   

În speŃă, instanŃa a constatat că antecesorului reclamanŃilor 
(defunctului B. N. N.) i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei 
suprafeŃe de teren de 3 ha. şi 2023 mp., fiind emis T.P. nr. 51628/07.02.2003. 
Cu toate că pentru suprafaŃa de 2023 mp. din intravilanul comunei Feldru s-
au întocmit schiŃa de punere în posesie (f. 65) şi planul de amplasament şi 
delimitare recepŃionat de O.C.P.I. la data de 15.08.2003 (f. 64), reclamanŃii 
folosesc în fapt o suprafaŃă de 1879 mp., cu 144 mp. mai mică decât suprafaŃa 
reconstituită şi înscrisă în cartea funciară. 

Pe de altă parte, pârâŃii opun, pentru terenul învecinat, T.P. nr. 
570492/03.10.2007 emis pe numele antecesorilor acestora. În schiŃa de 
punere în posesie şi planul de delimitare aferente (filele 31-32), întocmite în 
anul 2008, este determinată suprafaŃa tabulară de 2516 mp. PârâŃii folosesc 
în fapt o suprafaŃă de 2714 mp., mai mare cu 198 mp. decât cea tabulară. Cu 
privire la acest aspect instanŃa a constatat că pârâŃii folosesc o suprafaŃă 
excedentară celei tabulare, identificată de expert în spatele grădinii acestora, 
având o suprafaŃă aproximativă de 158 mp. această suprafaŃă rezultă din 
faptul că linia mediană a terenului pârâŃilor din schiŃa de punere în posesie 
(de 127,62 m) este mai scurtă decât cea învecinată din schiŃa aferentă 
terenului reclamanŃilor (de 143,43 m). Chiar şi excluzând această suprafaŃă, 
pârâŃii folosesc în fapt o suprafaŃă mai mare decât cea pentru care s-a 
reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 (cu cca. 40 
mp.). Astfel cum au învederat şi reclamanŃii, în toate cele 3 variante întocmite 
de expertul topograf (f. 27-29), pârâŃilor le revine cel puŃin suprafaŃa tabulară. 

În speŃă, instanŃa a constatat că reclamanŃii sunt proprietari asupra 
imobilului nr. cad 163, Feldru, fapt ce rezultă din înscrierea în cartea funciară 
şi titlul de proprietate aferent, care nu au fost contestate de către pârâŃi.  

Din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză, rezultă că, deşi 
sunt proprietari asupra imobilului înscris în CF 26640 Feldru sub nr. cad. 
163, reclamanŃii nu folosesc efectiv întregul imobil înscris în evidenŃele cărŃii 
funciare,  respectiv nu folosesc o suprafaŃă de 144 mp. din acest imobil, 
suprafaŃă care se află în folosinŃa pârâŃilor B.G. şi B.A..  

 Astfel, instanŃa a constatat că sunt îndeplinite condiŃiile de 
admisibilitate ale acŃiunii în revendicare, reclamanŃii fiind proprietarii 
întregului imobil înscris în CF 26640 Feldru sub nr. cad. 163 fără a avea însă 
în posesie o suprafaŃă de 144 mp., ce se află în posesia pârâŃilor. În acest 
sens, are în vedere şi posterioritatea actelor de reconstituire a dreptului de 
proprietate şi a planului cadastral ale pârâŃilor faŃă de cele ale reclamanŃilor, 
precum şi posibilitatea pârâŃilor de a-şi reglementa situaŃia juridică cu privire 
la imobilul înscris în C.F. 26478 Feldru, nr. cad 486 şi de a fi puşi în posesie 
de către comisia locală cu întreaga suprafaŃă de 2516 mp. pentru care a fost 
reconstituit dreptului de proprietate prin T.P. nr. 574092/03.10.2007, ceea 
ce nu face obiectul prezentei cauze. 
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Prin urmare, pentru considerentele expuse, în temeiul art. 560 Cod 
civil, instanŃa a dispus modificarea limitei actuale de proprietate dintre 
terenul proprietatea reclamanŃilor înscris în CF nr. 26640 Feldru, nr. cad. 
163, în suprafaŃă tabulară de 2023 mp. şi cel al pârâŃilor, înscris în C.F. nr. 
26478 Feldru, nr. cad. 486 şi stabilirea liniei de graniŃă pe aliniamentul 
punctelor topografice A-B-C-D-E-F, din planul de situaŃie varianta a 2-a din 
raportul de expertiză topografică extrajudiciară efectuat de expert tehnic R.I. 
(f. 28). 

Pe cale de consecinŃă şi în temeiul art. 563 C.civ., instanŃa i-a obligat 
pe pârâŃii B.G. şi B.A. să lase în deplină proprietate şi posesie reclamanŃilor 
suprafaŃa de 144 mp. din imobilul înscris în CF nr. 26640 Feldru, nr. cad. 
163 delimitată de conturul portocaliu, din planul de situaŃie varianta a 2-a 
din raportul de expertiză topografică extrajudiciară (f. 28), iar pe viitor să se 
abŃină de la orice acte de tulburare sau deposedare.    

II. Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel pârâŃii B.G. şi B.A., respins 
ca nefondat prin decizia civilă nr. 153/A din 10 noiembrie 2014 a Tribunalului 
BistriŃa Năsăud, cu 800 lei cheltuieli de judecată în favoarea intimatului S.O.. 

 Motivând decizia, Tribunalul a avut în vedere arătat, în principal, 
următoarele: 

În apel, tribunalul a încuviinŃat efectuarea unei expertize topo judiciare 
prin care să se identifice terenurile părŃilor litigante şi să se stabilească linia 
de hotar potrivit schiŃelor de punere în posesie eliberate părŃilor, iar prin 
raportul de expertiză întocmit de expertul B.G.O., după ce s-au identificat cele 
două imobile aparŃinând părŃilor litigante, s-a constatat că cele două imobile 
se suprapun real în zona liniei comune, expertul judiciar concluzionând că 
schiŃele de punere în posesie sunt eronate, fiind întocmite fără respectarea 
situaŃiei reale din teren, schiŃele de întabulare fiind identice cu schiŃele de 
punere în posesie, motiv pentru care având în vedere suprapunerea reală 
generată de schiŃele de punere în posesie nu s-a putut stabili o variantă de 
grăniŃuire între cele două imobile   fr.26-29. 

Având în vedere această situaŃie rezultată din expertiza judiciară 
efectuată în apel, tribunalul a efectuat o adresă către comisia locală de fond 
funciar Felşdru fiind comunicat un răspuns din partea Primăriei comunei 
Feldru, prin care se arată că din verificările efectuate s-a constatat faptul că 
schiŃa de punere în posesie în favoarea numiŃilor B.G. şi B.A. nu corespunde 
cu harta cadastrală a localităŃii Nepos, iar schiŃa de punere în posesie în 
favoarea numitului B. N. corespunde conform hărŃii cadastrale.  

Pentru a se lămuri neconcordanŃa existentă între schiŃele de punere în 
posesie a fost audiat ca martor în apel numitul Ani Teodor, cel ce figurează că 
ar fi întocmit cele două schiŃe de punere în posesie în cazul imobilelor în 
litigiu, iar martorul a reliefat că a efectuat măsurătorile doar în cazul 
procesului verbal de punere în posesie al reclamanŃilor intimaŃi, în cazul celui 
de-al doilea proces verbal de punere în posesie eliberat apelanŃilor 
măsurătorile au fost efectuate de numitul A.N., dar schiŃa a fost semnată şi 
de martor, reliefând că nu ştie dacă măsurătorile în cazul terenului pârâŃilor 
din anul 2007 au avut în vedere cele efectuate anterior de martor anterior în 
cazul terenului intimaŃilor. 

Având în vedere probatoriul administrat în faŃa primei instanŃe, precum 
şi cel administrat în apel, tribunalul a constatat că nu sunt fondate criticile 
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invocate de apelanŃii pârâŃi în sensul de a se dispune grăniŃuirea imobilelor 
părŃilor  în conformitate cu varianta I a raportului de expertiză efectuat la 
fond şi respingerea petitului de revendicare. 

Contrar aserŃiunilor apelanŃilor, nu se poate reŃine că ar fi fost realizată 
o grăniŃuire convenŃională în urmă cu 40-50 ani în urmă, în contextul în care, 
pe de o parte, este vorba de două imobile cu privire la care s-au emis titluri 
de proprietate după 1990, respectiv T.P. nr. 51628/07.02.2003 (f. 62), emis 
în favoarea antecesorului acestora, defunctul B. N. N. şi respectiv  T.P. nr. 
574092/03.10.2007 (f. 63), emis în favoarea antecesorilor acestora, B.G., B. 
V., B. M. şi M.E., trebuind a fi avută în vedere suprafaŃa de teren anume 
reconstituită prin aceste titluri de proprietate. 

Pe de altă parte, din probatoriul testimonial nu se poate conchide 
neechivoc faptul că antecesorul reclamanŃilor B. N. a stabilit linia de metă pe 
gardul vechi şi că aceasta ar fi fost respectată ulterior, aşa fiind şi în prezent, 
întrucât martorul P.I. f.57 audiat de prima instanŃă a reliefat faptul că ştie de 
existenŃa unor neînŃelegeri cu privire la linia de metă şi a reliefat faptul că 
apelanŃii s-au opus măsurării terenurilor pentru a se stabili linia de metă. De 
asemenea, martorul A.V. audiat de prima instanŃă f.58 a reliefat că 
antecesorul reclamanŃilor B. N. a ridicat un gard de scândură ce a delimitat 
proprietăŃile părŃilor, fiind înlocuit ulterior de unul din sârmă, numai că i-a 
spus B. N. că a construit gardul pe vechiul aliniament pentru că nu a fost 
lăsat de B.G. să-l construiască unde are dreptul conform măsurătorilor 
efectuate în aplicarea legii nr.18/1991.  

Aceste declaraŃii de martor nu conduc la ideea certă că s-a stabilit 
convenŃional de antecesorii părŃilor linia de metă, ci aceasta trebuie stabilită 
având în vedere procesele de punere în posesie şi schiŃele întocmite în baza 
legii nr. 18/1991, având prevalenŃă schiŃa de punere în posesie iniŃial 
întocmită în anul 2003 f. 64 în cazul antecesorului reclamanŃilor, schiŃă de 
punere în posesie în favoarea numitului B. N. ce corespunde conform hărŃii 
cadastrale. 

Nici critica apelanŃilor potrivit căreia în varianta 2, expertul arată că 
pârâŃii folosesc doar cu 53  mp teren mai mult, totuşi au fost obligaŃi să 
predea o suprafaŃă mai mare de 144  mp, nu poate atrage admiterea apelului, 
fiindcă din această variantă avută în vedere în mod judicios de prima instanŃă 
se remarcă că se asigură reclamanŃilor terenul indicat în titlul de proprietate 
de 2023  mp, iar pârâŃii şi-n această variantă folosesc 2569  mp, o suprafaŃă 
mai mare decât suprafaŃa înscrisă în cartea funciară. Doar în ipoteza în care 
ar fi folosit o suprafaŃă mai mică decât cea ce li s-a atribuit în titlul de 
proprietate se putea considera că reclamanŃii ar fi fost avantajaŃi, ceea ce nu 
s-a întâmplat. 

Contrar susŃinerilor apelanŃilor pârâŃi prin adoptarea variantei 2 nu li 
se încalcă dreptul de proprietate reconstituit, iar faptul că în această variantă 
avută în vedere de prima instanŃă la stabilirea liniei de hotar dintre imobilele 
părŃilor litigante nu se respectă dimensiunile laturilor terenului pârâŃilor din 
schiŃa de punere în posesie întocmită în anul 2007 în care se prevede o lăŃime 
la stradă de 21,8  ml, iar în varianta 2 lăŃimea lotului acestora este de 20,91  
ml, acest lucru se explică prin acea că această schiŃă de punere în posesie nu 
a Ńinut cont de schiŃa de punere în posesie anterioară eliberată antecesorului 
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reclamanŃilor, având prevalenŃă schiŃa anterioară faŃă de cea întocmită 
posterior apelanŃilor. 

Având în vedere această situaŃie, tribunalul a constatat că în mod 
corect prima instanŃă a dispus stabilirea liniei de graniŃă pe aliniamentul 
punctelor topografice A-B-C-D-E-F, din planul de situaŃie varianta a 2-a din 
raportul de expertiză topografică extrajudiciară efectuat de expert tehnic R.I. 
(f. 28), ce corespunde punerii în posesie a antecesorului reclamanŃilor, nefiind 
justificată grăniŃuirea imobilelor potrivit modului de folosinŃă indicat în 
varianta 1, şi că legal au fost obligaŃi pârâŃii B.G. şi B.A. să lase în deplină 
proprietate şi posesie reclamanŃilor suprafaŃa de 144 mp. din imobilul înscris 
în CF nr. 26640 Feldru, nr. cad. 163 delimitată de conturul portocaliu, din 
planul de situaŃie varianta a 2-a din raportul de expertiză topografică 
extrajudiciară (f. 28), iar pe viitor să se abŃină de la orice acte de tulburare 
sau deposedare.  

De asemenea, legal şi judicios prima instanŃă a procedat la 
compensarea parŃială a cheltuielilor de judecată, fiind obligaŃi pârâŃii B.G. şi 
B.A. la plata sumei de 602 lei către reclamanŃi,  apelanŃii, deşi au cerut 
recalcularea acestor cheltuieli, nu au indicat în concret criticile privind 
această soluŃie, caz în care tribunalul a considerat cu nu se impune a 
examina din oficiu modul de calcul al acestora, în condiŃiile în care apelanŃii 
nu au indicat ce anume cheltuieli au fost avute în vedere eronat sau nu au 
fost avute în vedere de prima instanŃă. 

III. Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâŃii B.G. şi B.A., 
solicitând modificarea ei în sensul admiterii apelului şi, pe cale de consecinŃă, 
să se dispună grăniŃuirea conform variantei I-a din raportul de expertiză 
întocmit de expertul R.I., deoarece: 

a) Decizia pronunŃată în apel este nelegală, deoarece la stabilirea liniei 
de graniŃă ar fi trebuit să plece de a împrejurarea că ambele proprietăŃi au 
fost colectivizate şi că au fost apoi supuse reconstituirii dreptului de 
proprietate. Deşi instanŃa de apel a apreciat în mod corect că stabilirea  
graniŃei trebui să se facă avându-se în vedere procesele-verbale de punere în 
posesie li schiŃele de punere în posesie eliberate în baza Legii nr. 18/1991, a 
greşit însă atunci când a considerat că schiŃa de punere în posesie a 
intimaŃilor are întâietate. 

Ambele schiŃe trebuie să aibă în vedere aceeaşi valoare juridică şi să 
respecte situaŃia reală de teren, adică să reflecte punerea în posesie şi să 
respecte suprafeŃele de teren puse în posesie. Din acest punct de vedere, 
varianta nr. I din raportul de expertiză întocmit de expertul R.I. în faŃa primei 
instanŃe este cea corectă. 

b) Nu poate fi acceptată declaraŃia martorului Ani Teodor, în sensul că 
nu acest martor a realizat punerea în posesie a recurenŃilor şi a efectuat 
măsurătorile necesare, din moment ce această schiŃă este semnată de el şi de 
primarul comunei. 

Trebuie avut în vedere şi că potrivit planului de amplasament şi 
definitivare a imobilului recurenŃilor, vizat de O.C.P.I. BistriŃa şi în baza 
căruia aceştia au întabulat, lăŃimea la drumul comunal a terenului 
recurenŃilor este de 21,80 mp, adică lăŃimea cu care au fost puşi în posesie şi 
care este trecută li în schiŃa de punere în posesie. 
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c) În subsidiar, recurenŃii sunt de acord şi cu varianta a doua din 
raportul de expertiză. 

d) Din raportul de expertiză întocmit în apel de expertul Bruj CreŃu O. 
rezultă diferenŃe între suprafeŃele de teren din cele două schiŃe de punere în 
posesie şi suprafeŃele reale, că frontul de stradă este de 34,22 m.l., mai mic 
deci cu 1,09 metri decât frontul notat pe schiŃe, precum şi că intimaŃii folosesc 
în prezent 23 mp. mai mult decât suprafaŃa înscrisă în cartea funciară, iar 
recurenŃii folosesc cu 14 mp. mai puŃin decât suprafaŃa tabulară. De 
asemenea, că schiŃa de punere în posesie a intimaŃilor este inclusă şi 
suprafaŃa de 46 mp aflată în posesia numitului PopiŃan N. şi că schiŃele de 
punere în posesie sunt eronate. Rezultă, totodată, că imobilul intimaŃilor nu 
se regăseşte în baza de date a O.C.P.I., în vreme ce cel al recurenŃilor se 
regăseşte, expertul propunând comisiei comunale de aplicare a legilor 
fondului funciar să se pronunŃe asupra corectitudinii schiŃelor de punere în 
posesie. 

În drept, au fost indicate dispoziŃiile art. 299, art. 304 pct. 9, art. 312 
şi art. 274 C.pr.civ. 

IV. IntimaŃii S.O. şi S.A. au formulat întâmpinare, solicitând respingerea 
recursului ca nefondat pentru motivele arătate în cuprinsul întâmpinării (f. 
13-17). 

V. Cu privire la recursul declarat, Curtea are în vedere următoarele: 
Astfel cum rezultă din dispoziŃiile legale care îl reglementează, cu 

deosebire din acelea de art. 304 C.pr.civ., recursul declarat împotriva unei 
hotărâri pronunŃate în apel este o cale de atac ce poate fi exercitată numai în 
considerarea unuia sau unora dintre motivele expres şi limitativ prevăzute de 
art. 304 C.pr.civ. 

Din examinarea acestor motive rezultă că nu poate fi pusă în discuŃia 
instanŃei de recurs corectitudinea stării de fapt stabilite în primă instanŃă sau 
apel, solicitându-i-se să reaprecieze probele administrate pentru a ajunge la 
alte concluzii decât acelea ale instanŃelor de fond. 

Un asemenea motiv de recurs este inadmisibil, el neîncadrându-se între 
acelea instituite de art. 304 C.pr.civ. 

Astfel fiind, Curtea observă că unele dintre motivele recursului de faŃă, 
precum acelea care fac referire la faptul că nu poate fi acceptată declaraŃia 
martorului Ani Teodor ori care tind la a-i pretinde prezentei instanŃe să 
reaprecieze unele probe administrate, trebuie considerate inadmisibile şi, prin 
urmare, respinse. 

În ce priveşte celelalte motive ale recursului, Curtea, examinându-le pe 
fondul lor, constată că instanŃa de apel a făcut o amplă analiză a situaŃiei de 
fapt, dispunând inclusiv completarea probaŃiunii prin efectuarea unei 
expertize topografice. 

Contrar celor afirmate de recurenŃi, nu puteau fi avute în vedere ambele 
schiŃe de punere în posesie conform Legii nr. 18/1991, câtă vreme acestora 
le corespunde o suprapunere faptică, pe o anumită suprafaŃă, a terenurilor 
părŃilor. În aceste condiŃii, instanŃa de apel avea îndreptăŃirea de a analiza 
fiecare dintre schiŃele de punere în posesie şi, prin coroborare cu celelalte 
probe administrate, să conchidă cu privire la schiŃa care trebuie considerată 
într-o mai mare măsură preferabilă. 
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Pe bună dreptate instanŃa de apel s-a întemeiat pe concluziile 
expertului tehnic potrivit cărora schiŃele de punere în posesie sunt eronate, 
fiind întocmite fără respectarea situaŃiei reale din teren. 

InstanŃa de apel a uzat de un probatoriu complex, coroborând proba cu 
înscrisuri şi cea testimonială cu proba cu expertiza, neputându-i-se reproşa 
că nu a stăruit pentru o cât mai corectă stabilire a stării de fapt. 

În ce priveşte diferenŃele de suprafaŃă (în plus sau în minus, după caz), 
rezultate  din stabilirea liniei de graniŃă potrivit celor hotărâte în primă 
instanŃă şi confirmate în apel, se cunoaşte, cu valoare de principiu, că 
înscrierea în cartea funciară a unui drept real în favoarea unei persoane 
garantează doar existenŃa dreptului, însă nu şi întinderea suprafeŃei. 

Prin urmare, eventualele diferenŃe dintre menŃiunile din cartea funciară 
cu privire la întinderea imobilelor părŃilor şi întinderea faptică, în teren, a 
acestora trebuiesc înŃelese ca având o asemenea justificare. 

FaŃă de cele de mai sus, se va respinge recursul, în baza art. 312 alin. 
1 C.pr.civ. 

În baza art. 274 C.pr.civ., vor fi obligaŃi recurenŃii la plata sumei de 500 
lei către intimaŃi, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu 
avocaŃial (f. 18). 

 

20. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 78/R din 11 februarie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. nr. 3140/2013, pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 
.../265/2011, judecătoria respins ca neîntemeiată excepţia uzucapiunii, invocată de pârâtul 
C.G.. 

S-a admis în parte acţiunea civilă precizată formulată de reclamanta G.V.I. în 
contradictoriu cu pârâţii I.M.A., D.G., P.I., C.G., B.S.(n. P.), O.V., S.F., C.S., J.V., U.T., U. I. 
(lui I.), M.M., B.N., M.O., U.M., D.G., astfel încât: 

S-a dispus grăniţuirea între terenul proprietatea reclamantei, înscris în CF 25364 Salva 
nr. top. 763, faţă de terenurile înscrise în CF 25363 Salva nr.top. 764 şi CF 25362 Salva nr. 
top. 762, pe aliniamentul A-B-C-D-E-F, din Varianta 1 (conform folosinţei actuale) din 
raportul de expertiză – completare, întocmit de expert R.I. (f.223-228). 

S-a respins ca neîntemeiat petitul de revendicare. 
Au fost obligaţi în solidar pârâţii C.G., P.I. precum şi D.G. împreună cu D. G. (pentru 

defuncta D.M.) să plătească reclamantei suma de 475,75 lei cheltuieli de judecată. 
Au fost compensate cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă şi pârâta I.M.A., 

până la concurenţa sumei mai mici şi, în final: 
Reclamanta a fost obligată să plătească pârâtei I.M.A. suma de 762,37 lei cheltuieli de 

judecată. 
Din analiza întregului material probator administrat în cauză, instanţa a reţinut că 

reclamanta G.V.I. (născută Z.) este proprietara tabulară a terenului înscris în CF 25364 Salva, 
top 763. Suprafaţa acestui teren înscrisă în CF este de 3694 mp. 

Pe de altă parte, numiţii P.V., F.M., V.G. şi P.N. sunt proprietarii terenului învecinat 
înscris în CF 25363 Salva, top 764, cu suprafaţa tabulară de 5148 mp. 

Pe de altă parte, numiţii P.G. (lui T.) şi soţia C.M., U. V., U. G., U. T., U. I., U. A., 
U.N., M.M. şi U. T. sunt proprietarii tabulari ai terenului înscris în CF 25362 Salva top 762 cu 
suprafaţa tabulară de 2536 mp. 

Această stare de fapt a rezultat din extrasele de Cf ale imobilelor în litigiu. 
 În fapt, aceste imobile sunt amplasate în ridul ,,Răchiţele’’ şi aparţin loc. Salva. 
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Potrivit completării raportului de expertiză întocmită de expert R.I. coroborată cu 
declaraţiile martorilor M. S. şi S. V., audiaţi în cauză, instanţa a reţinut că, în fapt terenul folosit 
în prezent de reclamantă delimitat în culoare verde pe planul de situaţie de la fila 226, are o 
suprafaţă de 2173 mp şi se află intercalat între terenul aflat în folosinţa pârâţilor I.M.A. (A.) şi 
U. I., delimitat în culoare roz pe acelaşi plan de situaţie, cu o suprafaţă de 4.203 mp şi, de 
cealaltă parte cu terenul aflat în prezent în folosinţa pârâţilor P.I., C.G. şi D. M., delimitat pe 
planul de situaţie în culoare portocalie, ce are suprafaţa măsurată de 5927 mp. 

Din terenul în suprafaţă de 4203 mp, pârâţii I. M. A. (A.) şi U. I., folosesc în mod 
distinct fiecare câte o parcelă, parcela numitei I. M. A. fiind situată în imediata vecinătate a 
terenului folosit de reclamantă.  

De cealaltă parte a terenului reclamantei, se află parcela de teren folosită în fapt de 
pârâtul P.I. şi în continuarea acestuia se află parcelele aflate în folosinţa faptică a pârâtului 
C.G., respectiv a pârâtei D. M., la vecinătatea cu terenul reclamantei, în continuarea terenului 
lui P.I. fiind amplasată parcela de teren folosită de pârâtul C.G.. 

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, instanţa a mai reţinut faptul că între terenul 
reclamantei şi terenul pârâtului C.G., respectiv terenului pârâtului P.I., se află un răzor vechi. 
De asemenea, există răzor între terenul reclamantei şi terenul învecinat folosit de pârâta I. M. 
A., toate terenurile fiind folosite în limitele acestor răzoare. 

În plus, din aceloraşi probe instanţa a mai reţinut că pârâtul C.G. foloseşte lotul său de 
teren de circa 30 de ani, fapt confirmat de altfel de pârât prin întâmpinarea formulată în cauză, 
prin care a precizat că personal foloseşte terenul său din anul 1983. Pârâtul a primit acest teren 
de mătuşa sa, numita A., care a început să exercite posesia din anul 1937, până în momentul în 
care a început folosinţa pârâtului C.G., amândoi folosind în succesiunea arătată această parcelă 
de teren în suprafaţă de circa 17-18 ari în mod public, paşnic, continuu, netulburat şi sub nume 
de proprietar. Aşa fiind, deoarece raportat la momentul de început al primei posesii dovedit în 
cauză ca fiind anul 1937, termenul prescripţiei achizitive de 30 de ani s-a împlinit în anul 1967 
în persoana mătuşii pârâtului C.G. şi nicidecum în persoana acestui pârât, cum a susţinut în 
cauză, instanţa a respins excepţia uzucapiunii invocată de pârâtul C.G. prin întâmpinare asupra 
parcelei de teren pe care o foloseşte din imobilul înscris în CF 25363 Salva, top 764. 

Pe de altă parte, deoarece din probele administrate în cauză a rezultat că toate parcelele 
de teren aflate în proprietatea sau folosinţa părţilor au fost folosite de-a lungul timpului în 
limitele răzoarelor actuale, ce nu au fost modificate, declaraţia martorului S. V. coroborându-
se din acest punct de vedere cu susţinerea pârâţilor prezenţi în instanţă sau care au formulat 
întâmpinare, susmenţionată, s-a admis în parte acţiunea civilă precizată şi s-a dispus grăniţuirea 
dintre terenul reclamantei cu nr. top 763 faţă de terenurile cu nr. top 764 şi 762 pe aliniamentul 
A-B-C-D-E-F, din completarea raportului de expertiză întocmit de expert R.I.- varianta I-îi şi 
anume cea potrivit folosinţei actuale, ce corespunde planului de situaţie de la fila 226. 

Deoarece reclamanta nu a dovedit în cauză că pârâţii au ocupat vreo porţiune din terenul 
ei, s-a respins ca neîntemeiat petitul de revendicare. 

Prin decizia civilă nr. 126/A din 8 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-
Năsăud în dosarul nr. .../265/2011 s-a admis, ca fiind fondat, apelul declarat de reclamata G. 
V.-I. împotriva sentinţei civile nr.3140/2013, pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul 
nr..../26572011, şi a schimbat în parte sentinţa atacată în sensul că: 

S-a dispus grăniţuirea terenului proprietatea reclamantei, identificat cu nr. 763, înscris 
în c.f. nr.25364 Salva, faţă de terenurile limitrofe, respectiv cel identificat cu nr. top.764, înscris 
în c.f. nr.25363 Salva, şi cel identificat cu nr. top.762, înscris în c.f. nr.25362 Salva, pe 
aliniamentul ABCDE, ce reprezintă varianta a II-a din completarea la raportul de expertiză 
tehnică, întocmit de expertul R.I., materializată în schiţa de la fila 227 dosar fond, în care linia 
ABC, reprezintă linia de hotar dintre nr. top.763 şi 764 şi aceasta corespunde folosinţei actuale 
iar linia DE reprezintă linia de hotar dintre nr. top.763 şi 762, în care punctul D se află la o 
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distanţă de 6,08 m faţă de limita actuală, reprezentată de punctul 9 şi la o distanţă de 11,99 m 
faţă de punctul C, iar punctul E se află la o distanţă de 17,15 m faţă de limita actuală, 
reprezentată de punctul 24 , notat şi cu litera „F” şi la o distanţă de 60.09 m faţă de punctul A. 

 S-a admis cererea având obiect revendicare faţă de pârâta I.M.A. şi această 
pârâtă a fost obligată să recunoască dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în 
suprafaţă de 1.521 m.p. delimitat potrivit schiţei de la fila 227 dosar fond, între punctele F(24)-
9-D-E-F, să-l predea în posesie reclamantei şi să se abţină în viitor de la orice acte de tulburare 
sau de deposedare. 

S-au înlăturat din sentinţă dispoziţiile privind compensarea cheltuielilor de judecată 
între reclamantă şi pârâta I.M.A. şi de obligare a reclamantei la plata sumei de 762,37 lei, 
pârâtei I.M.A.. 

Pârâta I.M.A. a fost obligată să plătească reclamantei suma de 1.426,75 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată pentru fondul cauzei, din care 104,5 lei reprezintă taxă judiciară de timbru 
şi timbru judiciar şi 1.322,25 lei reprezintă onorariu avocaţial. 

S-au menţinut din sentinţă dispoziţiile privind: respingerea excepţiei uzucapiunii; 
respingerea petitului de revendicare faţă de ceilalţi pârâţi şi cea privind obligarea, în solidar, a 
pârâţilor C.G., P.I. şi D.G. şi D. M.-A., ultimii doi, împreună( moştenitori ai defunctei D. M.), 
la plata sumei de 475,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Intimata I.M.A. a fost obligată să plătească apelantei G. V.-I. suma de 981 lei, cu titlu 
de cheltuieli de judecată în apel, din care 81 lei reprezintă taxă judiciară de timbru şi timbru 
judiciar şi 900 lei reprezintă onorariu avocaţial. 

Pentru a hotărî astfel instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Cum calea de atac a fost recalificată apel şi cum acţiunea a fost soluţionată pe 

fond, tribunalul a reţinut că nu sunt date motive de desfiinţare a sentinţei şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare, nefiind incidente dispoziţiile art.297 C.pr.civ. din 1865 aplicabile în speţă. 

Totodată, având în vedere susţinerile părţilor în faţa primi instanţe, probele administrate 
de aceasta, tribunalul a apreciat că nu se impune nici suplimentarea probatoriului administrat. 

S-a reţinut de tribunal că apelanta nu a criticat soluţia primei instanţe în ce priveşte linia 
de hotar stabilită între terenul proprietatea ei, cu nr. top 763 a localităţii Salva şi cel 
limitrof(spre nord), având numărul top.764, deţinut de P.I., C.G. şi D. M. cât timp atât în 
varianta I din completarea la raportul de expertiză tehnică reţinută de prima instanţă (f.226 
dosare judecătorie) cât şi în varianta a II-a a aceluiaşi raport, solicitată de reclamantă prin apelul 
declarat(f.227 dosar judecătorie), linia de hotar dintre cele două nr. top. este identică, pe 
aliniamentul ABC, linie ce corespunde folosinţei actuale. 

În ce priveşte linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamantei cu nr. top.763 şi cel 
limitrof(spre sud) cu nr. top.762, tribunalul a reţinut că critica apelantei este întemeiată, 
impunându-se stabilirea liniei de hotar conform variantei a II-a din completarea la raportul de 
expertiză tehnică, variantă solicitată în apel de reclamantă, pentru considerentele ce urmează. 

Reclamanta este proprietară asupra terenului înscris în c.f. Salva sub nr. top.763, cu 
suprafaţa de 3694 m.p iar terenul limitrof, cu nr. top 762, aflat în folosinţa intimatei I. M. A. şi 
a intimatului U. I., are suprafaţa de 2536 m.p. 

Terenul aflat în posesia reclamantei are suprafaţa de 2173 m.p., suprafaţă mai mică cu 
1521 m.p. decât cea înscrisă în c.f., proprietatea acesteia, în timp ce intimaţii I. A. şi U. I., 
folosesc împreună o suprafaţă de 4203 m.p. mai mare cu 1667 m.p., decât cea înscrisă în c.f. 
sub nr. top. 762, cu menţiunea că cei doi intimaţi folosesc loturi distincte de teren iar lotul aflat 
imediat lângă cel folosit de apelantă este folosit de intimata I.M.A., aşa cum a reieşit atât din 
schiţa de la fila 226 dosar fond(delimitarea loturilor celor doi intimaţi fiind reprezentată de 
linia punctată între punctele 10 şi 25), cât şi din declaraţiile martorilor audiaţi. 

S-a notat de tribunal că, potrivit art.584 din Codul civil din 1864, incident , linia de 
hotar trebuie stabilită pe limita de proprietate. 
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În speţă, această limită este dată de configuraţia şi limitele nr. top.763, aşa cum acesta 
a apărut evidenţiat în cartea funciară şi, în speţă, expertul R.I. a concluzionat că reclamanta 
foloseşte cu 1521 m.p. mai puţin decât este proprietară, în timp ce intimaţii I. M. şi U. I.(al lui 
I.), în calitate de moştenitori ai unor coproprietari din c.f. ai nr. top.762, respectiv I. M. este 
moştenitoare coproprietarilor din c.f. P. G. şi C. M., ce deţin fiecare câte o cotă de ¼ părţi din 
terenul cu nr. top.762 şi pârâul U. I. este moştenitorul coproprietarului din c.f. U. I., ce deţine 
cota de 1/16 părţi din teren, f.8 dosar fond) folosesc mai mult cu 1667 m.p. decât toată suprafaţa 
corespunzătoare nr. top 762 şi din această suprafaţă folosită în plus, suprafaţa de 1521 m.p. 
provine din nr. top.763 (f.227 dosar fond). 

Întrucât, intimata I. M. A. foloseşte toată suprafaţa de 1521 m.p. ce aparţine nr. top.763 
proprietatea reclamantei şi nu a opus acesteia vreun titlu care să-i confere dreptul de proprietate 
asupra acestui teren, nu s-a putut dispune grăniţuirea dintre cele două terenuri limitrofe, cel cu 
nr. top. 763 şi cel cu nr. top.762, potrivit folosinţei actuale.  

Chiar şi pârâta I.M.A., prin întâmpinarea depusă la fila 180 dosar fond a solicitat ca 
linia de hotar să fie stabilită pe aliniamentul numărului topografic şi, totodată, a arătat că terenul 
pe care ea îl foloseşte a fost folosit anterior de mama ei şi de antecesorii mamei, existând 
întotdeauna neînţelegeri cu privire la linia de metă dintre proprietăţile învecinate. 

Martorii care au fost audiaţi în cauză au făcut referire la existenţa răzorului doar între 
terenul reclamantei şi cel al pârâtului C. şi respectiv între terenul acestuia şi terenurile limitrofe, 
toate situate în latura opusă şi nu au făcut referire la existenţa de răzor între terenul folosit de 
reclamantă şi cel folosit de pârâta I. M. A.. Pe de altă parte, chiar dacă ar exista, în prezent, un 
răzor între terenul folosit de reclamantă şi cel folosit de pârâta I. M. A., existenţa răzorului 
constituie doar o dovadă a folosinţei recente, răzorul putându-se forma într-o perioadă relativ 
scurtă de timp(3-5 ani), având în vedere că terenurile au fost arate în fiecare an. 

În acelaşi timp şi prin întâmpinarea de la fila 49 dosar fond pârâta a recunoscut existenţa 
neînţelegerilor dintre familia ei şi reclamantă, cu privire la linia de hotar dintre cele două 
proprietăţi, pârâta I. M. A., şi mama acesteia pârâta B.S. arătând că mama pârâtei a primit 
terenul de zestre în urmă cu 45 de ani şi îl lucrează împreună cu pârâta I. M. şi B.N., prin rotaţie 
şi că reclamanta G. V., în fiecare an, intra pe suprafaţa de teren şi spărgea mejdia. Prin urmare 
reclamanta nu a recunoscut linia de hotar pe care a stabilit-o, în mod unilateral, pârâta. 

Cum nu există semne vechi de hotar între terenurile înscrise sub nr. toip.763 şi 762 iar 
folosinţa nu corespunde înscrierilor din c.f., în mod greşit prima instanţă a stabilit linia de hotar 
dintre cele două nr. top. potrivit folosinţei actuale. 

Pârâta I. M. A. a sesizat că foloseşte o suprafaţă mai mare de teren decât cea 
corespunzătoare cotei părţi a autorilor săi, înscrisă în c.f. sub nr. top.762, de ½ părţi(2x1/4 
părţi), sens în care a formulat cererea reconvenţională, care a fost disjunsă, prin care a solicitat 
să se constate că autorii ei au dobândit dreptul de proprietate asupra diferenţei de teren dintre 
cea corespunzătoare cotei tabulare şi cea folosită susţinând, în mod eronat, că toată suprafaţa 
folosită în plus face parte din nr. top.762, cât timp expertul a concluzionat că suprafaţa de 1521 
m.p. din cea folosită de pârâtă face parte din nr. top.763 şi nu din nr. top.762. 

Aşa fiind, tribunalul a constatat că pârâta a recunoscut că încă nu deţine un titlu de 
proprietate valabil asupra terenului cu suprafaţa de 1521 m.p., urmând ca doar în dosarul format 
prin disjungere să se stabilească dacă posesia exercitată de autorii ei asupra terenului care este 
înscris în c.f. în favoarea reclamantei este una aptă de a determina dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune. 

În consecinţă, în temeiul art.296 din Codul de procedură din 1865 apelul declarat de 
reclamantă a fost admis ca fiind fondat şi sentinţa a fost schimbată în parte, în sensul celor 
anterior arătate şi au fost menţinute dispoziţiile din sentinţă privind: respingerea excepţiei 
uzucapiunii; respingerea petitului de revendicare faţă de ceilalţi pârâţi şi cea privind obligarea, 
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în solidar, a pârâţilor C.G., P.I. şi D.G. şi D. M.-A., ultimii doi , împreună( moştenitori ai 
defunctei D. M.), la plata sumei de 475,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În baza art.274 C.pr.civ., intimata I.M.A. a fost obligată să plătească apelantei G. V.-I. 
suma de 981 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, din care 81 lei reprezintă taxă judiciară 
de timbru şi timbru judiciar şi 900 lei reprezintă onorariu avocaţial.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta I.M.A. solicitând rejudecarea cauzei 
şi un alt expert, dacă se poate un expert judiciar pentru a se face o evaluare corectă a planului 
de situaţie.  

În motivare a arătat că terenul care îl deţine de la nr. Top. 762 în suprafaţa de 2536 mp. 
a fost folosit jumătate din teren 8/16 părţi din anul 1941 de către bunicii ei P. G. şi soţia M. 
decedaţi în prezent şi cealaltă jumătate de 8/16 părţi a fost folosit din anul 1956 tot de către 
bunicii ei P. G. şi M.. Acest teren a fost cumpărat o parte de la U. T. în 1941 pe care l-au şi 
intabulat, iar cealaltă parte a fost cumpărata de la U. I. în anul 1956 teren pe care bunicii ei nu 
l-au mai intabulat în C.F. M.M. fiica lui U. I. prin mandatar M. I. lucrează terenul de la nr. top 
761, conform extras CF cu nr. top 761 anexat, şi nicidecum terenul de la nr. top 762. 

Terenul cu nr.top.762 a fost dat de zestre mamei sale B. S. născuta P., care la rându-i i 
1-a dat de zestre ei. Terenul menţionat mai sus a fost folosit aşa cum a arătat mai sus, adică, 
bunicii, mama apoi ea fără a fi deranjaţi de nimeni până acum aproape 5 ani când G. V. a spart 
mejda şi i-a luat aprox.500mp. 

Pârâta a arătat că poate dovedi cu martori că acest teren este folosit de familia ei de 
peste 70 de ani. 

În urma raportului de expertiza întocmit de R.I. varianta a-2-a s-a propus ca din 
suprafaţa de 2536 mp. înscris în CF dar faptic această suprafaţa de teren nu o deţine, decât 
aprox. 2000 mp., şi să i se diminueze terenul cu suprafaţa de 1521 mp. şi să i se dea numitei G. 
V.. 

Ce măsurătoare a putut face Dl R. ca sa îi scoată pe terenul ei cu nr. top 762 o suprafaţa 
de 4203 mp, când în acest moment foloseşte aprox. 2000 mp. 

Cum e posibil ca după 70 de ani de când acest teren este folosit de familia ei să vină cu 
expertiza şi să i se atribuie la G. V. mai mult de jumătate din teren şi ea să rămână faptic cu 
suprafaţa de 500 mp. 

Atunci se întreabă unde este terenul ei? 
P.I., C. G. şi D.G. cu nr. top 764 au o suprafaţa faptică mai mare cu aproximativ 900 

mp. faţă de înscrisul din CF. De ce dl. R.I. nu a dispus ca cei 900 mp care sunt în plus la cei 
trei să se atribuie la G. V.. 

În anul 1912 când s-au întocmit schiţele la scara, cursul Râului Salauta era altul, acesta 
trecea prin apropierea terenurilor respective revărsându-se din cauza ploilor şi de atunci s-au 
modificat toate terenurile din zona respectiva. 

Pârâta a arătat că contestă cele trei variante ale expertizei efectuate de dl. R.I. deoarece 
nu corespund realităţii. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 27 ianuarie 2014 reclamanta G. V.-I. a 
solicitat în principat constatarea nulităţii recursului formulat, iar în subsidiar inadmisibilitatea 
acestuia; pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că în principal, înţelege să invoce nulitatea 
recursului formulat, în baza disp. art. 3021 alin.1 lit.c şi art. 306 Cod procedura civila din 1865. 
Potrivit textului legal menţionat, „cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, 
următoarele menţiuni: ... motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea 
lor". 

Prin recursul formulat s-au invocat numai motive de netemeinicie ale hotărârii atacate 
şi nu de nelegalitate. Cererea de recurs nu cuprinde nicio critica de nelegalitate din cele 
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prevăzute de art.304 pct. l-9 Cod proc. civ. În aceste condiţii a apreciat că cererea de recurs nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 3021 Cod proc. civ., lipsa 
motivelor de nelegalitate echivalând practic cu nemotivarea recursului. 

În subsidiar, în măsura în care instanţa va aprecia că recursul formulat este motivat în 
termenul legal şi nu este nul, a solicitat respingerea ca inadmisibil, deoarece motivele invocate 
sunt motive de netemeinicie, şi ele nu se circumscriu motivelor prevăzute în mod expres de art. 
304 pct.1-9 Cod proc. civ. 

În speţă nu sunt aplicabile nici prevederile art.312 alin.5 Cod proc. civ., referitoare la 
necesitatea casării deciziei şi a trimiterii cauzei spre rejudecare, nefiind prezentă niciuna din 
ipotezele prevăzute. De altfel, recurenta nici nu a dezvoltat considerentele pentru care, în speţă, 
ar fi incident textul art. 312 alin. 5 C.pr.civ., prin precizarea expresă a căreia din ipotezele 
menţionate de aceste text legal s-ar regăsi în prezenta cauză. Nici măcar nu a indicat temeiul 
legal, acesta rămânând la aprecierea lor. 

Pentru toate aceste motive a solicitat ca în subsidiar respingerea recursului formulat ca 
inadmisibil. 

Pe fondul recursului formulat, a apreciat că motivele de netemeinicie invocate sunt 
nefondate, soluţia pronunţată de instanţa de apel fiind una legală şi temeinică. Starea de fapt 
expusă de recurentă privind modul de dobândire şi de folosire a terenului din litigiu nu are 
relevanţă în cauză, având în vedere obiectul acţiunii formulate şi faptul că reclamanta intimată 
este proprietara tabulară. 

În ceea ce priveşte raportul de expertiză, acesta cuprinde mai multe variante, potrivit 
solicitării părţilor. În faţa instanţei de apel, recurenta nu a contestat identificările şi concluziile 
acestui raport şi nici nu a solicitat efectuarea unei noi lucrări de expertiză tehnica judiciară sau 
extrajudiciară. În aceste condiţii, toate aceste critici sunt neîntemeiate şi tardiv formulate. De 
asemenea, nu a solicitat nici suplimentarea probatoriului testimonial. 

Pentru aceste motive a solicitat respingerea recursului formulat ca nefondat. A solicitat 
şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata în recurs reprezentând onorar avocat, 
conform chitanţei anexate. 

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe disp. art. 308 alin.2 Cod procedură civilă. 
Prin întâmpinarea înregistrată la data de 5 februarie 2015 pârâta M. M. prin mandatar 

M. I. a solicitat cheltuieli de judecat constând în zilele pierdute la tribunal plus transportul în 
cuantum de 1000 lei. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 5 februarie 2015 pârâta P.I. a solicitat 
respingerea recursului. 

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea de Apel reţine următoarele: 

Recursul dedus judecăţii este formulat personal de către parte, astfel încât motivele nu 
apar coerent subsumate unuia dintre motivele în mod limitativ prevăzute de art. 309 cu 
raportare la art. 312 C.pr.civilă. 

Cu toate acestea, din dezvoltarea acestora se poate deduce invocarea de către parte a  
prevederilor art.312 alin.5 Cod proc. civ., referitoare la necesitatea casării deciziei şi a trimiterii 
cauzei spre rejudecare, fapt ce face admisibil din punct de vedere formal recursul formulat. 

Trecând însă la analizarea în concret a criticilor formulate, Curtea reţine însă că acestea 
nu se verifică prin raportare la dezlegările date de instanţa de apel. Prin decizia apelată, 
Tribunalul a făcut o amplă descriere a considerentele ce au determinat alegerea  variantei a II-
a din completarea raportului de expertiză în stabilirea liniei de hotar.  Pe parcursul judecăţii 
cauzei au fost administrate toate probele solicitate de părţi şi apreciate ca fiind utile de către 
instanţa de judecată, astfel încât nu poate fi reţinută, din nici un punct de vedere, ipoteza 
necercetării fondului de către instanţa de apel. 
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Dincolo de aspectele formale ale recursului, Curtea constată că recurenta tinde de fapt  
la reaprecierea stării de fapt reţinută de instanţa de  apel. Or, recursul este o cale extraordinară 
de atac, care este reglementată în prezent numai pentru motive de nelegalitate, nu şi pentru 
motive de netemeinicie. 

 În recurs instanţa nu mai poate reanaliza starea de fapt reţinută de instanţa de 
apel, întrucât dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 Cod proc. civ. care permiteau verificarea 
hotărârii pronunţate în apel şi pentru aspecte de netemeinicie, au fost abrogate. 

 Nici cererea recurentei privind necesitate administrării probei cu contraexpertiză 
nu poate fi primită. Pe de-o parte, aşa cum s-a arătat, instanţele de fond au administrat proba 
cu expertiză, concluziile acestora fiind avute în vedere, în mod argumentat, de instanţele de 
fond. Mai mult, potrivit 212 alin.2 C.pr.civilă, expertiza contrarie trebuie cerută motivat de 
către părţi la primul termen după depunerea lucrării, aspect ignorat de către recurentă, care nu 
a înţeles să solicite această probă în termenul procedural menţionat.  

 În consecinţă, Curtea reţine ca nefondate criticile formulate de recurentă sub 
aspectul necercetării în fond a cauzei, constatând totodată că restul criticilor privind 
modalitatea de dobândire a proprietăţii, modul de folosire a terenului litigios sau modalitatea 
de administrare a probei cu expertiză sunt critici de netemeinicie, şi nu de nelegalitate, fiind 
astfel inadmisibile. 

 Aşadar, în temeiul art. 312 Cod proc. civ., curtea va respinge ca nefondat 
recursul pârâtei I.M.A.. 

 În temeiul art.274 Cod proc. civ., recurenta va fi obligată să plătească 
reprezentantului intimatei M. M., mandatar M. I., suma de 16 lei şi intimatei G. V.-I. suma de 
700 lei, cheltuieli de judecată în recurs. 

 

21. Grăniţuire. Stabilire pe baza documentelor care au stat la baza 
intabulării proprietăţilor învecinate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 82/R din 11 februarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 1383 din 23.04.2013 pronunţată de Judecătoria Turda în 

prezentul dosar nr. .../328/2009 a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii 
S.V., P.D. M. născuta S. şi B.G.V. născută S., astfel cum a fost aceasta extinsă şi precizată în 
contradictoriu cu pârâţii P. D. şi P. S., STATUL ROMÂN prin Municipiul Turda prin 
PRIMAR, Municipiul Turda prin Primar, B.E. şi B.J. M. şi S.C V. R. S.A.; S-a stabilit limita 
de proprietate între imobilele în litigiu conform variantei II din raportul de expertiză întocmit 
de expert D.A.N. – planşa anexa 3a, după cum urmează:între imobilul situat în Turda str. ... nr. 
3A jud. Cluj înscris în CF 1105 Oprisani A+2 nr. top 239/a/1/2/85/2 şi imobilul situat în Turda 
str. ... nr. 3 jud. Cluj înscris în CF 1338 Oprisani A+1 nr. top 239/a/1/2/85/1, pe direcţia 
punctelor 1-8 ; între imobilul situat în Turda str. ... nr. 3 jud. Cluj înscris în CF 1338 Oprisani 
A+1 nr. top 239/a/1/2/85/1 şi imobilul situat în Turda str. ... nr. 26 înscris în CF 1104 Oprisani 
A+2 nr. top 239/a/2/84/1 , pe direcţia punctelor 1-8-11-7-6-5-4-3-2; între imobilul situat în 
Turda str. ... nr. 26 înscris în CF 1104 Oprisani A+2 nr. top 239/a/2/84/1 şi imobilul înscris în 
CF 52356 Turda nr. cad 52356 , pe direcţia punctelor 10-16-15-14-13-12-7-11-8-17; s-a respins 
cererea formulata de reclamanţi privind revendicare suprafaţa teren. 

Prin decizia civilă nr. 621 din 24 septembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../328/2009 s-a admis în parte apelul promovat de către reclamanţii S.V., P.D. M. 
ns. S. şi B.G.V. ns. S. în contra Sentinţei civile 1383 din 23.04.2013 pronunţată de Judecătoria 
Turda în prezentul dosar nr. .../328/2009, care a fost schimbată în sensul admiterii acţiunii 
formulate de către reclamante împotriva pârâţilor P. D., P. S., Statul Român prin Municipiul 
Turda, Municipiul Turda prin Primar şi s-a stabilit limita de proprietate între imobilul 
reclamantelor, situat în Turda, str. ... nr. 3, cu nr. top 239/a/1/2/85/1 înscris în CF 1338 Oprişani 
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şi imobilele cu nr. cadastral 52356 înscris în CF 52356 Turda şi cel cu nr. top 239/a/1/2/84/1 
înscris în CF 1104 Oprişani, situate în Turda, str. ... nr. 26, aparţinând pârâţilor P. D. şi P. S., 
conform variantei 3A din completarea la raportul de expertiză realizată în apel, care face parte 
integrantă din prezenta decizie, pe aliniamentul dat de pct. 7-D-C-104. 

Pârâţii P. au fost obligaţi să predea reclamantelor suprafaţa delimitată de punctele 
arătate anterior. 

S-a respins acţiunea formulată împotriva pârâţilor B.E., B.J. M. şi SC V. ROMÂNIA 
SA. 

Pârâţii P. D. şi P. S. au fost obligaţi să achite reclamantelor suma de 502,15 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată parţiale în primă instanţă şi suma de 760 lei cu titlu de cheltuieli 
parţiale în apel. 

Reclamantele au fost obligate să achite pârâtei SC V. R. SA suma de 320 lei cheltuieli 
de judecată în primă instanţă, respingând cererea privind cheltuielile de judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele: 
Având în vedere faptul că de regulă, grăniţuirea presupune reconstituirea vechiului 

hotar convenit de către părţi sau stabilit pe cale judecătorească şi, raportat la probaţiunea 
testimonială care nu s-a dovedit a fi concludentă din perspectiva vechii linii de mejdie, 
Tribunalul, din oficiu, a luat interogatoriul apelantei S. Z. şi a apreciat necesară comunicarea 
de către O.C.P.I.- Serviciul de Publicitate Imobiliară B.C.P.I. Turda, a dosarelor de carte 
funciară aferente exproprierii terenului actualmente proprietatea intimaţilor P., dos. 772/1989 
din CF 1104 Oprişani şi aferente înscrierii dreptului de proprietate a apelantei S. Z. ulterior 
exproprierii, dos. 4914/1999 din CF 1338 Oprişani. 

Totodată a pus în vedere apelantelor să prezinte instanţei copia in extenso a CF vechi 
1105 Oprişani în care se evidenţiază prima dezmembrare a grădinii la care a făcut referire 
apelanta S. Z., după depunerea acestui înscris solicitându-se şi dos. de CF 2150-2153/1978 care 
a fost în cele din urmă comunicat de către Judecătoria Turda şi de către apelante. 

Referitor la prima probă, reclamanta a precizat că terenul proprietatea sa a fost iniţial 
expropriat, însă, deoarece după expropriere casa nu a mai fost demolată, s-a reintabulat dreptul 
său de proprietate şi, în prezent, deţine terenul exact unde a fost înainte.  

A precizat că grădina iniţială existentă a fost împărţită în două, cumpărând jumătate din 
acest imobil, iar între proprietăţile în discuţie s-a ridicat un gard după revoluţie.  

În ceea ce priveşte gardul înspre familia B. a arătat că, iniţial, a fost de acord ca linia de 
mejdie să fie înspre terenul său, pentru că avea amplasat un WC în apropierea gardului, însă, 
în prezent nu se mai înţelege cu proprietarul şi doreşte stabilirea limitei de proprietate conform 
actelor.  

Raportat la înţelegerea existentă la dosarul cauzei, conform căreia apelanta S. Z. s-a 
obligat să despăgubească pe numitul T. I., antecesorul intimaţilor B., cu suma de 1 milion de 
lei, contravaloarea gardului exterior pe o lungime de 4 metri şi 3,5 metri gardul interior, 
apelanta a arătat că a despăgubit familia T. şi pentru gardul între proprietăţile lor întrucât o 
parte din gard era şi pe proprietatea sa şi că cea mai mare nemulţumire este dată de limita de 
proprietate înspre familia P. pe considerentul că gardul este foarte aproape de casa sa, chiar sub 
streaşină.  

Într-o asemenea situaţie, având în vedere convenţia anterior menţionată, datată 
17.03.2000, Tribunalul a apreciat că apelanta şi proprietarii imobilului de la acel moment au 
convenit nu numai suportarea în comun a cheltuielilor determinate de edificarea gardului, ci şi 
amplasamentul acestuia, de vreme ce nu au existat obiecţiuni şi au stabilit modalitatea de plată.  

De altfel, poziţia apelantei în şedinţa publică în care s-a luat interogatoriul acesteia nu 
a fost fermă, iniţial recunoscând această convenţie, iar apoi precizând că gardul se afla pe 
terenul ei.  
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Drept urmare, în privinţa limitei de proprietate dintre imobilele aparţinând apelantelor 
şi intimaţii familia B., Tribunalul a conchis că hotarul actual este cel care corespunde înţelegerii 
părţilor, neimpunându-se modificarea acestuia, urmând a fi respinsă acţiunea formulată de către 
reclamanţi împotriva pârâţilor B. şi a pârâtei SC V. R. SA, în calitate de creditori ipotecari 
asupra imobilului pârâţilor. 

În ceea ce priveşte însă limita de proprietate înspre pârâţii P., conform declaraţiilor 
testimoniale a rezultat că la momentul ridicării gardului de către socrul pârâtului P., după 1990, 
au existat discuţii în privinţa amplasamentului, în sensul că acesta din urmă să îi lase apelantei 
50 cm pe lângă casă ca să poată lucra mai bine la pereţii casei, dar nu s-au înţeles.  

Din dosarul aparţinând Fostului Notariat de Stat Turda privind contractul de vânzare-
cumpărare prin care apelanta S. Z. a dobândit iniţial dreptul de proprietate asupra construcţiei 
a rezultat că anterior acestui act s-a realizat o dezmembrare a parcelei iniţiale de 759 m.p., în 
două parcele, una în suprafaţă de 379 m.p., cu nr. top. 239/a/1/2/85/1 care a revenit apelantei, 
dar cu titlu de folosinţă şi cea de a doua, în suprafaţă de 380 m.p cu nr. top. 239/a/1/2/85/2, 
prima parcelă transcriindu-se în CF 1338 Oprişani, în favoarea Statului Român, iar cea de a 
doua rămânând înscrisă în acelaşi CF 1105 Oprişani. Contractul de vânzare-cumpărare este 
însoţit de schiţa imobilelor dezmembrate, menţionându-se suprafeţele şi dimensiunile 
parcelelor, precum şi amplasamentul construcţiei apelantei care a rămas acelaşi şi în prezent. 

Tribunalul a constatat faptul că pe planul de situaţie apare şi parcela învecinată 
aparţinând la acel moment numitului N.K., socrul pârâtului P.. 

Instanţa de apel a avut în vedere acest plan de dezmembrare în contextul în care nici 
una dintre părţi nu au dovedit existenţa unei convenţii privind limita de graniţă, proprietăţile 
fiind neîngrădite până la momentul anului 2000, iar la momentul edificării gardului de către 
intimaţii P. au existat neînţelegeri. 

Totodată în celelalte dosare de CF nu s-au regăsit planuri de situaţie cu dimensiunile 
parcelelor.  

Drept urmare, tribunalul a apreciat necesară suplimentarea raportului de expertiză cu o 
variantă de grăniţuire pornind de la configuraţia parcelelor aşa cum este redată, fiind bine ştiut 
faptul că atât înscrierile cât şi actele care stau la baza acestor înscrieri sunt opozabile tuturor, 
iar redarea limitelor de proprietate este făcută raportat la hărţile topo de la acel moment. 

Însuşindu-şi această completare a stabilit limita de proprietate faţă de pârâţii P. pe 
aliniamentul dat de punctele 7-D-C-104, obligându-i totodată să predea reclamantelor suprafaţa 
delimitată de punctele arătate anterior.  

În baza art. 276 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâţilor P. i-a obligat să achite 
reclamantelor suma de 502,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în primă instanţă, 
reprezentând 500 lei onorariul expert, o parte din totalul de 1122 lei, raportat la faptul că s-a 
realizat identificarea terenurilor litigioase şi 2,15 lei taxă judiciară de timbru, alte cheltuieli 
nefiind justificate, şi suma de 760 lei cu titlu de cheltuieli parţiale în apel, din care 9,65 lei taxă 
judiciară de timbru, 500 lei onorariul avocaţial din totalul de 1000 lei (fila 26) şi 250 lei, 
onorariul expert, din totalul de 500 lei aferent suplimentului la expertiză, proporţional cu 
pretenţiile admise, grăniţuirea faţă de familia B. fiind respinsă.  

În ceea ce priveşte pe intimata SC V. R. SA, aceasta a fost îndreptăţită, raportat la culpa 
procesuală a reclamanţilor, la plata sumei de 320 lei cheltuieli de judecată în primă instanţă, 
constând doar în onorariul cuvenit expertului, onorariul avocaţial nefiind acordat în condiţiile 
în care s-a depus doar copia unei facturi de plată care nu a făcut dovada plăţii şi un extras de 
cont pentru suma de 900 lei din care nu reiese cu claritate dacă suma respectivă este achitată 
pentru acest dosar, respingând cererea privind cheltuielile de judecată în apel, în condiţiile în 
care justificarea acestora s-a realizat după momentul închiderii dezbaterilor, reprezentanta 
apelantelor opunându-se luării în considerare a acestor cheltuieli ca fiind depuse după 
închiderea procedurii probatorii.  
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Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii P. D. şi P. S. solicitând admiterea 
recursului, modificarea integrala a deciziei recurate în ceea ce priveşte dispoziţiile acesteia de 
stabilire a limitei de proprietate conforma variantei 3A din completarea la raportul de expertiză 
din apel şi obligarea pârâţilor recurenţi la predarea reclamantelor-intimate a suprafeţei 
delimitată de punctele 7-D-C-104 şi obligarea reclamantelor-intimate la plata cheltuielilor de 
judecată din recurs, constând din taxa de timbru şi onorar avocaţial. 

În motivarea recursului, recurenţii au arătat că înţeleg să critice hotărârea din apel şi 
sub aspectul acordării reclamantelor-intimate a sumei de 502,15 lei cheltuieli de judecata 
parţiale la fond şi 760 lei cheltuieli de judecată în apel. 

Îşi întemeiază recursul pe disp. art. 304 pct. 7 şi 9 din vechiul C. pr. civilă. 
Prin cererea de chemare în judecata iniţială, reclamantele S. Z., P.D. şi B.G.Z., au cerut 

să se stabilească limita de proprietate între imobilul proprietatea acestora, înscris în CF. nr. 
1338 Oprişani, A+1, top. nr. 239/a/1/85/1, cu destinaţia de „casă familială" şi „curte" de 380 
mp; faţă de imobilul înscris în CF, nr. 1104 Oprisani, A+2, top. Nr. 239/a/1/2784/1, cu 
destinaţia de „casă familială, curte şi gradină“ în suprafaţa de 608 mp., proprietatea lor. 

S-a mai solicitat ca grăniţuirea să vizeze şi imobilele din CF. nr. 1442 Oprişani şi CF. 
nr. 1105 Oprişani, situate în vecinătate, faţă de care exista graniţe convenţionale nevalidate însă 
printr-o hotărâre judecătoreasca menită să le consfinţească din punct de vedere juridic. 

La data de 5 ianuarie 2010 reclamantele-intimate au formulat o extindere de acţiune 
cerând împrocesuarea SC „V. R." SA, titulara unui drept de ipotecă ce grevează imobilul înscris 
în CF, nr. 1105 Oprisani iar la data de 17 noiembrie 2011 s-a depus o completare de acţiune. 
Prin aceasta din urma s-a solicitat obligarea recurenţilor să predea reclamantelor-intimate 
suprafaţa de 2 mp, din imobilul lor, situat în strada ... nr. 26, înscris în CF, nr. 1104 Oprisani 
şi, respectiv, CF. nr. 52356 Turda, nr. cadastral 52356, conform concluziilor raportului de 
expertiză tehnică judiciară. 

În urma efectuării raportului de expertiză tehnică judiciară de către ing. D.A.N., 
completat ulterior prin propunerea unei a doua variante de grăniţuire, instanţa de fond a ales-o 
pe aceea din planşa anexă nr. 3a.Pentru a justifica această propunere, expertul a arătat că se vor 
păstra actualele limite împrejmuite iar suprafeţele de teren să fie atribuite în conformitate cu 
măsurătorile efectuate cu ocazia ieşirii la faţa locului. Concret, în ceea ce îi priveşte, respectiv 
pentru imobilul din CF. nr. 1104 Oprisani, A+2, top. nr. 239/a/1/2/84/1, cu destinaţia de „casa 
familiala, curte şi gradina" în suprafaţa de 608 mp., şi, respectiv, CF. nr. 52356 Turda, nr. 
cadastral 52356, în suprafaţă reală de 94 mp., suprafaţa totală atribuită urma să fie de 702 mp., 
în condiţiile în care suprafaţa de 112 mp. din CF. nr. 52356 Turda s-a dovedit a fi mai mică cu 
18 mp. iar limita de proprietate să fie trasată pe direcţia punctelor : 10-16-15-14-13-12-7-11-
8-17. 

Este de reţinut că în pagina a-2-a din raportul de expertiză iniţial, expertul a arătat că 
„în teren nu s-au identificat evidente modificări de limite (respectiv de împrejmuiri), neapărând 
linii frânte pe laturile imobilelor, însă este posibil ca în timp împrejmuirile să fi fost împinse 
din poziţia iniţială“. 

Expertul a conchis că „având în vedere faptul că toate imobilele în litigiu au suprafeţele 
măsurate mai mici decât suprafeţele iniţiale din act, se propune o varianta de grăniţuire care să 
se facă prin repartizarea proporţională a suprafeţelor în minus în funcţie de suprafeţele din act 
a tuturor imobilelor litigioase“. 

A mai arătat expertul că toate imobilele din litigiu au suprafeţe măsurate mai mici decât 
suprafeţele iniţiale şi astfel se propune o variantă de grăniţuire care să se facă prin repartizarea 
proporţională a suprafeţelor în minus în funcţie de suprafeţele din act a tuturor imobilelor 
litigioase ". 

Pe baza acestui raţionament, expertul a stabilit că imobilelor din CF. nr. 1104 Oprisani 
şi CF. nr. 52356 Turda, le revine o proporţie de 48,68% şi că din totalul de 702 mp. citi au fost 
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găsiţi la măsurătoare, urmează să se diminueze cu 2 mp. pentru a se ajunge la suprafaţa finală 
de 700 mp. La fel s-a procedat şi cu celelalte imobilele din CF. nr. 1338 Oprisani, CF. nr. 1442 
Oprisani şi CF. nr. 1105 Oprisani, procentele concrete fiind indicate în pagina a-3-a din 
expertiza iniţială. 

Aşa cum a arătat mai sus, Judecătoria Turda a ales a doua variantă de grăniţuire, 
respectiv pe aceea din planşa anexă nr. 3a, însuşindu-şi afirmaţia expertului în sensul că astfel 
se vor păstra actualele limite împrejmuite. Pe cale de consecinţă, a fost respinsă cererea 
reclamantelor-intimate pentru revendicarea unei suprafeţe de teren în întindere de 2 mp. din 
imobilul proprietatea lor. 

Instanţa de fond şi-a motivat soluţia dispusă prin aceea că din depoziţiile martorilor 
audiaţi în cauză a reieşit că gardurile dintre-imobilele învecinate pentru care s-a solicitat 
grăniţuirea nu au fost modificate pe parcursul timpului şi că fiecare dintre proprietari deţine în 
fapt suprafeţe de teren altele decât cele înscrise în cartea funciară. 

Prin apelul formulat în cauză, reclamantele-intimate au criticat sentinţa fondului în 
sensul că au cerut stabilirea liniei de graniţă conform variantei propusă de expert în raportul de 
expertiză tehnică judiciară depus la data de 14 septembrie 2011. S-a pretins că aceasta ar fi 
soluţia corectă deoarece s-ar avea în vedere repartizarea proporţională a suprafeţelor în minus, 
în funcţie de suprafeţele din act a tuturor imobilelor litigioase, fiind varianta cea mai echitabilă. 
Pretinsul argument ar fi fost acela potrivit căruia între proprietarii imobilelor din litigiu au 
existat întotdeauna discuţii referitor la limitele de proprietate şi cu privire la locul amplasării 
gardurilor împrejmuitoare. 

Considerând că soluţia dispusă la fond este una corectă şi legală, nu a formulat 
întâmpinare în apel, convinşi fiind că criticile aduse sentinţei fondului vor fi respinse. 

În derularea soluţionării apelului de către Tribunalul Cluj, s-a considerat oportun 
completarea lucrării tehnice prin suplimentarea raportului de expertiză cu o variantă de 
grăniţuire „pornind de la configuraţia parcelelor aşa cum este redată'' la momentul 
dezmembrării imobilului prev. cu nr. top. 239/a/l/2/85, în suprafaţa de 759 mp., schiţa avizată 
în anul 1978. 

Instanţa de apel s-a raportat exclusiv la planul de dezmembrare din anul 1978 arătând 
că „niciuna dintre părţi nu a dovedit existenţa unei convenţii privind limita de graniţă, 
proprietăţile fiind neîngrădite până în anul 2000 iar la momentul edificării gardului de către 
intimaţii P. au existat neînţelegeri". 

Finalmente, tribunalul şi-a însuşit „varianta de grăniţuire 3A din completarea la raportul 
de expertiză realizat în apel, care face parte integranta din decizia pronunţata, pe aliniamentul 
dat de pct. 7-D-C-104“. Pe cale de consecinţă, au fost obligaţi să predea reclamantelor-intimate 
suprafaţa delimitată de punctele arătate anterior. Prin efectul admiterii parţiale a apelului 
declarat, sunt obligaţi să le achite sumele de 502,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecata la fond 
şi suma de 760 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

În mod categoric, varianta de grăniţuire „hibridă" aleasă de Tribunalul Cluj nu este 
legală deoarece ignoră principiul de bază potrivit căruia grăniţuirea presupune reconstituirea 
vechiului hotar convenit de către părţi sau stabilit pe" cale judecătoreasca. Însăşi instanţa de 
apel a făcut trimitere la acest principiu în pagina 3, aliniatul 11, din decizia recurată. 

Din probe testimoniale şi din măsurătorile efectuate a reieşit fără urmă de dubiu că pe 
parcursul anilor nu au avut loc modificări ale limitelor proprietăţilor şi că fiecare dintre 
proprietari deţine în fapt suprafeţe de teren altele decât cele înscrise în cartea funciară. 

Tatăl recurentei P. S., numitul K.N., a ridicat un gard despărţitor între proprietatea 
acestuia situată pe strada ... nr. 26 şi proprietatea reclamantelor, situata pe strada ... nr. 3. Acest 
gard are fundaţie din ciment, stâlpi din beton şi plasa de sârmă, fiind amplasat cu acordul 
reclamantei-intimate S. Z. şi a soţului său decedat, S. I.. Pentru o mai bună vizualizare şi 
înţelegere a situaţiei de la faţa locului au efectuat câteva poze anexate. Expertul a atestat că 
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gardul din plasa metalică se continua în linie dreaptă, fără modificări de traseu, din punctul 104 
până la punctul 12. 

Acest gard respectă şi urmează linia dreaptă ce porneşte din strada ... (pct. 10) până la 
capătul terenului pe care este edificată casa reclamantelor-intimate (punctul 7). 

Dacă s-ar accepta motivarea din apel atunci s-ar ajunge la situaţia ignorării vechiului 
amplasament tolerat de familia S. şi s-ar ajunge la depăşirea limitei convenţionale prin 
stabilirea graniţei între punctele 7-D-C-104 ce reprezintă o veritabila pătrundere abuzivă în 
terenul lor. 

Recurenţii au arătat că acel corp de clădire indicat pe schiţa plan cu C2, care are 
destinaţia de depozit produse alimentare, este construit pe mejdia convenţională deoarece până 
la punctul B flanchează imobilul cu nr. top. 239/a/1/2/85/2 iar din dreptul punctului 8 până în 
dreptul punctului 104 flanchează imobilul cu nr. top. 239/a/l/2/85/2.În situaţia în care 
reclamantele-intimate au considerat că alta este limita de proprietate decât aceea redată sub 
forma unei linii drepte ce porneşte din punctul 10 şi ajunge la punctul 104, nu le dădeau acum 
câţiva ani acceptul să construiască depozitul de produse alimentare. 

Apoi, mai este de amintit şi faptul reţinut mai sus şi anume că „în teren nu s-au 
identificat evidente modificări de limite ( respectiv de împrejmuire ), neapărând linii frânte pe 
laturile imobilelor ...“ Afirmaţia aparţine expertului topograf în pagina 2, aliniatul 10, din 
raportul de expertiza iniţial. Cu propunerea de grăniţuire conţinută în lucrarea iniţială 
reclamantele-intimate au fost de acord deoarece doreau ca suprafaţa lor să rămână de 700 mp. 
urmare repartizării proporţionale a suprafeţelor în minus şi în funcţie de suprafeţele din act a 
tuturor imobilelor litigioase, „fiind varianta cea mai echitabila“. 

Recurenţii au conchis prin a spune că varianta nr. 3A din completarea la raportul de 
expertiza tehnică judiciară din data de 4 martie 2013 are o acoperire justificativă deplină şi se 
impunea ca şi în apel să fie păstrată. Argumentul expertului ( care este şi el suporterul acestei 
variante ) s-a bazat în primul rând pe constatarea că în această variantă, „fiecare imobil îşi 
păstrează actualele limite împrejmuite iar suprafeţele de teren urmează să fie atribuite în 
conformitate cu măsurătorile întocmite cu ocazia ieşirii la faţa locului". 

Instanţa de apel nu avea abilitarea legală de a schimba aceste limite şi, din acest 
considerent, a pronunţat o hotărâre nelegală în ceea ce îi priveşte dând gir doar unui plan de 
situaţie din anul 1978 care conţine o dezmembrare ce nu diferă cu nimic faţă de posesia faptică 
exercitată de toţi vecinii atât anterior cât şi ulterior acelui moment. Neconcordanţa suprafeţelor 
constatate la măsurători atunci faţă de cele de acum, firească dacă se raportează la mijloacele 
tehnice folosite, nu îndrituia instanţa de apel să accepte o variantă derogatorie şi străină de 
convenţia tuturor părţilor implicate. 

Prin urmare, în urma admiterii recursului va fi respinsa atât dispoziţia de a le preda 
reclamantelor-intimate suprafaţa de teren delimitată de punctele 7-D-C-104 cât şi dispoziţia 
privitoare la obligarea achitării cheltuielilor de judecată de la fond şi din apel. 

Pentru toate aceste considerente a solicitat admiterea recursului şi modificarea în 
întregime a deciziei din apel strict în privinţa dispoziţiilor ce îi privesc, păstrând ca temeinică 
şi legală hotărârea de la fond. 

Reclamantele intimate: S. Z., P.D. M. născ. S. şi B.G.V. născ. S., au formulat 
întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului, în principal ca urmare a admiterii 
excepţiei inadmisibilităţii motivelor de recurs întrucât vizează temeinicia hotărârii instanţei de 
apel, iar în subsidiar, ca nefondat, cu consecinţa menţinerii hotărârii atacate şi obligarea 
recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată în recurs, în cuantum de 1.200 lei, onorariu 
avocaţial. 

Intimata S.C. V. R. S.A. a formulat întâmpinare prin care a arătat că nu se opune 
prezentului recurs. 
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Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Curtea constată incidentă excepţia inadmisibilităţii criticilor care vizează hotărârea 
primei instanţe, care sunt formulate de maniera în care atacă sau se pare că atacă direct 
hotărârea instanţei de fond şi nu hotărârea instanţei de apel, pentru că un recurs în această 
situaţie este inadmisibil, excepţie întemeiată pe dispoziţiile art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 
299 alin. 1 C.pr.civ. 

 Potrivit art. 299 alin. 1 teza I Cod procedură civilă „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.“ 

 Prin urmare nu este admisibilă atacarea cu recurs a unor alte hotărâri 
judecătoreşti decât a celor prevăzute expres şi limitativ de art. 299 Cod procedură civilă, fără 
ca prin această să nu se încalce principiul legalităţii căii de atac, în sensul că orice cale de atac 
poate fi exercitată doar dacă este prevăzută de lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta. 

Din principiul legalităţii căilor de atac, rezultă că o hotărâre judecătorească este supusă 
căilor de atac prevăzute de lege, astfel că formularea unei căi de atac care nu este prevăzută de 
lege este inadmisibilă. 

Sentinţa atacată de recurenţi cu recurs putea fi atacată doar cu apel, cale de atac care de 
altfel a şi fost exercitată de părţi. 

Sunt astfel de critici sau aprecieri inadmisibile, de exemplu, că în urma efectuării 
raportului de expertiză tehnică judiciară de către ing. D.A.N., completat ulterior prin 
propunerea unei a doua variante de grăniţuire, instanţa de fond a ales-o pe aceea din planşa 
anexă nr. 3a; că soluţia dispusă la fond este una corectă şi legală;  că Judecătoria Turda a ales 
a doua variantă de grăniţuire; că instanţa de fond şi-a motivat soluţia dispusă prin aceea că din 
depoziţiile martorilor audiaţi în cauză, şi cele subsecvente acestora. 

Curtea constată că este incidentă şi excepţia inadmisibilităţii acelor motive de recurs 
care se referă la netemeinicie şi la analiza probelor, referitoare la expertiză şi la starea de fapt. 

În ce priveşte aceste motive de recurs, Curtea constată că în recurs nu se mai poate 
solicita reanalizarea probelor, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au 
fost abrogate. 

Recurenţii fac referiri la starea de fapt, atunci când arată, de exemplu, că pentru imobilul 
din CF. nr. 1104 Oprisani, A+2, top. nr. 239/a/1/2/84/1, cu destinaţia de „casa familiala, curte 
şi gradina" în suprafaţa de 608 mp., şi, respectiv, CF. nr. 52356 Turda, nr. cadastral 52356, în 
suprafaţă reală de 94 mp., suprafaţa totală atribuită urma să fie de 702 mp., în condiţiile în care 
suprafaţa de 112 mp. din CF. nr. 52356 Turda s-a dovedit a fi mai mică cu 18 mp. iar limita de 
proprietate să fie trasată pe direcţia punctelor: 10-16-15-14-13-12-7-11-8-17; toate referirile la 
rapoartele de expertiză şi la starea de fapt ce rezultă din acestea, privind variante, suprafeţe, 
procente, linii, puncte, contur etc.; depoziţiile martorilor audiaţi în cauză; schiţa avizată în anul 
1978; că nu au avut loc modificări ale limitelor proprietăţilor şi că fiecare dintre proprietari 
deţine în fapt suprafeţe de teren altele decât cele înscrise în cartea funciară; gardul despărţitor 
dintre proprietăţi; corpurile de clădire, acceptul pentru construire şi locul amplasării acestora; 
neconcordanţa suprafeţelor constatate la măsurători în anul 1978 faţă de cele de acum. 

 Este întemeiată excepţia inadmisibilităţii acestor motive de recurs, avându-se în 
vedere că prin conţinutul acestora se învederează că prin decizie s-a făcut o greşită reţinere a 
stării de fapt, a interpretării probelor şi se evocă critici privind temeinicia. 

 Controlul instanţei de recurs este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 
1-9 C.pr.civ. şi poate viza numai motive de nelegalitate. 

 Cum aceste motive de recurs invocate tind la modificarea deciziei urmare a unei 
reaprecieri a probelor, a stării de fapt şi a temeiniciei, Curtea va admite excepţia 
inadmisibilităţii lor, deoarece instanţa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenţa şi 
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aprecierea lor aparţinând puterii suverane a instanţelor de fond. Controlul exercitat de instanţa 
de recurs se referă doar la corectitudinea concluziei instanţei de fond, anume dacă judecătorii 
fondului au interpretat şi aplicat corect norma de drept. 

Deşi recurenţii îşi întemeiază recursul pe disp. art. 304 pct. 7 şi 9 din vechiul C. pr. 
civilă, nu indică motivele contradictorii ori străine de pricină reţinute de instanţa de apel, pentru 
ca recursul să poată fi analizat şi prin prisma disp. art. 304 pct. 7 C. pr. civilă. 

Singurul motiv de nelegalitate, care poate fi calificat astfel, este cel care se referă la 
faptul că instanţa trebuia să facă grăniţuirea prin reconstituirea vechiului hotar, eventual cel 
convenţional. 

Recurenţii arată că dacă s-ar accepta motivarea din apel atunci s-ar ajunge la situaţia 
ignorării vechiului amplasament tolerat de familia S. şi s-ar ajunge la depăşirea limitei 
convenţionale prin stabilirea graniţei între punctele 7-D-C-104 ce reprezintă o veritabila 
pătrundere abuzivă în terenul lor. 

Acest motiv de recurs este nefondat deoarece, de regulă, grăniţuirea presupune 
reconstituirea vechiului hotar convenit de către părţi sau stabilit pe cale judecătorească. 

În acest sens Tribunalul a stabilit starea de fapt, în ceea ce îi priveşte pe recurenţi,  ce 
rezultă din dosarul aparţinând Fostului Notariat de Stat Turda privind contractul de vânzare-
cumpărare prin care apelanta S. Z. a dobândit iniţial dreptul de proprietate asupra construcţiei. 

Tribunalul a apreciat corect că atâta timp cât contractul de vânzare-cumpărare este 
însoţit de schiţa imobilelor dezmembrate, menţionându-se suprafeţele şi dimensiunile 
parcelelor, precum şi amplasamentul construcţiei apelantei care a rămas acelaşi şi în prezent, 
şi parcela învecinată a numitului N.K., socrul pârâtului P., hotarul trebuie reconstituit prin 
efectuarea unei expertize pe limitele indicate în această schiţă, acestea fiind convenite de părţi 
la acel moment, cât timp în celelalte dosare de cf nu au fost găsite alte planuri de situaţie cu 
dimensiunile parcelelor. 

Prin urmare instanţa de apel a aplicat corect principiul şi a stabilit graniţa prin 
reconstituirea vechiului hotar convenit de către părţi, pentru că nu se pot stabili într-un context 
anumite dimensiuni iar în alt context o altă configuraţie, în funcţie de interes, fără o justificare 
rezonabilă. Părţile, sau antecesorii lor în drepturi au stabilit anumite dimensiuni cu privire la 
parcelele ce le aparţineau, limite care prin transpunerea lor pe un plan de carte funciară devine 
opozabile şi terţilor, dar întâi părţilor, prin intermediul principiilor de carte funciară. 

Recurenţii nu au oferit un argument care să poată fi încadrat ca şi motiv de nelegalitate 
pentru a stabili o altă graniţă decât cea prin reconstituirea vechiului hotar convenit de către 
părţi. 

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. 

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga recurenţii P. D. şi P. S., 
aflaţi în culpă procesuală faţă de respingerea recursului, să plătească intimatei S. Z. suma de 
1.200 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanţei de la 
fila 30. 

 
 

22. Acţiune în desfiinţarea servituţii de vedere şi grăniţuire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 35/R din 22 ianuarie 2015 

1. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 1867/01.07.2008 a Judecătoriei Vişeu de Sus, a fost admisă în 

pate acţiunea reclamaţilor S.G. şi S.M. în contradictoriu cu pârâtul T.P. şi, în consecinţă, a fost 
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obligat pârâtul să modifice acoperişul noii construcţii, astfel încât apa de ploaie să nu se scurgă 
pe terenul reclamanţilor. 

Au fost respinse petitele privind desfiinţarea servituţii de vedere, desfiinţarea stâlpilor 
de susţinere din beton şi desfiinţarea peretelui construcţiei din BCA realizate de pârât. 

S-a luat act de renunţarea reclamanţilor la petitul privind grăniţuirea. 
A fost obligat pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 500 lei reprezentând cheltuieli 

de judecată, compensând, în rest, cheltuielile de judecată efectuate de părţie 
Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că petitul formulat de reclamanţi 

cu privire la mutarea construcţiei şi desfiinţarea servituţii de vedere nu este admisibil, 
nejustificându-se din punct de vedere economic. Prima instanţă a reţinut însă că este justificată 
cererea formulată de reclamanţi în temeiul art. 615 Cod civil şi a admis acţiunea sub acest 
aspect. 

2. Primul apel 
Prin decizia civilă nr. 85/A/31.03.2009 a Tribunalului Maramureş, a fost respins apelul 

declarat de pârâtul T.P. contra Sentinţei civile nr. 1867/1.07.2008 pronunţată de Judecătoria 
Vişeu de Sus şi s-a admis apelul declarat de reclamanţii S.G. şi S.M., fiind schimbată în parte 
hotărârea primei instanţe, în sensul că s-a dispus desfiinţarea servituţii de vedere spre 
proprietatea reclamanţilor, obligând pârâtul T.P. la executarea deschiderilor de iluminat cu zi-
dărie din sticlă mată care să împiedice vederea directă spre proprietatea reclamanţilor, iar restul 
dispoziţiilor ai fost menţinute. 

3. Primul recurs 
Împotriva acestei decizii au declarat recurs atât reclamanţii cât şi pârâţii, iar prin decizia 

civilă nr. 1793/R/2.10.2009 a Curţii de apel Cluj au fost admise ambele recursuri, cauza fiind 
trimisă pentru rejudecarea pe fond a apelurilor. 

În considerentele acestei decizii, curtea reţine că, prin expertiza efectuată de către expert 
L. D., acesta arată că o suprafaţă nesemnificativă din terenul reclamanţilor a fost ocupat prin 
consolidarea zidăriei existente cu stâlpi de beton în afara zidăriei spre proprietatea lui S. G. cu 
30 de cm (fila 46 pct. 6.4.1 dosar .../336/2006 al Judecătoriei Vişeu de Sus). 

Din acest răspuns nu reiese dacă stâlpii de beton au grosimea de 30 de cm sau dacă 
suprafaţa de teren ocupată are lăţimea de 30 de cm dar se pare că se indică grosimea stâlpilor, 
având în vedere şi cele menţionate la pct. 6.2.1 din expertiză, unde se arată că autorizaţia de 
construire nu a fost respectată în totalitate, executând stâlpi de susţinere ieşiţi în afara peretelui 
clădirii pârâtului cu aproximativ 30 de cm. 

În oricare dintre variante nu s-a stabilit efectiv ce suprafaţă de teren ocupă pârâtul din 
terenul reclamanţilor, formula folosită de către expert, „o suprafaţă nesemnificativă“ trebuind 
concretizată în indicarea unei suprafeţe efective şi evidenţierea sa pe o schiţă. 

De asemenea imobilele nu au fost identificate de către expert cu date de carte funciară 
iar schiţa întocmită indică doar nr. administrative iar nu şi nr. top. 

Este necesară identificarea cu date de carte funciară pentru a se stabili şi dacă în cauză 
există autoritate de lucru judecat cu privire la petitul de grăniţuire faţă de cele stabilite prin 
decizia civilă nr. 927/19 mai 1999 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1357/1999 
având în vedere că prin această decizie s-a menţinut decizia civilă nr. 1095/A/1998 şi sentinţa 
civilă nr. 181/03.02.1998 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1291/1997, 
sentinţă prin care s-a dispus respingerea petitului de grăniţuire faţă de S.G. şi C. având în vedere 
că la acea dată ambele parcele între care se cerea grăniţuirea în contradictoriu cu aceşti pârâţi 
erau în proprietatea Consiliului local Borşa, delimitarea urmând a fi făcută pe cale 
administrativă ori pe altă cale. Prin această sentinţă s-a dispus grăniţuirea imobilelor situate în 
Borşa str. ... nr. 31 şi 33. 

Este adevărat că prin decizia civilă nr. 927/19 mai 1999 pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj în dosar nr. 1357/1999 (pagina 6 alin. 3 şi 4 din aceasta) se arată că proprietarul Consiliul 
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local al oraşului Borşa poate stabili mejdia dintre parcelele închiriate, iar această mejdie înspre 
parcela închiriată de S. C. şi G. este reprezentată prin peretele magazinului „A.“ şi se 
prelungeşte pe toată lungimea grădinii, prin punctele 11-12 aşa cum s-a stabilit prin expertiza 
efectuată de către expert C.T. în apel, dar în acelaşi timp trebuie sesizat că soluţia dată prin 
dispozitivul acestei decizii este de respingere a recursului împotriva deciziei civile nr. 
1095/A/1998 şi în mod evident păstrarea soluţiei dată prin sentinţa civilă nr. 181/03.02.1998 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1291/1997, care este cea arătată mai sus. 

Faţă de acestea în mod nelegal doar putea prima instanţă să constate că prin sentinţa 
civilă nr. 181/03.02.1998 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1291/1997 s-ar 
fi stabilit linia de mejdă dintre proprietăţile părţilor din prezenta cauză, cât timp prin acea 
sentinţă s-a admis acţiunea doar cu privire la grăniţuirea imobilelor de la nr. 31 (proprietatea 
pârâtului) şi nr. 33 şi s-a respins acţiunea cu privire la grăniţuirea imobilelor de la nr. 31 
(proprietatea pârâtului în prezent iar la acea dată proprietatea Consiliului local Borşa) şi nr. 29 
(în prezent proprietatea reclamanţilor iar la acea dată proprietatea Consiliului local Borşa). 

Cât priveşte desfiinţarea stâlpilor de sprijin şi a zidului de deasupra lor, curtea a reţinut 
că aceasta nu implică demolarea întregii construcţii, cum au susţinut instanţele de fond, ci doar 
a acelei porţiuni care încalcă proprietatea reclamanţilor şi în raport de această porţiune încălcată 
se va aprecia de instanţa de apel dacă se impune demolarea stâlpilor de sprijin şi a zidului de 
deasupra lor sau a întregii construcţii. 

Apoi, soluţia dată asupra petitului privind demolarea poate influenţa tehnic soluţia dată 
asupra petitelor privind servitutea de vedere şi servitutea picăturilor de streşină deoarece în 
cazul în care se impune şi se dispune desfiinţarea stâlpilor de sprijin şi a zidului de deasupra 
lor poate rezulta că nu vor mai exista nici ferestrele cu privire la care s-a dispus desfiinţarea 
servituţii de vedere spre proprietatea reclamanţilor, obligând pârâtul T.P. la executarea 
deschiderilor de iluminat cu zidărie din sticlă mată care să împiedice vederea directă spre 
proprietatea reclamanţilor. 

Aceeaşi poate fi situaţia şi cu privire la acoperişul noii construcţii, rezultând că în urma 
desfiinţării stâlpilor de sprijin şi a zidului de deasupra lor ce încalcă proprietatea reclamanţilor 
construcţia se modifică astfel încât apa de ploaie nu se mai scurge pe terenul reclamanţilor. 

Şi cu privire la aceste chestiuni tehnice se va efectua o nouă expertiză. 
Se vor depune de asemenea şi copii cf actualizate ale proprietăţilor părţilor, fiind depus 

doar un extras cf 9107 Borşa din data de 15.05.2008. În cf 5528 Borşa şi în fotografie (fila 50 
dosar .../336/2006) apare construcţia pârâtului ca fiind situată pe str. ... nr. 31 iar pe schiţă (fila 
49 dosar .../336/2006) la nr. 21 iar construcţia reclamanţilor apare la nr. 19 pe aceaşi schiţă şi 
la nr. 29 în decizia civilă nr. 927/19 mai 1999 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 
1357/1999 (pagina 2 alin. ultim din aceasta), fiind necesar a se lămuri şi aspectul cu privire la 
nr. administrative ale imobilelor. 

În ce priveşte renunţarea la judecată, aceasta s-a făcut de către reprezentanta 
reclamanţilor (fila 21 dosar .../336/2006) deşi erau prezenţi şi reclamanţii la şedinţa de judecată 
de la acel termen, fiind necesar a se stabili dacă reprezentanta reclamanţilor avea un mandat 
special în acest sens ori dacă reclamanţii, prezenţi la acel termen, au înţeles chiar ei să renunţe 
la judecată. Precizarea de acţiune din data de 10.04.2008 nu impunea neapărat renunţarea la 
petitul iniţial de grăniţuire, renunţarea la judecată trebuind să fie făcută expres iar nu implicit 
prin nemenţionarea unor petite în cadrul unei precizări de acţiune, semnată şi aceasta doar de 
avocat. Această afirmaţie este susţinută şi de aceea că în această precizare de acţiune nu mai 
este reiterat petitul privind servitutea de vedere dar instanţele în mod corect s-au pronunţat 
asupra acestuia iar reclamanţii nu au arătat în apel şi în recurs că instanţa s-ar fi pronunţat 
asupra unui petit cu privire la care ar fi renunţat implicit la judecată. 

Cât priveşte acordul dat de către pârâţi pentru emiterea autorizaţiei de construire, şi 
invocat de către prima instanţă, trebuie sesizat că acesta a fost dat pe baza proiectului pentru 
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autorizaţie şi execuţie întocmit de către Arh. T.C. şi Ing. U.V., anexat dosarului nr. .../336/2008 
în apel, proiect unde în memoriul tehnic la pct. 1.1 aliniat antepenultim se arată că pereţii de la 
etaj se vor rezema obligatoriu peste zidurile de la parter. 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură 
civilă cât şi al art. 312 alin. 3 şi 5, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
a admis recursurile declarate de reclamanţi şi, respectiv, de pârâtul T.P. împotriva deciziei 
civile nr. 85/A din 31 martie 2009 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. 
.../336/2008, pe care a casat-o şi a trimis cauza la aceeaşi instanţă, Tribunalul Maramureş, 
pentru rejudecarea pe fond a apelurilor reclamanţilor şi pârâtului. 

În rejudecare se va stabili dacă reclamanţii au dat mandat special reprezentantului lor 
pentru renunţarea la judecată sau dacă au înţeles să renunţe chiar ei la judecata petitului privind 
grăniţuirea. 

Se va dispune efectuarea unei noi expertize sau o completare a celei existente prin care 
să se stabilească dacă terenul reclamanţilor a fost ocupat prin construcţia efectuată de către 
pârât, indicând-se efectiv suprafaţa ocupată, în mp cât şi pe schiţă, după ce se vor identifica cu 
date de carte funciară imobilele proprietatea părţilor, identificare ce se va face atât în partea 
scrisă a expertizei cât şi în schiţa anexată ei.  

De asemenea este necesar a se lămuri şi inadvertenţele cu privire la nr. administrative 
ce apar în diferite acte, cărţi funciare sau hotărâri din dosar. 

În cazul în care se stabileşte că pârâtul ocupă o porţiune de teren proprietatea 
reclamanţilor, în raport de această porţiune încălcată se va aprecia de instanţa de apel dacă se 
impune demolarea stâlpilor de sprijin şi a zidului de deasupra lor şi, eventual prin stabilirea 
unor obiective pentru expert, dacă soluţia tehnică privind demolarea poate influenţa soluţia 
privind servitutea de vedere şi servitutea picăturilor de streşină deoarece în cazul în care se 
impune şi se dispune desfiinţarea stâlpilor de sprijin şi a zidului de deasupra lor poate rezulta 
că nu vor mai exista nici ferestrele cu privire la care s-a dispus desfiinţarea servituţii de vedere 
şi construcţia se modifică astfel încât apa de ploaie nu se mai scurge pe terenul reclamanţilor. 

Dacă reiese că reclamanţii nu au renunţat la judecata petitului de grăniţuire urmează a 
se stabili şi dacă în cauză există autoritate de lucru judecat cu privire la acest petit faţă de cele 
stabilite prin decizia civilă nr. 927/19 mai 1999 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 
1357/1999 şi sentinţa civilă nr. 181/03.02.1998 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar 
nr. 1291/1997, potrivit celor de mai sus. 

Se vor depune de asemenea şi cópii după întregile coli de cf actualizate iar nu doar 
extrase. 

În rejudecarea apelurilor cauza a fost reîndosariată sub nr. 1816/100/2010, tribunalul a 
încuviinţat proba cu înscrisuri şi a încuviinţat două expertize tehnice judiciare în specialitatea 
construcţii şi respectiv în specialitatea topografie. 

Pe parcursul procesului, la data de 12.11.2013, a decedat apelantul reclamant S.G., iar 
moştenitorii acestuia, reclamanta S.M., în calitate de soţie supravieţuitoare şi S.G., în calitate 
de fiică, au înţeles să continue procesul civil. 

4. Rejudecarea apelului 
Prin decizia civilă nr.428/30.10.2014 a  Tribunalului Maramureş, a fost respins apelul 

declarat de către apelantul T.P. împotriva sentinţei  civile nr. 1867/1.07.2008 pronunţată de 
Judecătoria Vişeu de Sus, judeţul Maramureş. 

A fost admis apelul declarat de către apelanţii  S.M. şi S.G., decedat în cursul procesului 
şi continuat de către moştenitoarele   S.M. şi S.G. împotriva sentinţei civile nr. 1867/1.07.2008, 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, jud. Maramureş ce a fost schimbată în parte, în sensul 
că: 
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S-a  dispus desfiinţarea servituţii de vedere spre proprietatea apelantelor S.M. şi S.G., 
pârâtul T.P. a fost obligat la executarea deschiderilor de iluminat cu zidărie din sticlă mată care 
să împiedice vederea directă spre proprietatea reclamanţilor. 

S-a  stabilit linia de hotar dintre terenul aparţinând apelantelor S.M. şi S.G., înscris în 
CF nr. 9107 Borşa, numerele topografice 643/2/1, 644/2/1 şi 6499/2/1, în suprafaţă totală de 
2538 mp şi terenul ce aparţine pârâtului T.P., înscris în CF nr. 5528 Borşa, număr topografic 
682/b/1, pe aliniamentul reperelor X-14 din planul de amplasament şi delimitare evidenţiat în 
Anexa nr. 1 la raportul de expertiză tehnică judiciară(completarea nr. 2) întocmit la data de 
06.2014 de către expertul S. I. L. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei, care nu sunt contrare deciziei.  
Intimatul T.P. a fost  obligat la plata către apelantele S.M. şi S.G. a sumei de 4574,5  lei 

cheltuieli de judecată  în toate fazele procesului.  
Considerente  
Conform înscrierilor efectuate în cartea funciară, S.G. şi S.M. sunt proprietari ai 

imobilului înscris în CF 9107 al oraşului Borşa, nr. cadastral 643/2/1, 644/2/1 şi 6499/2/1 iar 
imobilul, proprietate a pârâtului, este înscris în CF 5528 a oraşului Borşa, nr. cadastral 682/b/1, 
imobilele fiind învecinate. 

Prin sentinţa civilă nr. 181/03.02.1998, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, în 
dosarul nr. 1291/1997, irevocabilă prin decizia nr. 927/1999 (dosar nr. 1357/1999 al Curţii de 
Apel Cluj), a fost respinsă ca inadmisibilă acţiunea în grăniţuire formulată de reclamanţii 
Consiliul Local Borşa, în reprezentarea Statului Român şi SC A. SRL Borşa împotriva pârâţilor 
S.G. şi S. C. cu privire la aceleaşi terenuri care formează şi obiectul acţiunii din prezenta cauză, 
reţinându-se că  Consiliul Local Borşa, în reprezentarea Statului Român, nu poate promova 
acţiune în grăniţuire  între parcele închiriate, ambele proprietate de stat, delimitarea 
suprafeţelor făcându-se pe cale administrativă. Prin aceeaşi sentinţă, s-a stabilit totodată linia 
de hotar dintre parcela pe care se află construcţia apelantului pârât T.P. şi terenul aflat în 
proprietatea numiţilor D.V., D.S., D.P. şi alţii, pe latura estică, în partea opusă limitei de hotar 
aflată în litigiul actual, ca fiind la 0,60 m de linia fundaţiei vechi a construcţiei de la numărul 
administrativ 33 Borşa aflată în proprietatea privată a persoanelor nominalizate mai sus. 

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 1095/A/26.11.1998 (dosar nr. 
1215/1998), respingând apelul declarat împotriva sentinţei de mai sus, a reţinut că nu poate fi 
reţinută ca linie de mejdă peretele construcţiei aparţinând numiţilor Danci ş.a., întrucât această 
mejdă presupune asigurarea unei servituţi de acces pe traseul drumului pentru întreţinerea 
peretelui casei. De asemenea, s-a reţinut că terenul folosit de către pârâţii din acea cauză, S.G. 
şi S. C., nu poate fi pe traseul punctelor 11 -12 din schiţa imobilelor întocmită de către expertul 
C.T. (s. n. adică pe linia fundaţiei fostului magazin „Crişul” imobilul care aparţine apelantului 
pârât T.P.), întrucât ar însemna să fie grăniţuite două terenuri care au acelaşi proprietar, Statul 
Român, ceea ce este inadmisibil. 

Prin decizia nr. 927/19.05.1999 (dosar nr. 1357/1999 al Curţii de Apel Cluj), a fost 
respins ca nefondat recursul declarat de Consiliul Local Borşa, în reprezentarea Statului Român 
şi SC A. SRL Borşa împotriva deciziei civile nr. 1095/A/26.11.1998 a Tribunalului Maramureş, 
astfel că, faţă de soluţia primei instanţe, nu s-a putut reţine existenţa autorităţii de lucru judecat 
în ce priveşte acţiunea în grăniţuire promovată de către apelanţii reclamanţi din prezenta cauză. 

Faţă capătul de cerere privind grăniţuirea, potrivit raportului de expertiză tehnică 
judiciară în specialitatea construcţii întocmit de  către expertul L. D., linia de hotar dintre cele 
două terenuri trebuie să fie situată la o distanţă de 0,60 m de fundaţia construcţiei ce aparţine 
apelantului pârât, pentru a se respecta servitutea picăturilor din straşină conform art. 615 din 
Codul civil, în timp ce,  potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea 
topografie întocmit de către expertul S.I.L., linia de hotar ar fi pe aliniamentul fundaţiei zidului 
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vechi, reţinându-se că aceasta a fost stabilită prin  decizia civilă nr. 927/19.05.1999 a Curţii de 
Apel Cluj (dosar nr. 1357/1999). 

Faţă de îndrumarul instanţei de recurs şi faţă de poziţia apelanţilor reclamanţi în 
rejudecarea apelului, întrucât prima instanţă a fost învestită şi cu petitul vizând grăniţuirea, 
tribunalul a stabilit linia de hotar dintre cele două proprietăţi. 

Din probele administrate, rezultă că terenul aparţinând apelantelor S.M. şi S.G., înscris 
în CF nr. 9107 Borşa, numerele topografice 643/2/1, 644/2/1 şi 6499/2/1, în suprafaţă totală de 
2538 mp a fost înscris în cartea funciară cu titlu de drept dobândit prin uzucapiune în baza 
sentinţei civile nr. 123/2000 pronunţate în dosarul nr. 171/2000 al Judecătoriei Vişeu de Sus. 
La baza intabulării, conform încheierii de carte funciară nr. 1656/1657/7.12.2000, a stat schiţa 
de dezmembrare vizată sub nr. 2028/2000. Terenul ce aparţine pârâtului T.P., înscris în CF nr. 
5528 Borşa, număr topografic 682/b/1, a fost proprietatea tabulară a autorului pârâtului, T. V., 
căsătorit cu T. M., dobândit cu titlu de drept de cumpărare, conform încheierii nr. 
1341/2003(B20). 

Anterior acestor înscrieri în cartea funciară, aşa cum s-a  reţinut şi din considerentele 
sentinţei civile nr. 181/03.02.1998, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, în dosarul nr. 
1291/1997 şi în considerentele  deciziei civile nr.1095/A/26.11.1998 a Tribunalului Maramureş 
(dosar nr. 1215/1998), cele două terenuri s-au aflat în proprietatea Statului Român, fără a exista 
o decizie de grăniţuire luată pe cale administrativă. 

Dobândirea dreptului de proprietate al  reclamanţilor prin uzucapiune nu s-a realizat în 
contradictoriu cu pârâtul sau cu autorul acestuia, astfel că, deşi schiţa de dezmembrare vizată 
sub nr. 2028/2000 are ca linie de hotar zidul construcţiei ce aparţine apelantului pârât T.P., 
tribunalul apreciază că problema stabilirii liniei de hotar trebuia rezolvată pe cale 
administrativă la momentul la care proprietar era Statul Român. Pentru a se respecta principiul 
previzibilităţii actului de justiţie şi dispoziţiile legale în vigoare, având în vedere că linia de 
hotar de pe cealaltă latură a terenului ce aparţine pârâtului a fost stabilită prin sentinţa civilă nr. 
181/03.02.1998, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, la o distanţă de 0,6 m de construcţia 
învecinată, cu respectarea servituţii picăturilor din straşină instituită prin art. 615 din Codul 
civil, urmează ca şi în ce priveşte cauza de faţă să se stabilească o modalitate similară de 
grăniţuire întrucât construcţia ce a aparţinut autorului pârâtului a fost edificată în urmă cu peste 
90 ani, iar casa de locuit ce aparţine reclamanţilor a fost edificată ulterior. 

Faţă de cele de mai sus, reţinând că în mod greşit prima instanţă a luat act de renunţarea 
la capătul de cerere privind grăniţuirea, astfel că sentinţa a fost respinsă în sensul admiterii în 
parte a acestui capăt de cerere şi a stabilirii liniei de hotar pe aliniamentul reperilor X-14 (linia 
verde) din planul de amplasament şi delimitare evidenţiat în Anexa nr. 1 la raportul de expertiză 
tehnică judiciară(completarea nr. 2) întocmit la data de 06.2014 de către expertul S.I.L.. 

În ceea ce priveşte petitele formulate de reclamanţii din prezenta cauză privind des-
fiinţarea servituţii de vedere, desfiinţarea stâlpilor de susţinere din beton, realizaţi de pârât şi, 
de asemenea, desfiinţarea peretelui construcţiei din materiale tip BCA, prima instanţă a apreciat 
că nu sunt întemeiate. 

Astfel, potrivit raportului de expertiză dispusă în cauză, pârâtul a executat stâlpi de 
susţinere a zidăriei construcţiei edificate la etajul 1, ieşind în afara zidurilor vechi cu 20-30 cm, 
însă, desfiinţarea acestor lucrări nu este posibilă, întrucât ar necesita demolarea imobilului 
proprietatea pârâtului. 

Instanţa a reţinut, sub acest aspect, şi faptul că, în jurisprudenţă,  s-a statuat, în ceea ce 
priveşte desfiinţarea unor lucrări de construcţii, că o asemenea măsura nu se justifică, din punct 
de vedere economic şi, mai mult, că este necesar a se vedea dacă fondul vecinului este cu ceva 
prejudiciat. 

Potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea construcţii întocmit de  
către expertul L. D. „soluţia tehnică privind demolarea stâlpilor din beton şi a zidului de la etaj 
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nu poate influenţa servitutea picăturilor de straşină din moment ce pârâtul are de la peretele 
imobilului proprietate de 60-70 cm, lăţimea streşinii”. 

În mod corect, aşadar, prima instanţă a respins cererea reclamanţilor privind 
desfiinţarea parţială a construcţiei pârâtului, deoarece desfiinţarea doar a stâlpilor de susţinere 
nu este posibilă. Pe de altă parte, situaţia creată se datorează şi reclamanţilor care au edificat 
casa de locuit fără autorizaţie de construire şi fără a respecta distanţele legale faţă de vechea 
clădire (fostul magazin „Crişul”). 

Tot în mod corect a soluţionat prima instanţă cererea reclamanţilor privind modificarea 
acoperişului noii construcţii, astfel încât apa de ploaie să nu se mai scurgă pe terenul lor, această 
cerere fiind pe deplin justificată în condiţiile art. 615 Cod civil. 

Susţinerea pârâtului T. D. conform căreia nu se poate dispune modificarea acoperişului 
în lipsa unei autorizaţii legale în acest sens, nu a  putut fi primită deoarece, modificările ce se 
impun a fi efectuate nu sunt modificări de structură, ci presupun crearea unui atic (timpan de 
zidărie) pentru a împiedica scurgerea apelor pluviale pe proprietatea reclamanţilor. Această 
modificare se impune, atât pentru respectarea dispoziţiilor art. 615 Cod civilă, cât şi pentru 
respectarea normelor PSI şi ale Legii nr. 50/1991, astfel încât ea poate fi făcută în temeiul 
hotărârii judecătoreşti, autorizaţia putând fi obţinută şi ulterior. 

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de desfiinţare a servituţii de vedere, instanţa 
de apel a constatat că, în mod greşit, prima instanţă a respins-o, incluzând desfiinţarea servituţii 
de vedere printre lucrările imposibil de realizat, deoarece ar presupune demolarea construcţiei. 

Prima instanţă a omis să observe că, în expertiza efectuată în primul ciclu procesual, 
expertul constructor  a precizat o soluţie practică pentru rezolvarea acestei probleme şi anume: 
„executarea deschiderilor de iluminat cu zidărie din sticlă mată” sau „ găsirea de către 
proiectant a unei soluţii tehnice care să împiedice vederea directă spre proprietatea 
reclamanţilor”. Existând această soluţie propusă de expert, prima instanţă trebuia să admită 
cererea reclamanţilor, această cerere fiind justificată în condiţiile art. 612, 613, 614 Cod civil. 

În temeiul art. 274-277 din Codul de procedură civilă, apelantul T.P. a fost obligat la 
plata către apelantele S.M. şi S.G. a sumei de 4574,5 lei reprezentând ½ din valoarea 
cheltuielilor judiciare dovedite prin chitanţe în toate fazele procesuale, în măsura admiterii 
cererii de chemare în judecată, fiind respinsă cererea de acordare a cheltuielilor judiciare din 
partea apelantului T.P. care se află în culpă procesuală. 

5. Recursul 
Împotriva acestei decizii, au  declarat recurs  reclamantele, solicitând modificarea ei, în 

sensul admiterii în întregime a apelului lor, cu consecinţa schimbării sentinţei apelate şi 
admiterii în totalitate a acţiunii, respectiv stabilirii liniei de hotar conform anexei nr. 1  din 
raportul de expertiză  efectuat de ing. expert  S.I.L., desfiinţarea stâlpilor de susţinere  din beton 
construiţi ilegal de  pârât  pe terenul recurentelor şi desfiinţarea peretelui construcţiei din BCA 
realizată la etaj pe terenul  proprietatea  recurentelor, cu cheltuieli de judecată. 

a) În motivarea recursului lor, recurentele  învederează că subzistă motivul de  recurs  
prev. de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ., întrucât, deşi este respins  apelul pârâtului şi admis 
apelul reclamantelor, din cuprinsul dispozitivului rezultă că apelul reclamantelor a fost admis  
doar  în parte, respingându-se  varianta de grăniţuire  solicitată de acestea, invocându-se, în 
acest sens, o hotărâre  judecătorească ce  nu are  nicio legătură cu prezenta  cauză. 

b) Instanţa de apel nu a cercetat  fondul cauzei, nesocotind  dispoziţiile deciziei de 
casare, întrucât, deşi a dispus efectuarea  unei expertize  topografice, nu s-a  pronunţat asupra 
ei şi nu şi-a  motivat  soluţia, apreciind  în mod nelegal că, pentru similitudine, se  impune 
soluţia  dată într-un alt  dosar  în anul 1997. 

Oricum, în acel dosar, a  fost  administrat  un alt  probatoriu, iar, la baza stabilirii liniei 
de  hotar, nu a stat  picătura  streşinii, ci semnele de hotar existente la faţa  locului, chiar  în 
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expertiza efectuată în acel dosar indicându-se  linia de demarcaţie dintre  imobilele  obiect al 
prezentului litigiu.  

Instanţa de apel nici măcar  nu pomeneşte de expertiza efectuată în apel de expertul 
C.T., care stabileşte  un alt aliniament a linei de hotar. 

c) În mod  greşit  a avut  în vedere  instanţa de apel la  stabilirea  liniei de hotar o 
expertiză efectuată de  un expert  constructor, care  nu a avut ca obiectiv  grăniţuirea. 

Instanţa de apel a apreciat  în mod  nelegal că schiţa care a stat la baza  intabulării 
dreptului de proprietate al reclamantelor în cartea  funciară  nu este  opozabilă pârâtului intimat 
şi nu a avut în vedere  în mod  greşit explicaţiile din cuprinsul expertizei topografice  efectuate 
de  ing. expert  S.I.L., care arată că linia de demarcaţie dintre cele  două proprietăţi este  
delimitată de  peretele vechii construcţii şi că intabularea terenului recurentelor s-a  făcut  pe 
linia peretelui fostului magazin Crişul şi nu la  0,60 m faţă de acesta, intabularea  antecesorului 
pârâtului având  la bază un contract de  vânzare-cumpărare  ce  nu a fost  completat  de  vreo 
schiţă de dezmembrare  din care să rezulte  vecinătăţile  imobilului, harta cadastrală a Oraşului 
Borşa  fiind concretuală, astfel că nu permite determinarea dimensiunilor parcelei. 

Lucrările  efectuate de  pârti  nu au respectat autorizaţia de construcţie, aşa  cum rezultă 
din procesul verbal de  inspecţie  nr. 691/2006  întocmit de  Inspectoratul de Stat  în Construcţii, 
iar, dacă autorizaţia ar fi fost respectată, construcţia  pârâtului nu s-ar  fi extins  pe terenul  
proprietatea  reclamantelor, asupra acestui înscris  instanţa de apel omiţând să se  pronunţe. 

6. Întâmpinarea din recurs 
Pârâtul intimat T.P., prin întâmpinare, a  solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu 

cheltuieli de judecată, pe  motiv  că instanţa este cea care stabileşte criteriile grăniţuirii, şi nu 
expertul, recurentele au fost cele care tot  timpul au invocat  hotărârea pronunţată în 1997, iar 
stabilirea  liniei de hotar  nu poate fi făcută ţinându-se seama de simpla cerere a  reclamantelor. 
Pârâtul nu a formulat apel cu privire  la grăniţuire  pentru că nu a solicitat  niciodată să fie  
stabilită linia de hotar, susţinând  că ea se află pe aliniamentul picăturii streşinii şi că toate  
lucrările de  construcţie pe care  le-a efectuate  sunt  situate pe terenul  proprietatea  sa. 

Instanţa  şi-a  motivat  soluţia, arătând de ce a ales  să stabilească linia de  hotar  pe 
picătura  streşinii. 

Schiţa de dezmembrare  invocată de recurente  nu este  opozabilă pârâtului intimat, 
cartea  funciară  negarantând  suprafaţa  imobilului, putând să apară discrepanţe  între  înscriere  
şi situaţia  juridică reală. 

Încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991  nu constituie  obiectul prezentei cauze, fiind 
de  competenţa altor  instanţe. 

7. Analizând recursul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, raportat la disp. art. 
304  pct. 7 şi 9 Cod proc. civ. ce  constituie temeiul său în drept, curtea apreciază că acesta 
nu este fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, instanţa de  apel a respectat considerentele deciziei de casare, în sensul art. 315  
Cod proc. civ., dispunând  completarea expertizelor, atât a celei efectuată de  inginer expert L. 
D., cât şi  a  celei efectuată de  ing. expert S.I.L.. 

Este adevărat  că expertul topograf propune  altă soluţie decât cea la care se  opreşte  
instanţa, însă tribunalul îşi motivează soluţia, arătând  criteriile pe care  le-a avut  în vedere la 
stabilirea liniei de hotar, soluţia  fiind  motivată şi nesubzistând, astfel, motivul de recurs  prev. 
de art. 304  pct. 7 Cod proc. civ.  

Cu privire la aceste  criterii, instanţa de apel arată că a  ţinut seama de  împrejurarea  că, 
iniţial, întregul teren a aparţinut statului,  reclamantele uzucapând o porţiune, iar antecesorul 
pârâtului cumpărând  o porţiune de la fostul proprietar. 

Tocmai pentru că cele două imobile aveau acelaşi  proprietar, nu s-a  putut efectua 
grăniţuirea  în anul 1997, părţile  intabulându-şi ulterior dreptul de proprietate  în cartea  
funciară, reclamantele fiind  primele, iar  instanţa de apel reţinând că această împrejurare nu 
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prezintă relevanţă, întrucât hotărârea  judecătorească prin care  s-a  constatat  dobândirea 
dreptului prin uzucapiune nu a fost  pronunţată în contradictoriu cu pârâtul sau antecesorul 
acestuia. De aceea, în stabilirea liniei de hotar, instanţa  nu a avut  în vedere  documentaţia care 
a stat la baza  înscrierii dreptului de proprietate al reclamantelor  în cartea  funciară, ci  apreciat 
că,  în condiţiile în care  construcţia   proprietatea  pârâtului exista la acea dată (chiar dacă nu 
în forma  modificată), pentru stabilirea  liniei de hotar  trebuie să se aibă în vedere aceleaşi 
criterii pe care  le-a avut  în vedere  instanţa  când a stabilit  linia de hotar pe cealaltă latură a  
imobilului, ţinându-se seama de  distanţa pe care  trebuie să o aibă o construcţie faţă de linia 
despărţitoare dintre fonduri. Aceasta, deoarece, profitând de faptul că imobilele aveau un singur 
proprietar, la momentul edificării construcţiei proprietatea  pârâtului, nu s-a  pus problema 
distanţei faţă de fondul vecin, iar, în procesul de  uzucapiune, reclamantele, fără să-şi cheme  
în judecată vecinii, au susţinut că au folosit terenul până la  peretele casei acestora. Dacă 
terenurile ar fi aparţinut  unor  proprietari diferiţi, casa  pârâtului trebuia să respecte distanţa 
faţă de linia de hotar, ca şi a reclamanţilor, de altfel, construită ulterior, fără autorizaţie, în 
condiţiile  în care  nu s-a  dovedit  existenţa acesteia. 

Faptul că pârâtul nu a respectat autorizaţia de construire nu are  influenţă asupra 
soluţionării cauzei, câtă vreme, raportat la limita stabilită între cele două fonduri, adăugirea 
rămâne pe terenul  proprietatea  pârâtului, iar reclamantele, la  rândul lor, nu au respectat  
servitutea distanţei construcţiilor. 

Nu subzistă, aşadar, nici motivul de recurs  fundamentat pe  dispoziţiile  art. 304  pct. 9 
Cod proc. civ., privind  greşita aplicare sau interpretare a normelor de drept substanţial.  

În temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., din considerentele arătate, recursul 
reclamantelor va fi respins ca nefondat. 

Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316  raportat la art. 298 şi art. 274 alin. 1 Cod 
proc. civ., recurentele vor  fi obligate să-i plătească intimatului T.P. cheltuieli de judecată  în 
recurs  în sumă de 800 lei, reprezentând  onorariu avocaţial, conform chitanţei de la  fila  21.  

 

23. Servitute de trecere cu maşina şi piciorul. Loc înfundat  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 56/R din 28 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1764/22.02.2011, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul 

nr. .../182/2009 s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Clubul Sportiv 
Şcolar nr. 2 Baia Mare. 

S-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanţii B.A., B.A., O.N. şi SC G.G. SRL în 
contradictoriu cu pârâţii Municipiul Baia Mare reprezentant prin Primar, SC R. SA şi Club 
Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare. 

S-a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii Seletchi 
Monica Terezia şi Seletchi Marian Ludovic, în contradictoriu cu B.A., B.A., O.N., SC G.G. 
SRL, Municipiul Baia Mare reprezentat prin Primar, SC R. SA şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 
Baia Mare. 

S-a stabilit în favoarea reclamanţilor şi intervenienţilor în interes propriu, coproprietari 
asupra terenului aparţinând nr. cadastral 8439 din CF nr. 20977 Baia Mare o servitute de trecere 
cu maşina şi piciorul asupra terenului cu nr. topo 4215/2/2, nr. topo 4215/1-b/2, nr. topo 
4215/13/2 şi nr. topo 4218/5/2, înscrise în CF nr. 14764 Baia Mare în suprafaţă totală de 349 
mp, delimitată de punctele: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 haşurat cu culoarea albastră conform planului 
de situaţie din anexa nr. 1 a raportului de expertiză întocmit de dr. ing. Ştefan Ovidiu, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 S-a dispus înscrierea dreptului de servitute astfel instituit în cartea funciară nr. 
14764 Baia Mare. 
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 A fost obligat pârâtul Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare să procedeze la 
demolarea construcţiei poartă metalică amplasată la intrare dinspre strada Ştefan cel Mare, pe 
nr. topo 4215/2/2, iar în caz contrar au fost autorizaţi reclamanţii să procedeze la desfiinţarea 
acestei construcţii, urmând ca toate cheltuielile de demolare să fie suportate de către pârâtul 
Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare. 

Au fost obligaţi pârâţii Municipiul Baia Mare reprezentat prin Primar, SC R. SA şi 
Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare la plata către reclamanţi a sumei de 1451 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 429/A din 30 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. .../182/2009 s-au respins ca nefondate apelurile formulate de către 
apelanţii Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare şi Municipiul Baia Mare reprezentat prin 
Primar, împotriva sentinţei civile nr. 1764/22.02.2011, pronunţate de către Judecătoria Baia 
Mare în dosarul nr. .../182/2009, care a fost menţinută.  

Apelanţii au fost obligaţi la plata sumei de 1150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în 
apel, după cum urmează: 550 lei către intimaţii B.A. şi B.A., 300 lei către intimata SC Giellese 
Group SRL şi 300 lei către intimatul Seletchi Marian. 

Pentru a hotărî astfel instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 

Referitor la motivele de apel formulate de către apelantul Clubul Sportiv 
Şcolar nr. 2 Baia Mare în ce priveşte excepŃia, în mod corect prima instanŃă a 
respins excepŃia invocată întrucât reclamanŃii intimaŃi au justificat un interes 
în promovarea acestui capăt de cerere care le conferă calitate procesuală 
activă în cauză, fiind direct lezaŃi de conduita apelantului dar şi de pasivitatea 
autorităŃii administraŃiei publice competente în a promova procedura de 
desfiinŃare a construcŃiei realizate fără autorizaŃie, în condiŃiile în care au fost 
sesizaŃi de nenumărate ori de către intimaŃi în rezolvarea situaŃiei create.  

Pe de altă parte, terenul pe care a fost amplasată poarta, edificată fără 
autorizaŃie aparŃine Municipiului Baia Mare dar şi intimatei SC R. SA şi 
nicidecum constructorului, acesta a fost amendat prin procesul verbal de 
contravenŃie nr. 46 din 27.04.2009 şi obligat a desfiinŃa construcŃia pentru a 
permite accesul liber al intimaŃilor la imobilele proprietatea acestora, care au 
caracter de loc înfundat. În condiŃiile în care prejudiciaŃi de această conduită 
sunt reclamanŃii intimaŃi, aceştia sunt nevoiŃi a solicita desfiinŃarea 
construcŃiilor, interesul acestora în cauză rezultând şi urmare a admiterii 
cererii de instituire a servituŃii de trecere pe traseul blocat prin edificarea 
porŃii. Prin prisma acestui aspect, apelantul are obligaŃia de a se abŃine de la 
orice acte de împiedicare a reclamanŃilor intimaŃi de a uza de traseul servituŃii 
şi prin prisma acestor aspecte au interes în desfiinŃarea construcŃiilor 
realizate ilegal şi care împiedică accesul.  

 În legătură cu excepŃia lipsei de interes a reclamanŃilor intimaŃi 
invocată prin prisma susŃinerii potrivit căreia la momentul judecării cauzei 
poarta nu mai exista: pe de o parte aceste susŃineri nu au fost dovedite la 
momentul judecării cauzei în fond, iar, pe de altă parte, după pronunŃarea 
hotărârii judecătoreşti apelantul a desfiinŃat în parte lucrările de construire a 
porŃii realizate fără autorizaŃie, fără să desfiinŃeze stâlpii de susŃinere a acestei 
porŃii – fila 135. DesfiinŃarea construcŃiilor presupune aducerea în starea 
iniŃială a imobilului prin desfiinŃarea tuturor lucrărilor efectuate.  

 Reclamanţii locuiesc în imobilul situat pe str. prof. Dr. G. nr. 1A, din Baia Mare, 
jud. Maramureş. Imobilul aşa cum a fost realizat, împrejmuirea şi cele două porţi de acces 
pentru autoturisme a fost recepţionat de către Primăria Baia Mare ca fiind în conformitate cu 
proiectul aprobat, fiind depus la dosarul cauzei procesul verbal de recepţie parţială şi finală a 
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imobilului nr. 1 din 18.08.2006 în care este recepţionată împrejmuirea imobilului în varianta 
din prezent, fără obiecţiuni şi sarcini la acest capitol. La fila 110 din dosarul de autorizare a 
construcţiei imobilului depus de către Municipiul Baia Mare pe planul imobilului se poate 
observa existenţa intrării care corespunde cu poarta de acces auto a scării B a imobilului.  

După cumpărarea apartamentelor din imobilul menţionat, reclamanţii au circulat pe 
această cale de acces la scara B a imobilului, aceasta având destinaţia de drum conform 
adeverinţei aflate la fila 67 din dosar, eliberată de Primăria Baia Mare. Aşa cum s-a constatat 
prin cercetarea la faţa locului cât şi prin concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză în 
primă instanţă, în prezent nu există o altă cale de acces cu maşina la imobilul proprietatea 
reclamanţilor decât cea din litigiu, scara B a imobilului având caracter de loc înfundat. 

La finele anului 2008 pârâta a edificat fără să posede autorizaţie de construcţie o poartă 
metalică cu lacăt la intrarea căii de acces în imobil, dinspre str. Ştefan cel Mare astfel că 
proprietarii scării B ai imobilului situat în str. G. nr. 1A nu mai au acces cu maşina deloc, fiind 
nevoiţi a circula numai pe jos. 

Proprietarii tabulari ai terenului sunt Municipiul Baia Mare şi SC R. SA. Alături de 
scara B a imobilului proprietatea reclamanţilor se află şi alte obiective de interes general, cum 
ar fi: postul de transformare electrică aparţinând RENEL SA, bazinele de apă ale Vital SA. 

Din expertiza efectuată şi completată de către expert Filimon Ioan în apel, a rezultat că 
aleea pavată este singura cale de acces auto pentru persoanele care locuiesc în scara B a blocului 
nr. 1A. Acces pietonal se poate face la scara B şi pe parcela nr. cad. 8439 pe aleea pietonală 
existentă între blocul nr. 1A şi gardul de împrejmuire aşa cum se vede pe anexa nr. 7.  

Nu se poate lua în considerare distanţa dintre blocul nr. 1A şi gardul de împrejmuire, 
deoarece apar balcoanele de la parterul blocului, care sunt aproape de sol (cca 1 m) şi stâlpii 
de susţinere a balcoanelor, care au fundaţia în pământ.  

Clădirea din care s-a amenajat blocul de locuinţe nr. 1A a avut la început altă destinaţie 
şi nu a fost prevăzută cu balcoane. Când s-au amenajat apartamentele din blocul nr. 1A, nu s-
au putut lega balcoanele de structura de rezistenţă a clădirii, astfel încât să fie în consolă, ca şi 
blocurile proiectate din start ca locuinţe şi ca să reziste aceste balcoane, s-a recurs la stâlpi de 
susţinere cu fundaţia în pământ, aşa cum se vede în anexa nr. 4 din raportul de expertiză ataşat 
acestei lucrări (poza) şi în anexa nr. 7.  

Aleea pavată pe care circulau auto locatarii din scara B a blocului nr. 1A este formată 
din parcelele nr. topo 4215/2/2, 4215/1-b/2, 4215/13/2 şi 4218/5/2, parcele cuprinse în coala 
de CF nr. 110409 Baia Mare rezultată din conversia colii vechi de C.F. nr. 14764 Baia Mare. 

Proprietari în indiviziune asupra acestor parcele nr. topo sunt Statul Român sub B1 cu 
cota indiviză de 174/349 şi SC R. SA sub B2 cu cota indiviză de 175/349.  

SC R. SA este fosta proprietară a clădirii din care s-au amenajat apartamentele din 
blocul nr. 1A, apartamente care au fost vândute actualilor locatari şi cu ocazia înstrăinării 
apartamentelor s-a omis înscrierea dreptului asupra aleii din C.F. nr. 110409 sub B2 în locul 
lui SC R. SA sau împreună cu aceasta. 

Nu a apărut în această coală vreun înscris care să menţioneze că proprietatea Statului 
Român a trecut în administrarea Ministerului Învăţământului.  

În coala de C.F. nr. 110409 Baia Mare a apărut sub C1 înscrierea provizorie, drept de 
servitute de trecere cu maşina şi piciorul asupra terenului cu nr. top 4215/2/2, nr. 4215/1-b/2 
nr. topo 4215/13/2 şi nr. top. 4218/5/2 de sub A 1-4 în favoarea nr. cad. 8439 din CF 100832 
Baia Mare adică locatarii blocului nr. 1A. 

Pe această cale de acces se circulă şi la postul de transformare PT 34 proprietatea 
Sucursalei de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Nord-Cluj Napoca.  

Accesul peste aleea auto şi pietonală construită din parcelele nr. topo. 4215/2/2, 4215/1-
b/2, 4215/13/2 şi 4218/5/2 cuprinse în C.F. nou 110409 Baia Mare provenită din conversia CF 
vechi nr. 14764 Baia Mare, se închide (înfundă) în dreptul postului trafo. 
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Dacă intră un autovehicul şi face viraj dreapta la scara B şi opreşte în dreptul porţii 
dintre punctele 55-56 blochează accesul numai pentru un autovehicul care trebuie să ajungă la 
postul trafo.  

Un autovehicul care trebuie să ajungă în curtea Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 nu este 
împiedicat cu nimic deoarece autovehiculul oprit în dreptul porţii 55-56 este în afara accesului 
în linie dreaptă spre curte – fila 251 din dosarul instanţei de apel. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantului Municipiul Baia Mare, conform căreia se 
intenţionează parcarea maşinilor în zona stabilită ca traseu al servituţii, niciodată reclamanţii 
nu şi-au justificat în acest sens demersurile. Aceştia au susţinut doar că nefiind acces decât 
pietonal la scara imobilului prin curtea imobilului aceştia sunt privaţi de posibilitatea de a-şi 
transporta bunuri al căror volum sau greutate depăşeşte posibilitatea de a fi transportate prin 
forţa braţelor. De asemenea, în lipsa acestei căi de acces în situaţia ivirii unor urgenţe medicale 
sau de forţă majoră, autospeciale aparţinând ambulanţei sau pompierilor nu au acces la scara 
blocului.  

Pe de altă parte, chiar dacă accesul cu piciorul pentru intimaţi poate fi realizat şi prin 
curtea imobilului nu se pot disocia cele două posibilităţi de utilizare a traseului întrucât 
folosirea autovehiculului presupune implicit şi folosirea căii de acces cu piciorul întrucât 
accesul la scara imobilului este delimitat de o poartă care separă terenul căii de acces de cel de 
la intrarea în scara blocului.  

Referitor la capătul de cerere subsidiar al apelului formulat de către apelantul 
Municipiul Baia Mare, acesta nu poate fi primit. Cererea de stabilire a unei sulte pentru 
folosirea terenului este formulată pentru prima dată în faţa instanţei de apel, or dispoziţiile art. 
294 Cod procedură civilă 1865 arată 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”.  

Raportat la considerentele ce preced, tribunalul a constatat că starea de fapt reţinută de 
către prima instanţă a rezultat şi s-a întemeiat pe probele administrate, hotărârea fiind temeinică 
şi că prima instanţă a recurs la textele de lege incidente, pe care le-a aplicat în mod corect, în 
litera şi spiritul lor, hotărârea fiind legală şi în baza art. 296 teza I Cod procedură civilă 1865, 
tribunalul a respins apelurile declarate de către apelanţii Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare 
şi Municipiul Baia Mare reprezentat prin Primar, împotriva sentinţei civile nr. 
1764/22.02.2011, pronunţate de către Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. .../182/2009, care a 
fost menţinută. 

În baza art. 274 Cod procedură civilă 1865, apelanţii au fost obligaţi la plata sumei de 
1150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel după cum urmează: 550 lei, din care: 250 lei 
reprezentând onorariu pentru expert, conform chitanţei de la fila 236 şi 300 lei reprezentând 
onorariu avocaţial, conform chitanţei de la fila 264, către reclamanţii Berinde, 300 lei 
reprezentând onorariu avocaţial achitat conform chitanţei de la fila 265 către SC Giellese Group 
SRL şi 300 lei reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei de la fila 165 către intimatul 
Seletchi Marian. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul MUNICIPIUL BAIA MARE 
solicitând admiterea recursului formulat, respingerea acţiunii introductive, respingerea 
solicitărilor privind cheltuielile de judecată. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că prin decizia recurată Tribunalul 
Maramureş a menţinut acţiunea formulata de către reclamanţi, respingând ca nefondate 
apelurile formulate de către reclamanţi. 

Consideră interpretarea instanţei de fond ca fiind greşită întrucât la momentul 
promovării căii de atac a apelului, poarta de acces pe terenul unde se solicita dreptul de 
servitute, nu mai exista iar reclamanţii au acces la scara B a blocului în care locuiesc fără a fi 
necesar un drept de servitute asupra acestui teren. 



168 
 

În condiţiile în care reclamanţii-intimaţi au acces şi direct de la drumul public la 
apartamentele unde locuiesc, este lipsita de interes o asemenea solicitare, mai mult decât atât 
acest acces nu este restricţionat pentru reclamanţi pe terenul aparţinând municipiului Baia Mare 
sau SC R. SA. 

Invocarea faptului că nu se poate lua în considerare distanţa dintre blocul 1A şi gardul 
de împrejmuire al imobilului în care locuiesc, deoarece apar balcoanele de la parterul blocului, 
este culpa reclamanţilor sau a beneficiarului autorizaţiei de construire şi anume faptul de a nu 
prevedea pe terenul pe care au edificat o cale de acces cu autoturismul spre scara B. 
Argumentele invocate în fond nu au fost luate în considerare nici în calea de atac a apelului, 
astfel încât instanţa de apel nu a luat în considerare faptul că în momentul autorizării 
construcţiei ca şi imobil cu destinaţia bloc de locuinţe P+2+M, acest imobil avea şi are ca acces 
la Str. Ştefan cel Mare, iar locatarii din scara B au acces pietonal prin aleea marcată între 
punctele 10 şi 9. Aşa cum s-a menţionat şi la pagina 12 alin. 3 din decizia civila mai sus 
menţionata şi supusă căii de atac a recursului, SC R. este fosta proprietară a clădirii şi cu ocazia 
înstrăinării s-a omis înscrierea dreptului asupra aleii. Acest fapt nu este imputabil municipiului 
Baia Mare şi reclamanţii nu pot invoca propria culpa pentru a solicita un drept de servitute 
asupra acestui teren aparţinând unităţii administrativ teritoriale. 

În aceste condiţii aşa cum s-a relevat, reclamanţii au acces pe alea pietonala şi peste 
terenul unde au solicitat servitutea inclusiv cu autoturismul, acesta nefiind restricţionat în 
niciun fel iar la acest moment cererea acestora nu este justificată şi apare ca fiind împovărătoare 
pentru terenul proprietarilor. 

În drept a invocat prevederile art. 304 al. 8 şi 9 şi ale art. 242 alin.2 Cod procedura 
civila. 

Intimaţii B.A. şi B.A. au formulat întâmpinare prin care au solicitat, în principal, să se 
constate nulitatea recursului, motivat pe faptul că recurentul nu s-a conformat obligaţiei 
reglementată de disp. art. 3021 lit.c C. proc. civ. de a arăta motivele de nelegalitate pe care se 
sprijină recursul, iar în subsidiar, a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului pentru motivele 
care vizează netemeinicia hotărârii atacate. 

De asemenea a solicitat obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 350 lei , reprezentând onorariu avocaţial. 

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

Curtea constată că recurentul, prin recurs, a formulat critici şi împotriva sentinţei, prin 
urmare constată inadmisibilitatea recursului formulat de recurent împotriva acesteia. 

 Potrivit art. 299 alin. 1 teza I Cod procedură civilă „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.“ 

 Prin urmare nu este admisibilă atacarea cu recurs a unor alte hotărâri judecătoreşti decât 
a celor prevăzute expres şi limitativ de art. 299 Cod procedură civilă, fără ca prin această să nu 
se încalce principiul legalităţii căii de atac, în sensul că orice cale de atac poate fi exercitată 
doar dacă este prevăzută de lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta. 

Din principiul legalităţii căilor de atac, rezultă că o hotărâre judecătorească este supusă 
căilor de atac prevăzute de lege, astfel că formularea unei căi de atac care nu este prevăzută de 
lege este inadmisibilă. 

Sentinţa atacată de recurent cu recurs putea fi atacată doar cu apel, cale de atac care de 
altfel a şi fost exercitată de pârât. 

Sunt astfel de critici inadmisibile cele referitoare la interpretarea instanţei de fond ca 
fiind greşită întrucât la momentul promovării căii de atac a apelului, poarta de acces pe terenul 
unde se solicita dreptul de servitute, nu mai exista iar reclamanţii au acces la scara B a blocului 
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în care locuiesc fără a fi necesar un drept de servitute asupra acestui teren şi că argumentele 
invocate în fond nu au fost luate în considerare nici în calea de atac a apelului. 

În ce priveşte celelalte motive de recurs, Curtea constată că în recurs nu se mai poate 
solicita reanalizarea probelor, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au 
fost abrogate. 

Recurentul face referiri la starea de fapt, atunci când arată, de exemplu,  distanţa între 
bloc şi gard, că ar putea fi reţinut şi o altă stare de fapt bazată pe accesul la alte străzi sau alei, 
nerestricţionat, însă toate acestea sunt inadmisibile şi nu pot fi analizate în recurs. 

 Este întemeiată excepţia inadmisibilităţii acestor motive de recurs, avându-se în 
vedere că prin conţinutul acestora se învederează că prin decizie s-a făcut o greşită reţinere a 
stării de fapt, a interpretării probelor şi se evocă critici privind temeinicia. 

 Controlul instanţei de recurs este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 
1-9 C.pr.civ. şi poate viza numai motive de nelegalitate. 

 Cum aceste motive de recurs invocate tind la modificarea deciziei urmare a unei 
reaprecieri a probelor, a stării de fapt şi a temeiniciei, Curtea va admite excepţia 
inadmisibilităţii lor, deoarece instanţa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenţa şi 
aprecierea lor aparţinând puterii suverane a instanţelor de fond. Controlul exercitat de instanţa 
de recurs se referă doar la corectitudinea concluziei instanţei de fond, anume dacă judecătorii 
fondului au interpretat şi aplicat corect norma de drept. 

Recurentul a invocat în recurs critici privind împrejurarea că reclamanţii au un alt acces 
la calea publică, iar din acest considerent cererea reclamanţilor este lipsită de interes şi că 
reclamanţii îşi invocă propria culpă. 

Curtea constată că această critică nu a fost formulată în apel, prin urmare hotărârea nu 
a fost atacată cu apel de către pârât cu privire la acest aspect, astfel încât, contestarea pentru 
prima dată direct în recurs a hotărârii primei instanţe, în virtutea principiului omisso medio, 
este inadmisibilă. 

Nu se pot invoca direct în recurs critici aduse hotărârii primei instanţe, câtă vreme aceste 
critici nu au fost formulate printr-un apel promovat împotriva respectivei hotărâri.  

În consecinţă, pârâtul nu poate contesta direct în recurs aceste chestiuni, câtă vreme nu 
a formulat apel împotriva hotărârii primei instanţe cu privire la aceste aspecte. 

Singurele motive de nelegalitate care pot fi calificate astfel, care au fost invocate şi în 
faţa instanţei de apel şi care nu se referă la sentinţa instanţei de fond sau la starea de fapt, sunt 
cele prin care se fac referire la condiţiile stabilirii servituţii, anume că imobilul are deja ieşire 
la calea publică şi că servitutea este prea împovărătoare. 

Ambele aceste condiţii sunt reglementate de art. 616 şi art. 618 Cod civil, iar modul de 
aplicare a acestor texte legale prin prisma stării de fapt, care nu va fi analizată şi nici modificată, 
ci doar reţinută, se circumscriu noţiunii de aplicare a legii, cu posibilitatea greşitei aplicări, 
prevăzut ca şi motiv de recurs de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

 Analiza acestor motiv de nelegalitate nu duce la analiza stării de fapt, ci pe starea 
de fapt reţinută de instanţele de fond se va face analiza motivelor de nelegalitate. 

Din starea de fapt reţinută de instanţa de apel reiese că în prezent nu există o altă cale 
de acces cu maşina la imobilul proprietatea reclamanţilor decât cea din litigiu, scara B a 
imobilului având caracter de loc înfundat şi că aleea pavată este singura cale de acces auto 
pentru persoanele care locuiesc în scara B a blocului nr. 1A. 

 Faţă de această stare de fapt, care nu poate fi modificată, motivele de recurs nu 
sunt fondate deoarece, calea de acces stabilită este singulară, astfel că motivul de recurs 
formulat de recurent, că ar exista o altă ieşire la calea publică, nu poate fi primit. 

 Nu se poate reţine nici că servitutea stabilită ar fi prea împovărătoare, recurentul 
nici nu a indicat elementele din starea de fapt reţinută de instanţa de apel care ar putea duce la 
această concluzie. 
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 Instanţa de apel a reţinut că un autovehicul care trebuie să ajungă în curtea 
Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 nu este împiedicat cu nimic şi că reclamanţii nu şi-au justificat 
demersurile în sensul că intenţionează parcarea maşinilor în zona stabilită ca traseu al servituţii. 

Acestea sunt elemente care nu permit a se stabili un caracter împovărător al servituţii 
stabilite, iar alte astfel de elemente nu au fost indicate. 

Nici un motiv care să se poată subsuma art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă invocat de 
recurent nu este prezent în motivarea recursului. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă recursul, cu majoritate de voturi, nefiind incidente nici unul din motivele 
de casare sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. 

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă, curtea urmează să respingă 
cererea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecată în recurs, ca nedovedită. Chiar dacă 
recurentul se află în culpă procesuală intimatul trebuia să facă dovada efectuării cheltuielilor 
de judecată şi a cuantumului acestora, potrivit art. 1169 Cod civil. 

 
 

24. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Persoană intabulată în 
perioada în care raporturile patrimoniale dintre soţi erau guvernate de 

regimul separaţiei de bunuri. Petiţionar nepot de frate al soţului 
proprietarei tabulare, decedat anterior proprietarei tabulare. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 138/R din 11 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 14.520 din 07.11.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată 

în dosarul nr. .../211/2011, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei 
O.C.P.I. Cluj, invocate de aceasta. 

S-a respins cererea formulată de petentul N.A., în contradictoriu cu intimatul OFICIUL 
DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ, ca fiind dresată în contra unei 
persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului invocate de pârâţi. 
S-a respins cererea formulată de petentul N.A. în contradictoriu cu intimaţii M.E. şi 

M.A., ca fiind dresată de o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă. 
S-a luat  act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, în respectul 

dispoziţiilor art. 137 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa este datoare să se pronunţe 
mai întâi asupra excepţiilor invocate în faţa sa. 

Cu referire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei OCPI Cluj- instanţa 
a reţinut că prin decizia nr. 72 din octombrie 2007, Secţiile Unite ale CSJ au admis recursul în 
interesul legii promovat, statuând că în plângerile întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea 
nr. 7/1996, OCPI nu are calitate procesuală pasivă, raţiune pentru care, raportat la prevederile 
art. 329 alin. 3 teza a doua  din Codul de procedură civilă, va admite excepţia în discuţie.  

Instanţa de fond a reţinut că în cauză, sunt incidente dispoziţiile Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, care se întregesc cu dispoziţiile art.331-339 
C.pr.civ. art.338 alin.2 din acest act normativ menţionând expres că ,,materiile necontencioase 
cu privire la care legea prevede o procedura speciala raman supuse dispozitiilor speciale, care 
se vor întregi cu cele prevăzute in cuprinsul cartii de fata”. Prin trecerea activitatii de publicitate 
imobiliara de la Ministerul Justiţiei la Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, 
activitatea de carte funciara nu si-a pierdut caracterul necontencios, de esenta acestuia fiind 
lipsa unui litigiu, a unui diferend, a unui adversar, adică inexistenta unui conflict de interese 
intre parti, principiu exprimat de art.331 C.pr.civ., potrivit căruia prin cerile formulate in cadrul 
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procedurii necontencioase nu se urmăreşte ,,stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta 
persoana”. 

In considerarea argumentelor menţionate mai sus, se desprinde ideea ca activitatea de 
carte funciara este o procedura nejurisdictionala, respectiv o procedura necontencioasa 
speciala. Caracterul special este dat tocmai de faptul ca ea nu mai este desfăşurata prin 
intermediul instanţelor judecătoreşti, iar caracterul necontencios, întrucât nu se tinde la 
stabilirea unui drept potrivnic fata de un alt subiect de drept, cererea de înscriere in cartea 
funciara caracterizându-se prin absenta unui litigiu, a unui diferend si a unui adversar. 

S-a impus a fi subliniat că înscrierile in cartea funciara au doar efect de opozabilitate 
fata de terti, nu efect constitutiv de drepturi, conform prevederilor art.25 din Legea nr.7/1996, 
republicata, astfel incat nu se poate considera ca încheierile de carte funciara sunt acte supuse 
contenciosului administrativ. Conform prevederilor art.2 alin.1 lit.c din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, actul administrativ reprezintă ,,actul unilateral cu caracter 
individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executării ori a organizării 
executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice” Per a contrario, 
încheierile de carte funciara nu dau naştere, nu sting sau nu modifica raporturi juridice, ci doar 
consemnează astfel de raporturi in evidentele de carte funciara. Prin urmare, oficiile de cadastru 
si publicitate imobiliara nu are calitate procesuala pasiva in litigiile având ca obiect plângerile 
îndreptate împotriva unor încheieri de carte funciara. 

Pârâţii au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului in 
formularea cererilor ce fac obiectul prezentului dosar. 

Imobilul din litigiu înscris in CF.9697 Cluj-Napoca a constituit proprietatea tabulara a 
numitei F.V. - dreptul sau fiind înscris cu încheierea de c.f. 3640/8 martie 1938 - sub B 1 - fiind 
făcuta menţiunea "B.F.N.S.- înscrierea fiind făcuta ca urmare a distribuirii prin comasaţie si 
prevăzut la transformare, iar sub B. 2 este făcuta menţiunea ca numele proprietarei de sub B 1 
este B.F.N.S. in baza actului de căsătorie nr.156/ 26 martie 1929. 

  Deci, bunul a constituit bun propriu al acestei proprietare, chiar daca aceasta a 
fost căsătorita cu N.S. căsătoria lor încheindu-se in anul 1929. 

La momentul înscrierii dreptului in c.f. raporturile patrimoniale dintre soţi erau 
guvernate de regimul separaţiei de bunuri, pana la intrarea in vigoare a Codului Familiei prin 
Lg.nr.4/4.ol.l953, in speţa fiind operante disp.art..32 si 33 din Lg.115/1938 - in sensul ca 
înscrierile din c.f. sunt considerate ca operează in favoarea celui al cărui drept este înscris. 

N.S. soţul proprietarei de c.f a decedat anterior acesteia, situaţie in care el nu o putea 
moşteni pe proprietara de c.f.  

Reclamantului i s-a stabilit filiaţia prin decizia civila Nr.230/R/2006, ca fiind fiul lui 
N.A.I., deci el este strănepot de frate al soţului proprietarei de CF. F.V./B. care a decedat 
anterior acesteia. 

Faptul ca F.V. s-a căsătorit cu N.S. in anul 1929 este irelevant sub aspectul cauzei cată 
vreme la data căsătoriei lor raporturile patrimoniale dintre soţi erau guvernate de regimul 
separaţiei de bunuri si aceasta cu atât mai mult cu cat nu este făcuta dovada modului de 
dobândire a proprietăţii imobilului de persoana înscrisa in CF. 

Prin urmare, el nu are calitatea de succesor al acestei proprietare de CF. si pe cale de 
consecinţa nu justifica a fi titular al unui drept subiectiv in raportul juridic dedus judecaţii si pe 
cale de consecinţa nici interesul cerut de lege pentru a avea calitatea procesuala active sa 
formuleze cererile deduse judecaţii. 

Având in vedere faptul ca N.S. soţul proprietarei de c.f. a decedat anterior acesteia, 
respectiv la data de 17.03.1972 - N.V. decedând la data de 08.03.1983 - este evident ca N.S. 
nu o putea moşteni pe N.V. . 

Reclamantul este nepotul de frate a soţului lui N.V. - situaţie in care el ar fi avut vocaţie 
succesorala la succesiunea unchiului sau N.S.   si nu a lui N.V.. 
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Chiar si in situaţia in care s-ar considera ca imobilul din litigiu ar fi fost bunul comun 
al soţilor N.V. si N.S. care nu au avut copii, văzând ordinea deceselor - singura moştenitoare 
legala acceptanta a succesiunii defunctului N.S. decedat la data de 17.03.1972 a fost soţia sa 
supravieţuitoare N.V. - fratele defunctului N.S. - antecesorul reclamantului numitul N.I. fiind 
decedat la data de 23.09.1945. 

Din menţiunile de carte funciară anterior redate rezultă fără dubiu că  reclamantul nu 
este titularul unui drept subiectiv de moştenire la succesiunea foştilor proprietari ai imobilului 
din litigiu, deci nu justifica calitatea procesuala active in promovarea si susţinerea acţiunii, 
motiv pentru care se impune admiterea excepţiei invocate, cu consecinţa respingerii cererii 
deduse judecăţii ca fiind dresată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă. 

Având in vedere dispoziţiile art.274 C.pr.civ. si principiul disponibilităţii ce guvernează 
procesul civil, instanţa de fond a luat act ca partile nu au solicitat cheltuieli de judecata. 

Prin încheierea civilă nr. 6129/CC/7 iunie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca 
pronunţată în dosarul nr.  .../211/2011, s-a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei 
judecător S.I., formulată de petentul N.A., în cauza civilă ce formează obiectul dosarului civil 
nr. .../211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţine că potrivit art.27 C.proc.civ., „Judecătorul poate 
fi recuzat: 

    1. când el, soţul sau, ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în judecarea 
pricinii sau când este soţ, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părţi; 

    2. când el este soţ, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al 
patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele 
ori sora soţului uneia din aceste persoane; 

    3. când soţul în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin a uneia din părţi până la al 
patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viaţă ori despărţit, au rămas copii; 

    4. dacă el, soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricina 
asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una din părţi este 
judecător; 

    5. dacă între aceleaşi persoane şi una din părţi a fost o judecată penală în timp de 5 
ani înaintea recuzării; 

    6. dacă este tutore sau curator al uneia din părţi; 
    7. dacă şi-a spus părerea cu privire la pricină ce se judecă; 
    8. dacă a primit de la una din părţi daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de 

îndatoriri; 
    9. dacă este vrăjmăşie între el, soţul sau una din rudele sale până la al patrulea grad 

inclusiv şi una din părţi, soţii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.” 
Pe de altă parte, s-a subliniat că în dosar civil nr. .../211/2006, s-a constatat perimarea 

cauzei pentru neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiilor stabilite în şedinţa publică din 
data de 7.05.2008 privind indicarea valorii de circulaţie a imobilelor ce au făcut obiect al 
contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1847/132/10.04.1959 şi nr. 1219/1966, iar soluţia primei 
instanţe a fost menţinută de Tribunalul Cluj. 

În prezenta cauză, din susţinerile petentului, raportat la actele depuse la dosar, nu se 
poate reţine nici unul din cazurile de recuzare prevăzute limitativ de art. 27 C.proc.civ. Astfel, 
faptul că la ultimul termen de judecată, instanţa a dat cuvântul prima dată reprezentantei 
pârâţilor nu dovedeşte o lipsă de imparţialitate întrucât aceasta era ordinea firească de a se da 
cuvântul părţilor având în vede că pârâţii prin întâmpinare au invocat o serie de excepţii care 
trebuiau susţinute. 

Pentru aceste considerente, instanţa a apreciat că în cauză nu se poate reţine nici un 
motiv de recuzare, astfel că în temeiul art. 30 C. proc. civ., a respins ca neîntemeiată cererea 
de recuzare. 
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 Prin decizia civilă nr. 771/A din 05.11.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. .../211/2011, s-a respins ca nefondat apelul declarat de petentul N.A. împotriva sentinţei 
civile nr. 14.520 din 7.11.2013 pronunţată în dosarul nr. .../211/2011 al Judecătoriei Cluj-
Napoca şi împotriva încheierii civile nr. 6129/CC/2013, care au fost menţinute în totul.  

Apelantul a fost obligat să plătească intimatului M.L. suma de 500 lei, cheltuieli de 
judecată în apel şi intimaţilor M.A. şi M.E. suma de 500 lei cu acelaşi titlu. 

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a probaţiunii administrate şi a 
dispoziţiilor legale incidente în materie  tribunalul a constatat următoarele: 

Critica circumscrisă punctului I al memoriului de apel nu a putut fi primită ca fiind 
fondată întrucât, prin modalitatea în care reclamantul a înţeles să conceapă prezentul demers 
judiciar, acesta tinde la radierea dreptului de  proprietate al intimaţilor, ceea ce excede 
procedurii  plângerii împotriva încheierii de carte funciară, în care se verifică doar legalitatea 
acesteia din perspectiva îndeplinirii condiţiilor care au condus la înscrierea dreptului de 
proprietate în cartea funciară 

Or, pentru a se analiza o astfel de solicitare a apelantului, acesta trebuia să uziteze calea 
unei acţiuni în rectificare de carte funciară aşa cum este aceasta edictată de legiuitor prin  
dispoziţiile art.34 şi următoarele  din Legea nr.7/1996. 

În ceea ce priveşte critica existentă la punctul II al memoriului de apel tribunalul, de 
asemenea, a găsit-o ca fiind neîntemeiată, în mod pertinent prima instanţă statuând că şi în 
ipoteza în care s-ar considera că imobilul din litigiu ar fi fost bunul comun al soţilor N.V. si 
N.S. care nu au avut copii, văzând ordinea deceselor, singura moştenitoare legală acceptantă a 
succesiunii defunctului N.S. decedat la data de 17.03.1972 a fost soţia sa supravieţuitoare N.V., 
fratele defunctului N.S., antecesorul reclamantului numitul N.I. fiind decedat la data de 
23.09.1945. 

În fine, ultima critică formulată de către apelant, existentă în înscrisul intitulat 
completare a motivelor de apel, nu a putut fi primită ca fiind pertinentă întrucât verificându-se 
încheierea civilă nr.6129/CC/2013 din data de 07 iunie 2013  tribunalul a constatat temeinicia 
acesteia, în mod pertinent instanţa care a soluţionat cererea de recuzare a  judecătorului care a 
pronunţat sentinţa apelată arătând că raportat la actele depuse la dosar nu s-a putut reţine nici 
unul  dintre cazurile de recuzare prevăzute limitativ  de art.27 C pr civ. 

De asemenea, în cuprinsul încheierii atacate se stipulează în mod judicios  faptul că la 
un termen de judecată din dosarul .../211/2006,  instanţa a dat cuvântul prima dată 
reprezentantei pârâţilor nu dovedeşte o lipsă de imparţialitate întrucât aceasta era ordinea 
firească de a se da cuvântul părţilor  având în vedere că pârâţii prin întâmpinare  au invocat o 
serie de excepţii care trebuiau susţinute. 

Or, verificându-se încheierea de şedinţă din data de 19.03.2008 din dosarul nr. 
.../211/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca tribunalul a constatat veridicitatea aspectelor reţinute 
în încheierea atacată prin prezentul apel, anterior  menţionată. 

Având în vedere toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul art.296 C.pr.civ., a 
respins ca nefondat apelul declarat de petentul N.A. împotriva sentinţei civile nr. 14.520 din 
7.11.2013 pronunţată în dosarul nr. .../211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi împotriva 
încheierii civile nr. 6129/CC/2013, care au fost menţine în totul.  

În temeiul art.274 C.pr.civ., apelantul a fost obligat să plătească intimatului M.L. suma 
de 500 lei, cheltuieli de judecată în apel şi intimaţilor M.A. şi E. suma de 500 lei cu acelaşi 
titlu.  

Împotriva acestei decizii, reclamantul N.A. a declarat recurs, în termen legal, prin care 
a solicitat admiterea acestuia, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la 
instanţa de fond. 
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În motivarea recursului, reclamantul a arătat că s-a încălcat autoritatea de lucru judecat 
a deciziei civile nr. 5620/30.06.2011 a Î.C.C.J. pronunţată în dosarul nr. .../117/2007 prin care 
s-a stabilit că reclamatul este fiul lui N.A.I. şi strănepotul de frate a lui N.S.. 

Chiar dacă reclamantului nu i s-a stabilit o vocaţie succesorală concretă în ceea ce 
priveşte moştenirea defunctului N.S., instanţa a considerat că este strănepot de frate a lui N.S., 
fiind succesibil al acestuia şi drept urmare, are calitate procesuală activă pentru a formula 
plângere împotriva dispoziţiei Primarului mun. Cluj-Napoca cu nr. 7.010/18.07.2007. 

Totodată, prin această hotărâre judecătorească s-a reţinut că imobilul din C.F. nr. 9697, 
nr.top. 1517/1, situat administrativ în Cluj-Napoca, str. B., nr. 44, nu a fost preluat de stat, astfel 
că acesta nu face obiectul Legii nr. 10/2001, iar pârâta M.E. a dobândit imobilul prin contractul 
de vânzare-cumpărare în anul 1966 de la foştii proprietari, N.S. şi soţia sa, născută F.V.. 

Declaraţia numiţilor N.S.  şi N.V., autentificată sub nr. 1218/1966 adresată Sfatului 
popula al oraşului Cluj, precum şi înregistrările din cartea funciară, dovedesc că proprietarii de 
C.F. au vândut cele două imobile numiţilor M.L., M.A. şi soţia M.E.. 

Nici una din instanţele de fond nu a pus în discuţie excepţia comunităţii de bunuri între 
soţii N. şi a lipsei capacităţii procesuale active a reclamantului. 

Instanţele de fond nu au dezbătut argumentul juridic explicat de reclamant referitor la 
scopul pentru care s-a notat în C.F. menţiunea „F.V., soţia lui N.S.”, astfel că bunul dobândit 
doar de unul dintre soţi în timpul căsătoriei a fost întabulat astfel, deoarece celălalt soţ, N.S., 
nu putea cere înscrierea în carta funciară ca bun comun deoarece art. 44 din Decretul nr. 
32/1934 condiţiona înscrierea de cererea comună a soţilor. 

Conform notaţiei din C.F. nr.9697 Cluj, imobilul cu nr.top. 1517 a fost dobândit de 
N.V. după încheierea căsătoriei din data de 26.03.1929, astfel încât bunul imobil este bun 
comun. 

Afirmaţia atribuită lui N.V. în contractul de vânzare-cumpărare că ar fi cumpărat 
imobilul înainte de căsătorie, cu bani personali, este infirmată de alin. 4 al aceluiaşi contract în 
care se specifică că înstrăinarea se face în baza autorizaţiilor de înstrăinare nr. 69892/1958 şi 
nr. 12045/1959. 

Instanţa nu a cunoştea faptul că procedura administrativă impunea înscrierea numelui 
unui singur proprietar pe listele anexă cu proprietăţile naţionalizate în baza Decretului nr. 
92/1950. De altfel, datorită menţiunilor din cartea funciară, soţii N. au putut vinde imobilul în 
litigiu ca bun comun. La data vânzări celor două imobile, în anii 1959 şi 1966, erau în vigoare 
dispoziţiile Codului familiei, astfel încât raporturile dinte soţi erau guvernate de regimul 
comunităţii de bunuri. 

Prin urmare, a fost răsturnată prezumţia invocată de instanţa de apel potrivit căreia 
dreptul real a fost înscris în C.F. nr. 9697, exclusiv în folosul lui N.V., nu şi a soţului său N.S.. 

Reclamantul este succesorul lui N.S. şi are calitate procesuală activă deoarece imobilele 
în litigiu au fost coproprietatea antecesorului său, în cotă parte de 1/2.  

Instanţele de fond au ignorat dispoziţiile Legii nr. 18/1991 care prevăd faptul că cererea 
de reconstituire a dreptului de proprietate după antecesorii decedaţi echivalează cu acceptarea 
succesiunii, indiferent de ordinea în timp a deceselor soţilor antecesori. 

În privinţa apelului împotriva încheierii civile nr. 6129/CC/2013 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, reclamantul învederează instanţei că nu a invocat în cererea de recuzare dispoziţiile 
art. 27 C.pr.civ., ci jurisprudenţa CEDO, astfel încât instanţele erau obligate să răspundă la 
acest argument juridic. Reclamantul a arătat că prin cererea de recuzare a solicitat să se constate 
imparţialitatea instanţei din punct de vedere mintal referitor la modul de exercitare a rolului 
activ şi a deferenţei exagerate arătată solicitărilor d-nei avocat G.M. în detrimentul 
reclamantului întrucât o lăsa să ia cuvântul înaintea reclamantului. 

În continuarea recursului, reclamantul a arătat cine au fost numiţii L.M. şi M.A. în 
perioada comunistă.  
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În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 488 alin. 7 şi 8 din Noul C.pr.civ.  
Pârâţii intimaţi L.M. şi M.E. au formulat întâmpinare prin care au solicitat instanţei 

respingerea recursului, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în recurs în 
sumă de 500 lei pentru fiecare intimat (f.40-46). 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâţii intimaţi au arătat că reclamantul a sesizat 
instanţa cu prezenta acţiune civilă la data de 20.04.2011, anterior intrării în vigoare a Noului 
C.pr.civ., astfel încât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă din 1864. 

Pârâţii intimaţi invocă excepţia tardivităţii recursului întrucât hotărârea atacată a fost 
comunicată la domiciliul ales de către reclamant în România, la 10.12.2014 şi în Franţa la 
15.12.2014, însă, pe aceasta din urmă nu se atestă la care a fost predată reclamantului care a 
semnat confirmarea de primire. 

Se poate aprecia că, raportat la data expedierii din România, reclamantul a primit 
hotărârea la data de 19 decembrie 2014, dată în raport de care termenul de recurs a expirat la 
data de 4 ianuarie 2015, astfel încât recursul reclamantului este tardiv formulat. 

În subsidiar, pârâţii intimaţi solicită respingerea recursului ca nefondat întrucât 
reclamantul nu are calitatea de persoană interesată reglementată de art. 34 din Legea nr. 
115/1938, reluată de art. 34 din Legea nr. 7/1996. Potrivit acestor dispoziţii legale, calitatea de 
persoană interesată o are doar titularul dreptului înscris în cartea funciară sau succesorul 
acestuia or terţul, dacă este titularul unui drept subiectiv, încălcat prin înscrierile făcute în cartea 
funciară în baza încheierilor atacate. 

În speţă nu operează autoritatea de lucru judecat raportat la dispoziţiile deciziei civile 
nr. 5620/30.06.2011 a Î.C.C.J., pronunţată în dosarul nr.  .../117/2007, întrucât pârâţii nu au 
avut calitatea de parte în acest dosar, astfel încât această hotărâre judecătorească nu este 
opozabilă pârâţilor. 

N.S. a decedat ulterior soţiei sale N.V., astfel încât în mod corect instanţele de fond au 
statuat că reclamantul nu are calitatea de succesibil al proprietarei de C.F. şi, în consecinţă, nu 
justifică un drept subiectiv legat de imobil care să justifice calitatea procesuală activă. 

O.C.P.I. CLUJ  a formulat întâmpinare prin care a arătat că în mod corect au statuat 
instanţele de fond că nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză raportat la decizia nr. 
LXXII/2007 a Î.C.C.J. (f.47-48). 

Reclamantul recurent N.A. a formulat un răspuns la întâmpinare pârâţilor intimaţi prin 
care a arătat că recursul a fost formulat în termenul legal de 15 zile (f.73-76). La data de 
23.12.2014 i s-a comunicat decizia atacată, iar la data de 07.01.2015 a depus recursul la poşta 
din Montpellier. În continuare, reclamantul recurent arată că şi în ipoteza în care nu operează 
ipoteza de lucru judecat, hotărârea judecătorească mai sus menţionată îi confirmă calitatea 
procesuală activă după defunctul N.S., fratele bunicului său patern, în cotă parte de ½ asupra 
imobilului în litigiu, indiferent de data acestuia,  în raport cu data decesului soţiei sale. 

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

În şedinţa publică din 11.03.2015, Curtea a invocat excepţia inadmisibilităţii 
prevederilor din noul C.pr.civ. care au fost menţionate de reclamant în cererea de recurs ca 
temeiuri de drept, precum şi excepţia inadmisibilităţii acelor motive de recurs  formulate direct 
împotriva sentinţei primei instanţe, excepţii care sunt apreciate ca fiind întemeiate şi astfel 
urmează a fi admise pentru argumentele ce urmează a fi expuse.  

Textul legal invocat de reclamantul recurent în susţinerea recursului, respectiv art. 488 
alin. 7 şi 8 din noul C.pr.civ. este cuprins în  noul C.pr.civ. în Titlul II intitulat „Căile de atac”, 
Capitolul III „Căile extraordinare de atac”, Secţiunea 1. Recursul. 

 Conform art.24 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile 
legii noi de procedură se plică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea 
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acesteia în vigoare iar art.25 alin.1 din acelaşi act normativ stipulează că, procesele în curs de 
judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. 

 Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 
15.02.2013, iar prezenta cerere de chemare în judecată a fost promovată de reclamant anterior 
acestei date, respectiv la data de 29.03.2011 astfel încât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile 
vechiului C.pr.civ., potrivit textelor legale mai sus citate. 

De asemenea, 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. 298 C.pr.civ. prevede că, dispoziţiile de procedură privind judecata în 
primă instanţă se aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse 
în prezentul titlu. 

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 
de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond 
a pricinii.  

Astfel, art. 282 alin.1 C.pr.civ. prevede că, 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. 

Potrivit art. 299 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele date în 
apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţională sunt supuse recursului. Dispoziţiile art. 282 alin. (2) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. Recursul se soluţionează de instanţa imediat superioară celei care a pronunţat 
hotărârea în apel. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că obiect al recursului pot fi doar hotărârile 
date fără drept de apel reglementate de art.2821 C.pr.civ., cele date în apel, precum şi, în 
condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională. 

În speţă sentinţa primei instanţe a fost supusă căii de atac a apelului astfel încât toate 
motivele de recurs prin care se critică direct hotărârea instanţei de fond, fără referire la decizia 
instanţei de apel, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întrucât  aceasta nu poate forma 
obiectul recursului, excepţie care, în temeiul textelor legale mai sus menţionate urmează a fi 
admisă. 

Prin întâmpinare, pârâţii intimaţi au invocat excepţia tardivităţii recursului declarat de 
reclamant întrucât hotărârea atacată a fost comunicată la domiciliul ales de către reclamant în 
România, la 10.12.2014 şi în Franţa la 15.12.2014, însă, pe aceasta din urmă nu se atestă data 
la care a fost predată reclamantului care a semnat confirmarea de primire. Se poate aprecia că, 
raportat la data expedierii din România, reclamantul a primit hotărârea la data de 19 decembrie 
2014, dată în raport de care termenul de recurs a expirat la data de 4 ianuarie 2015. 

Verificând susţinerile pârâţilor intimaţi Curtea constată că decizia recurată a fost 
comunicată reclamantului la domiciliul ales din România, Oradea, str. G.Enescu, nr. 17, jud. 
Bihor, la data de 10.10.2014, aşa cum rezultă din dovada de primire şi procesul-verbal de 
predare anexat la f. 77 din dosarul de apel. 

Curtea constată că prin înscrisul anexat la f. 229 din dosarul de fond şi înregistrat la 
data de 09.01.2014, reclamantul a solicitat să se ia act de faptul că domiciliul său procesual nu 
se mai află în România, ci în Franţa, la adresa domiciliului legal: ... Montpellier, Franţa. 

Decizia atacată a fost expediată la domiciliul mai sus arătat prin scrisoare recomandată 
externă, cu confirmare de primire, la data de 15.12.2014, a fost semnată de reclamant, însă 
confirmarea de primire nu cuprinde data predării trimiterii poştale (f.61, dosar apel). 

Este adevărat că potrivit art. 301 C.pr.civ., termenul de recurs este de 15 zile de la 
comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel, însă art. 310 C.pr.civ. statuează că „Dacă 
nu se dovedeşte, la prima zi de înfăţişare că recursul a fost depus peste termen sau dacă această 
dovadă nu reiese din dosar, el se va socoti făcut în termen”.  
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Drept urmare, din înscrisurile mai sus arătate nu a rezultat faptul că recursul a fost depus 
după împlinirea termenului legal de 15 zile întrucât confirmarea de primire a scrisorii 
recomandate externe prin care reclamantului i s-a comunicat decizia recurată nu cuprinde data 
primirii efective de către recurent, motiv pentru care Curtea, în temeiul art. 316 raportat la art. 
137 alin. 1 coroborat cu art. 310 C.pr.civ., va respinge excepţia tardivităţii recursului. 

La termenul de judecată din data de 11.03.2015, Curtea a invocat excepţia 
inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin 
reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de 
recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin 
art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, excepţie care urmează să fie admisă, motivat 
pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau 
casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, 
reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurentul nu mai poate beneficia de acest lucru prin promovarea 
recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este nu este întemeiată în drept pe prevederile vechiului 
C.pr.civ., Curtea constată potrivit art.306 alin.3 C.pr.civ. că dezvoltarea motivelor de recurs 
aşa cum a fost indicată de reclamant face posibilă încadrarea lor în motivul reglementat de 
art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Cu toate acestea, 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. 

Critica esenţială pe care se axează întreaga motivare a recursului se referă la aprecierea 
incorectă a probelor administrate de către instanţa de apel, cu trimitere exhaustivă la probele 
administrate în cauză de către prima instanţă, reclamantul apreciind că instanţa de apel a 
analizat incorect probele administrate ceea ce a condus la o soluţie greşită. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă 
o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării 
de fapt a cauzei,  o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a 
relaţiilor tensionate dintre părţi. 

Aceste motive de recurs 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 
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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. 

Imobilul din litigiu constând în casă din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu 4 camere, 1 
bucătărie, dependinţe, curte şi grădină în suprafaţă de 379 stj.p a fost înscris iniţial în CF 
nr.9697 Cluj-Napoca, sub A+1, cu nr.top. 1517, în favoarea  a proprietarei tabulara F.V. - 
dreptul sau fiind înscris cu încheierea de c.f. 3640/8 martie 1938 - sub B 1 - fiind făcuta 
menţiunea "B.F.N.S. - înscrierea fiind făcuta ca urmare a distribuirii prin comasaţie si prevăzut 
la transformare. Sub B2 este făcuta menţiunea ca numele proprietarei de sub B1 este B.F.N.S. 
in baza actului de căsătorie nr.156/ 26 martie 1929. 

Prin încheierea de cf.170/13.01.1949, în baza certificatului nr.12079/1948 al Primăriei 
Cluj se radiază grajdul notat asupra imobilului mai sus descris. 

Ulterior, prin încheierea de cf.nr.6958/04.11.1957, în baza planului de împărţire  
aprobat cu autorizaţia de împărţire  nr.48665/24.10.1957 dată de Sfatul popular al oraşului Cluj, 
imobilul mai sus arătat s-a deslipit şi împărţit în două parcele  cu nr.top. nou: 1517/1, casă, 
curte şi grădină cu suprafaţa de 240 stjp. care s-a reînscris sub A+2 şi 1517/2, loc de casă cu 
suprafaţa de 139 stjp. care s-a reînscris sub A+3. 

Prin încheierea de cf.nr.2204/15.04.1959, în baza contractului de vânzare cumpărare  
autentificat de Notariatul de Stat al oraşului Cluj imobilul de sub A+3 s-a transcris în CF 
nr.23809 Cluj, în favoarea lui M.L.. 

Prin încheierea de cf.nr.247/18.02.1966, în baza contractului de vânzare cumpărare 
autentificat de Notariatul de Stat al oraşului Cluj sub nr.1219 /17.02.1966 asupra  imobilului 
de sub A+2 s-a întabulat dreptul de proprietate, cu titlu de drept cumpărare, ca bun comun, în 
favoarea lui M.A. şi soţia M.E.. 

La momentul înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară  în favoarea 
proprietarei tabulare F.V. raporturile patrimoniale dintre soţi erau guvernate de regimul 
separaţiei de bunuri, pana la intrarea in vigoare a Codului Familiei prin Legea nr.4/4.01.1953, 
in speţa fiind incidente  prevederile art.32 si art.33 din Decretul lege nr.115/1938 - in sensul ca 
înscrierile din c.f. sunt considerate ca operează in favoarea celui al cărui drept este înscris. 

 Prin urmare, imobilul a constituit bunul propriu al acestei proprietare, chiar daca 
aceasta a fost căsătorita cu N.S. căsătoria lor încheindu-se in anul 1929. 

N.S., soţul proprietarei tabulare, a decedat anterior acesteia, respectiv la data de 
17.03.1972, iar proprietara tabulară N.V. a decedat la data de 08.03.1983. 

Reclamantului i s-a stabilit filiaţia prin decizia civila nr.230/R/16.01.2006 a Curţii de 
Apel Cluj, ca fiind fiul lui N.A.I., decedat la 02.08.1980, astfel că este strănepot de frate al 
soţului proprietarei tabulare F.V., care a decedat anterior acesteia. 

Chiar şi în ipoteza în care s-ar considera că imobilul din litigiu ar fi fost bunul comun 
al soţilor N.V. si N.S. care nu au avut copii, văzând ordinea deceselor, singura moştenitoare 
legală acceptantă a succesiunii defunctului N.S. decedat la data de 17.03.1972 a fost soţia sa 
supravieţuitoare N.V., fratele defunctului N.S., antecesorul reclamantului numitul N.I. fiind 
decedat la data de 23.09.1945. 

Critica reclamantului recurent privitoare la faptul că s-a încălcat autoritatea de lucru 
judecat  a deciziei civile nr.5620/30.06.2011 a ÎCCJ pronunţată în dosarul nr. .../117/2007 este 
apreciată de Curte ca fiind neîntemeiată. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr.741/06.11.2007 a Tribunalului Cluj,  s-a respins excepţia 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantului  şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii. S-a 
respins plângerea reclamantului N.A. împotriva dispoziţiei Primarului mun. Cluj Napoca 
nr.7010/18.07.2007, care a fost păstrată în totul. 
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Această hotărâre judecătorească a rămas definitivă, prin decizia civilă 
nr.50/A/13.02.2008 a Curţii de Apel Cluj şi irevocabilă, prin decizia civilă nr.5620/30.06.2011 
a ÎCCJ pronunţată în dosarul nr. .../117/2007. 

În considerentele sentinţei civile nr.741/06.11.2007 a Tribunalului Cluj de respingere a 
excepţiei lipsei calităţii procesuale active s-au menţionat următoarele: „Ca atare, chiar dacă 
reclamantului nu i s-a stabilit o vocaţie succesorală concretă, în ceea ce priveşte moştenirea 
defunctului N.S., instanţa a considerat că reclamantul fiind strănepot de frate a lui N.S., este 
succesibil al acestuia, intrând în clasa a II a moştenitorilor, şi pe acest considerent are calitate 
procesuală activă pentru a formula plângere împotriva Dispoziţiei primarului Municipiului Cluj 
Napoca cu nr.7010/18.07.2007, care a soluţionat cererea sa  cu privire la imobilul de pe str. B. 
nr.44, înscris în CF nr.9697 Cluj Napoca şi care a fost în anul 1938 coproprietatea antecesorului 
său N.S., în cotă de ½ parte”. 

Conform art.1201 C.civ., este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are 
acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în 
contra lor în aceeaşi calitate. 

În speţă,  nu poate fi reţinut efectul negativ al autorităţii de lucru judecat întrucât nu 
există tripla identitate de părţi, obiect şi cauză între acţiunea pendinte şi acţiunea civilă care a 
fost soluţionată prin hotărârea judecătorească mai sus arătată. În această ultima acţiune părţi au 
fost reclamantul şi Primarul mun. Cluj Napoca, obiectul l-a constituit dispoziţia emisă de 
Primar, iar cauza a fost reglementarea specială cuprinsă în legea nr.10/2001. 

De asemenea, nu poate fi reţinut nici efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat 
întrucât prezentul litigiu nu se poartă între aceleaşi părţi, iar prin hotărârea judecătorească 
menţionată nu s-a dezlegat problema de drept privind  vocaţia succesorală concretă a  
reclamantului la moştenirea defunctului N.S.. 

Potrivit art. 34 din legea nr.7/1996 „Orice persoană interesată poate cere rectificarea 
înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-
a constatat că: 

    1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; 
    2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 
    3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat 

efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 
    4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a 

imobilului”. 
 Din interpretarea acestui text legal rezultă că are calitatea de persoană interesată 

titularul dreptului înscris în cartea funciară sau succesorul acestuia, ori terţul, faţă de 
proprietarul înscris, dacă este titularul unui drept subiectiv încălcat prin înscrierile  făcute în 
cartea funciară în baza încheierilor atacate. 

În condiţiile în care prezumţia instituită de art.30 şi art.31 din Legea nr.7/1996 nu a fost 
răsturnată, nefiind făcută dovada certă contrară şi în raport de ordinea deceselor rezultată din 
actele de stare civilă depuse la dosar, în mod legal Curtea constată că  tribunalul  a stabilit că 
reclamantul nu are calitatea  de succesibil după proprietara tabulară F.V. şi în consecinţă nu 
justifică un drept subiectiv care să îi confere calitatea de persoană interesată în sensul legii. 

Critica reclamantului privitoare la modul de soluţionare a cererii de recuzare este 
apreciată de Curte ca nefondată deoarece verificându-se încheierea civilă nr.6129/CC/2013 din 
data de 07 iunie 2013 Curtea constată în mod judicios că raportat la motivele de fapt şi de drept, 
precum şi actele depuse la dosar nu s-a putut reţine incidenţa niciunuia  dintre cazurile de 
recuzare prevăzute limitativ  de art.27 C.pr.civ., judecătorul având obligaţia de a încadra în 
drept cererea reclamantului pe baza motivelor indicate de acesta. 

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 
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respinge recursul declarat de reclamantul N.A. împotriva deciziei civile nr. 771/A din 
05.11.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. .../211/2011, 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 recurentul, aflată în culpă procesuală,  să plătească intimaţilor M.L. şi M.E., câte 500 
lei, cheltuieli de judecată în recurs, pentru fiecare, reprezentând onorariul avocaţial dovedit 
prin chitanţele de plată anexată la f.34 şi f.36 din dosar. 

 
 

25. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Suprapunere de terenuri. 
Inadmisibilitatea rezolvării situaţiei în procedura necontencioasă  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 143/R din 11 martie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 3382/15.04.2014, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în 

dosarul nr. .../182/2012*,  a fost respinsă acţiunea civilă formulată de petentul F.I., prin 
mandatar M.M., având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. 

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

„În rejudecare plecând de la îndrumarul deciziei de casare  conform căruia instanţa este 
obligată să pună în discuţie precizarea plângerii împotriva încheierilor de carte funciară sub 
aspectul cadrului procesual, respectând dispoziţiile art. 50¹ din Legea nr. 7/1996 conform 
cărora soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară se face fără citarea Oficiului 
Teritorial, şi având de asemenea în vedere şi Decizia nr.72 din 15.10.2007 prin care s-a admis 
recursul în interesul legii promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care se stabileşte 
astfel că în cauzele care au ca obiect plângerile împotriva încheierilor de carte funciară .... 
Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu au calitate procesuală pasivă; instanţa în 
şedinţa publică din data de 04.02.2014 a pus în vedere petentului să-şi precizeze acţiunea în 
sensul de a arăta, având în vedere considerentele expuse mai sus, dacă înţelege să cheme în 
judecată proprietarii tabulari sau orice altă persoană cu care înţelege să se judece, astfel încât 
prezentul litigiu urma să se desfăşoare în contradictoriu cu persoanele chemate în judecată în 
calitate de pârâţi pronunţându-se astfel o hotărâre judecătorească în contradictoriu cu aceştia.  

 Petentul, prin mandatar, a arătat că nu înţelege să cheme în judecată o anumită 
persoană nereuşind astfel să stabilească cadrul procesual aşa cum i s-a pus în vedere şi aşa cum 
impune principiul disponibilităţii aplicabil în procesul civil, rezumându-se doar la a arăta că 
doreşte să conteste încheierea de carte funciară, aspecte pe care le-a reiterat într-un mod similar 
şi în şedinţa publică din 02.04.2014. Atitudinea petentului se află într-o evidentă contradicţie 
cu modul de expunere al considerentelor acţiunii introductive unde acesta arată că: "Biroul CF 
tratează preferenţial documentele prezentate de partea adversă, modul de acţiune ad-hoc rezultă 
şi din datele la care partea adversă a depus documentaţia; este evident că partea adversă şi-a 
reglat modul de acţiune în funcţie de cererea depusă de noi pe baza unor informaţii deţinute de 
biroul de CF, singurul utilizator al informaţiilor; nejustificându-se tratamentul preferenţial al 
actelor invocate de partea adversă, respectiv sentinţa civilă nr. 22563 din 21.12.2011 
pronunţată de către Judecătoria Baia Mare în dosar nr. ... /182/2011 faţă de titlul de proprietate 
invocat de petent,din toate aceste modalităţi de formulare a considerentelor acţiunii 
introductive putându-se desprinde concluzia conform căreia petentul identificase o parte 
adversă dar pe care a refuzat să o cheme în judecată. 

 Criticile aduse sentinţei mai sus amintite în sensul în care prin aceasta şi 
respectiv expertiza tehnică pe care s-a fundamentat, ca parte integrantă a sentinţei,  a fost luat 
în considerare planul cadastral din anul 1890, plan care nu are nicio legătură cu cărţile funciare, 
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astfel încât terenul înscris în CF 375 Ariniş în suprafaţă de 5050 mp să fie mutat şi amplasat 
acolo unde s-a dorit respectiv unde au indicat părţile iar suprafaţa acestuia, fiind redusă arbitrar 
la suprafaţa noului amplasament disponibil, adică la 1587 mp invocând în acest sens erori 
tehnice care au stat la baza pronunţării sentinţei respective, nu pot fi reţinute ca atare de către 
instanţa de judecată, atâta timp cât este vorba despre criticare unui titlu executoriu reprezentat 
de o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi care se bucură de putere de lucru judecat în 
ceea ce priveşte chestiunile de fapt şi de drept dezlegate în aceasta.  

 Astfel, prin raportare la toate aceste considerente, având în vedere că aşa cum 
relevă documentele depuse la dosarul cauzei, suprapunerea invocată de către OCPI Maramureş 
apare ca fiind reală, impunându-se ca toate problemele care decurg din această suprapunere să 
fie soluţionate pe cale separată, iar pe de altă parte, raportat la atitudinea reclamantului 
caracterizată prin refuzul acestuia de a stabili cadrul procesual şi ţinându-se cont de lipsa 
caracterului necontencios al acţiunii aşa cum aceasta a fost formulată prezentul litigiu 
impunându-se a se fi purtat în contradictoriu cu acele persoane care ar fi fost prejudiciate în 
ipoteza în care cererii reclamantului i s-ar fi dat de către OCPI o soluţie favorabilă, instanţa va 
respinge acţiunea civilă conform dispozitivului”.  

 Prin Decizia civilă nr. 546/A/17.12.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosarul nr. .../182/2012*, a fost respins apelul  declarat de F.I., prin mandatar M.M., 
împotriva sentinţei civile nr. 3382 pronunţată la data de 15 aprilie 2014 de Judecătoria Baia 
Mare în dosarul nr. .../182/2012*. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut în considerentele 
deciziei sale, următoarele: 

 „Obiectul cererii de chemare în  judecată formulate de M.M., în reprezentarea 
lui F.I., îl constituie plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de înregistrare nr. 
6947/28.02.2012 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din dosarul nr. 
6947/28.02.2012 şi a Încheierii de respingere a cererii de reexaminare nr. 12303/2012 dată de 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia Mare în dosarul nr. 12303/09.04.2012. 

  Tribunalul Maramureş a stabilit în soluţionarea apelului declarat împotriva 
Sentinţei civile nr. 10649/13.11.2012 (primul ciclu procesual) faptul că Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, potrivit art. 501 din legea 7/1996 (forma aplicabilă prezentei cereri) nu 
are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză. Astfel deşi iniţial cererea a fost formulată în 
contradictoriu cu acest pârât, acesta nu poate avea calitate procesuală pasivă. 

 În condiţiile în care iniţial cererea a fost formulată în contradictoriu cu Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Judecătoria a respins acţiunea ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

 În rejudecare instanţa a pus în discuţie cadrul procesual. Reclamantul, prin 
reprezentant a arătat că nu solicită soluţionarea cererii în contradictoriu nici o altă persoană. 
Reţinând susţinerea reclamantului, instanţa a respins plângerea formulată. 

 Se reţine că susţinerea reclamantului din cuprinsul memoriului de apel depus la 
data de 3 octombrie 2014 la dosarul cauzei, potrivit căreia procedura ce urmează a fi avută în 
vedere la soluţionarea plângerii de carte funciară este procedura necontencioasă poate fi avută 
în vedere. 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a respins cererea formulată de 
reclamant privind înscrierea imobilului în CF şi ulterior cererea de reexaminare, reţinând, după 
analiza documentaţiei depuse pentru înscrierea dreptului în cartea funciară, faptul că terenul în 
cauză se suprapune peste terenul cu numărul cadastral 50170. S-a mai arătat că dreptul de 
proprietate pentru cele 2 terenuri a fost dobândit prin titlul de proprietate nr. 515/9/24.01.2012 
a Comisiei Judeţene Maramureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor (în cazul apelantului) şi prin Sentinţa civilă nr. 1427/14.02.2011 pronunţată de 
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Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. .../182/2010 (pentru V.C.-reclamantul din dosarul arătat 
anterior). În acest dosar au fost părţi V.C., respectiv V.T. şi V.V.. 

 Analiza situaţiei arătate, respectiv suprapunerea celor 2 terenuri şi analiza cererii 
de înscriere a imobilului reclamantului în cartea funciară nu poate fi făcută fără citarea părţilor 
care pot fi vătămate prin realizarea eventualei înscrieri a dreptului în cartea funciară. În măsura 
în care cererea ar fi admisă instanţa ar dispune înscrierea în CF, astfel că dreptul stabilit prin 
sentinţa civilă nr. 1427 din data de 14 februarie 2011 a Judecătoriei Baia Mare ar fi afectat, în 
sensul înscrierii dreptului reclamantului deşi cele 2 terenuri s-ar suprapune. 

 Se consideră că analiza acestui aspect, suprapunerea celor 2 terenuri nu poate fi 
analizată decât în contradictoriu cu persoana înscrisă în cartea funciară, deoarece drepturile 
acesteia ar putea fi afectate prin soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză.  

 Având în vedere faptul că reclamantul-apelant a arătat expres că nu doreşte 
soluţionarea cauzei în contradictoriu cu alte persoane, se consideră că cererea formulată de 
acesta nu poate fi admisă, astfel că în mod corect instanţa a respins cererea formulată. 

 În ceea ce priveşte susţinerea că judecătorul cauzei s-a antepronunţat, se 
consideră că această susţinere din memoriul de apel nu poate fi reţinută. Se constată că formal, 
prin sentinţa civilă nr. 10649 pronunţată la data de 13 noiembrie 2012 a fost admisă excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI, cererea fiind respinsă ca fiind formulată împotriva 
unei persoane fără calitate procesuală pasivă.  

Deoarece nu s-a pronunţa asupra fondului cauzei, iar în rejudecare nu s-a mai pus în 
discuţie aceeaşi problemă de drept, tranşată prin decizia din apel, se consideră că nu poate fi 
reţinută în cauză existenţa unei incompatibilităţi sau existenţa cazului de recuzare, prevăzute 
de art. 27 pct. 7 C.proc.civ., care ar fi impus obligaţia de a se formula cerere de abţinere din 
partea judecătorului învestit cu soluţionarea dosarului. 

Reţinând aceste aspecte, instanţa, în temeiul art. 296 C.proc.civ., va respinge apelul 
declarat de F.I. prin reprezentant, apelul nefiind fondat”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, F.I., prin mandatar M.M., 
solicitând admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii recurate şi reţinerea cauzei spre 
rejudecare de către instanţa de recurs. 

În motivarea recursului s-a arătat că, în fapt, Tribunalul Maramureş prin Decizia civilă 
nr. 546/A, pronunţată în şedinţa publică din data de 17 decembrie 2014, a respins apelul 
declarat împotriva sentinţei civile nr. 3382/15.04.2014 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în 
dosarul nr. .../182/2012* - al doilea ciclu procesual în rejudecare -, având obiect plângere 
împotriva încheierii de carte funciară. 

Recurentul susţine că nici instanţa de fond şi nici cea de apel nu au stabilit corect şi 
complet cadrul procesual, neexercitându-şi rolul activ, cu eficienţă, în scopul soluţionării în 
profunzime în interesul corectei soluţionări a cauzei. 

Acţiunea, aşa cum a fost formulată, se referă şi are drept obiect legalitatea actelor 
"încheiere de carte funciară nr. 6947/13.112012 - dos. nr. 6947/28.02.2012 şi a încheierii de 
respingere a cererii de reexaminare, 12303/2012 – dos. 12303/09.04.2012, ambele date de 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia Mare. 

Acesta este scopul acţiunii, natura cererii cu care instanţa a fost investită, cererea sub 
acest aspect nefiind soluţionată, atât instanţa de fond, în ambele cicluri procesuale, cât şi 
instanţa de apel, în al doilea ciclu procesual, îndepărtându-se de soluţionarea cererii aşa cum a 
fost formulată şi cum instanţa a fost investită. 

Faţă de dispoziţiile legale care fac admisibilă o astfel de acţiune, prezentate în cererea 
de chemare în judecată, instanţa avea a se pronunţa asupra legalităţii, modului de soluţionare a 
cererii, acţiunile exprese pe care trebuia să le întreprindă, în sensul verificării comparative a 
documentaţiei cu documentaţiile tehnice de evidenţă cadastrală a terenului, precum şi 
drepturile conferite de titlul de proprietate prezentat. 
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Niciuna dintre aceste atribuţii nu a fost efectuată de Biroul de Cadastru, mai mult în 
contrapartidă au acceptat, în mod abuziv, a susţinut recurentul, o altă documentaţie, întocmită 
în mod voit în scopul de a crea şi menţine confuzia în legătură cu adevărata stare de fapt şi de 
drept existentă în teren. 

În mod inexplicabil instanţa nu s-a aplecat şi nu s-a pronunţat cu privire la legalitatea 
actelor deduse judecăţii. 

Recurentul a reiterat faptul că îşi menţine motivele invocate în fazele procesuale 
anterioare în cauză, în sensul susţinerii acţiunii. 

Intimata nu a formulat întâmpinare în apel. 
Recursul este nefondat. 
Cu privire la motivele de recurs prin care se critică direct cele statuate de instanţa de 

fond  
În ceea ce priveşte acea parte a motivelor de recurs prin care se critică direct  cele 

statuate de instanţa fondului, atât în primul ciclu procesual, cât şi în rejudecare, Curtea, din 
oficiu, la termenul de judecată din data de 11.03.2015, a invocat excepţia inadmisibilităţii, 
excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

Este ştiut faptul că, în raport de dispoziţiile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 
299 alin. 1 C.pr.civ., nu este admisibilă criticarea direct în recurs a unei hotărâri pronunţate în 
primă instanţă, hotărâre care este susceptibilă de apel, iar mai apoi, hotărârea pronunţată în 
apel, este susceptibilă de recurs. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., 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. 

Art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ. prevede că 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. 

Există, aşadar, o ierarhie a căilor de atac, respectiv, hotărârile pronunţate în primă 
instanţă de judecătorii, susceptibile de apel, pot fi atacate cu apel exclusiv la instanţa imediat 
superioară, adică la tribunal, în timp ce, hotărârile prin care tribunalele soluţionează apelurile, 
sunt susceptibile de a fi atacate cu recurs la curtea de apel. 

Această ierarhie a căilor de atac este menită să asigure respectarea principiului dublului 
grad de jurisdicţie. 

O cale de atac nu poate fi exercitată omisso media, respectiv, nu poate fi criticată direct 
în recurs, hotărârea pronunţată în primă instanţă de judecătorie – şi care este, potrivit legii, 
susceptibilă de apel la tribunal -, pentru că, într-o atare situaţie, instanţa de recurs nu poate 
exercita controlul judiciar asupra hotărârii pronunţate,. 

Pe cale de consecinţă, analizarea, direct în faza recursului, a motivelor ce ar duce la 
privarea părţii de un grad de jurisdicţie şi, implicit, la încălcarea principiului „non omisso 
medio”, apare ca fiind inadmisibilă. 

Este ştiut faptul că exercitarea căilor de atac are ca efect punerea în mişcare a controlului 
judiciar îndeplinit de instanţele superioare asupra hotărârilor instanţelor inferioare şi este 
guvernată de principiul legalităţii căilor de atac, prevăzut şi de art. 129 din Constituţie, text 
constituţional care se referă la elemente precum obiectul căii de atac, subiectele acesteia, 
termenele de exercitare, ordinea în care acestea se exercită. 

Cauza recursului constă în nelegalitatea hotărârii ce se atacă pe această cale, care trebuie 
să îmbrace una din formele prevăzute de art. 304 pct. 1 - 9 C.pr.civ.. 

Recursul poate fi exercitat numai pentru motive ce au făcut analiza instanţei anterioare, 
şi care, implicit, au fost cuprinse în motivele de apel, în situaţia în care atât apelul, cât şi recursul 
sunt exercitate de aceeaşi parte, iar soluţia primei instanţe a fost menţinută în apel. 
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Aceasta este una din aplicaţiile principiului legalităţii căilor de atac şi se explică prin 
aceea că, efectul devolutiv al apelului, limitându-se la ceea ce a fost apelat, face ca în recurs să 
poată fi invocate doar critici care au fost aduse şi în apel, cu precizarea că toate criticile din 
recurs trebuie să aibă ca obiect strict hotărârea pronunţată în apel. 

Numai în acest fel se respectă principiul dublului grad de jurisdicţie, deoarece în ipoteza 
contrară, s-ar ajunge la situaţia ca anumite apărări ori susţineri ale părţilor, să fie analizate 
pentru prima oară de instanţa învestită cu calea extraordinară de atac a recursului. 

Principiul „non omisso medio” reprezintă, de asemenea, o aplicaţie a modalităţii în care 
autoritatea de lucru judecat se manifestă în cadrul aceluiaşi proces, câtă vreme aspectele 
dezlegate de prima instanţă şi nesupuse cenzurii instanţei de apel, nu mai pot face obiect de 
critică în calea de atac subsecventă a recursului. 

Drept urmare, Curtea, constată că acele critici din recursul reclamantului, prin care se 
critică direct cele statuate de instanţa de fond, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, 
prin raportare la prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., ale art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ., 
coroborat cu principiul „non omisso medio”.  

Cu privire la motivul de recurs prin care se critică modalitatea în care s-a făcut 
verificarea comparativă a documentaţiei cadastrale, cu documentaţia tehnică de evidenţă 
cadastrală a terenului. 

La termenul de judecată din data de 11.03.2015 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 
inadmisibilităţii criticilor din recurs formulate omisso medio, prin care recurentul a solicitat 
verificarea comparativă a documentaţiei cadastrale cu documentaţia tehnică de evidenţă 
cadastrală a terenului, şi prin care a criticat modalitatea în care instanţa de fond nu a întreprins 
acţiuni exprese în sensul efectuării acestor verificări.  

Curtea, constată că aceste critici din  motivele de recurs, mai sus reproduse, nu au fost 
invocate de către recurent prin memoriul de apel promovat împotriva sentinţei fondului, astfel 
încât, aceste critici din recurs intră sub incidenţa inadmisibilităţii excepţie întemeiată pe 
dispoziţiile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., ale art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ., coroborat cu principiul 
„non omisso medio”. 

Nefiind invocate prin apel, în mod cert, cele două critici nu pot fi invocate pentru prima 
dată în recurs, cu eludarea dublului grad de jurisdicţie, o astfel de invocare contravenind 
dispoziţiilor art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ. 

Drept urmare, Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii acestor critici din recurs. 
Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
Curtea, din oficiu, la termenul de judecată din data de 11.03.2015, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii motivelor de recurs de netemeinicie, excepţie care urmează să fie admisă, 
motivat pe următoarele considerente 

Este ştiut faptul că în actuala structură legală a recursului nu este admisibilă invocarea 
nici unor motive de netemeinicie, ci doar de strictă nelegalitate a hotărârii recurate, şi aceasta 
întrucât, urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.proc.civ., prin art. I pct. 1111 din OUG 
nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, respectiv,  
ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în 
recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar 
chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.proc.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care 
primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la 
reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, ale raporturilor dintre părţi, ori care să tindă 
la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de recurs 
fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind 
obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 
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În recurs pot fi analizate doar strict motivele de nelegalitate dintre cele expres şi 
limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

Se constată, aşadar, de către Curte că în cauză  îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acelor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate şi care se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 129 pct. 5 Cod procedură 
civilă coroborat cu art. 50 din Legea nr. 7/1996 şi cu Ordinul nr. 643/2006. 

Recurentul a susţinut că hotărârea ar fi nelegală prin aceea că instanţa nu a avut rol activ 
şi nu a stabilit corect şi complet cadrul procesual. 

Desigur, o primă precizare care se impune  a fi făcută, vizează împrejurarea că,  în raport 
de dispoziţiile art. 294 alin. 1 Cod procedură civilă, cadrul procesual putea fi stabilit doar în 
faţa primei instanţe. 

În nici un caz, instanţa de apel nu era abilitată să stabilească şi să lămurească cadrul 
procesual, având în vedere că art. 294 alin. 1 Cod procedură civilă statuează în mod imperativ 
faptul 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”. 

Prin urmare, instanţa de apel era ţinută să se pronunţe asupra apelului reclamantului 
strict în limitele în care cadrul procesual a fost fixat în faţa primei instanţe, aşa cum de altfel 
dispun şi prev art. 292 Cod procedură civilă . 

Este adevărat că prin prisma art. 295 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 129 Cod 
procedură civilă, şi instanţa de apel trebuie să manifeste rol activ în soluţionarea cauzei, dar nu 
este mai puţin adevărat că acest rol activ este supus unei duble cenzuri: pe de o parte, este 
cenzurat de limitele cererii de apel, de motivele, mijloacele de apărare şi dovezile invocate la 
prima instanţă ori arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare; pe de altă parte, este cenzurat 
de art.294 alin.1 Cod procedură civilă, care stipulează  inadmisibilitatea schimbării în apel a 
calităţii părţilor, a cauzei sau obiectului cererii de chemare în judecată, respectiv, de 
inadmisibilitatea formulării de cereri noi în apel. 

Pe de altă parte, în faţa instanţei de fond, cu ocazia rejudecării fondului cauzei, la 
termenul de judecată din 04.02.2014 (f.6-dosar fond ), instanţa i-a pus în vedere mandatarului 
reclamantului dacă înţelege să facă o precizare de acţiune conform art. 501 din Legea nr.  
7/1996, acesta declarând că nu înţelege să cheme în judecată o anumită persoană, nu doreşte 
să-l cheme în judecată pe proprietarul tabular, nu doreşte să se judece cu acesta. 

Aceeaşi atitudine a fost manifestată de către mandatarul reclamantului şi la termenul de 
judecată din data de 01.04.2014 (f.7 dosar fond ). 

Or, în aceste condiţii, nu i se poate reproşa instanţei că nu a dat dovadă de rol activ. 
În condiţiile în care procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii şi în 

condiţiile în care terenul de 820 m.p., cu privire la care reclamantul se pretindea a fi proprietar, 
se suprapune cu terenul menţionat în sentinţa civilă nr. 1427/14.02.2011, ceea ce atrage 
incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin. 2 din Ordinul 634/2006, situaţia juridică de CF a acestui 
teren nu se putea reglementa pe calea unei plângeri de CF, ci, eventual, doar pe calea unei 
acţiuni în rectificare de CF, judecată şi soluţionată în contradictoriu cu proprietarul terenului 
ce se suprapune cu terenul reclamantului. 

Reclamantul însă, prin mandatarul său, a arătat că nu doreşte să se judece cu nici o 
persoană şi nici cu proprietarul tabular al terenului suprapus. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prev. art. 312 alin.1 Cod 
procedură civilă, Curtea va respinge prezentul recurs. 

Intimatul OCPI Maramureş – Biroul de CF Baia Mare, nu a solicitat cheltuieli de 
judecată în recurs. 
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26. Obligaţie de a face. Desfiinţare lucrări de construcţie executate fără 
autorizaţie de construire  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 114/R din 26 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 5173/19.05.2014 pronunţată în dosar nr. .../211/2012 al 

Judecătoriei Cluj-Napoca a  fost admisă  cererea formulata de reclamantul Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul F.I., decedat în cursul procesului şi 
continuată împotriva moştenitorilor F.K., F.I., F.M., F.S., F.I., F.Z. şi F.J.. 

 Au fost obligaţi pârâţii să procedeze la desfiinţarea lucrărilor de construcţie 
executate nelegal pe latura vestică a imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, jud. Cluj, în 
dreptul apartamentului nr. 1 şi să aducă imobilul în starea iniţială, într-un termen de 6 luni de 
la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, în caz contrar autorizează reclamantul la 
desfiinţarea lucrărilor executate pe cheltuiala pârâţilor. 

Au fost obligaţi pârâţii la plata către reclamant a sumei de 10 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată. 

 Pentru pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:  

 Prin  procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 183 din 
27.09.2010 (f. 7) pârâtul F.I. a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 
26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, în sarcina sa reţinându-se faptul că pe latura vestică a 
imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, jud. Cluj, în dreptul apartamentului nr. 1 a realizat 
o construcţie pe fundaţii din beton, zidărie mixtă BCA şi cărămidă cu şarpantă din lemn şi 
învelitoare din tablă, cu regim de înălţime „parter”, construcţie cu dimensiunile de cca 3, 0 m 
10, 0 m, fără a deţine autorizaţie de construire conform legislaţiei în vigoare. Prin acelaşi 
proces-verbal s-a dispus obligaţia de a solicita autorităţilor analiza situaţiei în vederea 
soluţionării conform prevederilor legale. Din procesul-verbal de constatare nr. 141/10.10.2012 
(f. 9) reiese că pârâtul nu s-a conformat măsurilor dispuse.   

 În drept, în conformitate cu art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 în cazul în 
care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au 
conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit 
prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti 
pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea 
construcţiilor realizate nelegal. 

 În speţă, pârâtul F.I. a fost sancţionat contravenţional pentru că a realizat lucrări 
de construcţie fără a deţine autorizaţie în acest sens, însă nu s-a conformat măsurilor dispuse 
prin actul de sancţionare, şi anume cea de a solicita analiza situaţiei în vederea soluţionării sale 
conform prevederilor legale. Faţă de această împrejurare, instanţa a reţinut că se impune ca 
pârâtul să fie obligat la desfiinţarea lucrărilor realizate fără drept.   

  Pentru aceste motive, instanţa a admis cererea de chemare în judecată. 
Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa în baza art. 272 C.p.c. a dispus obligarea 

pârâţilor să plătească reclamantului suma de 10 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând taxă judiciară de timbru, conform înscrisurilor justificative existente la dosarul 
cauzei (f. 3). 

 Prin decizia civilă nr. 678/A/9.10.2014 pronunţată de  tribunalul Cluj a fost 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii F.I., F.Z., F.J., F.K., F.I., F.M., F.S. împotriva 
sentinţei civile nr. 5173/19.05.2014 pronunţată în dosarul nr. .../211/2012 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost  menţinută. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut că, referitor la prima 
critică din apel, acţiunea iniţială, înregistrată la data de 29.10.2012, a fost formulată în 
contradictoriu cu pârâtul F.I.. 

La data de 28.11.2012 numita F.I. a depus la dosar o cerere în care a arătat că este soţia 
pârâtului şi că acesta a decedat la data de 02.11.2012, anexând certificatul de deces. 
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În şedinţa publică din 11.02.2013 prima instanţă a dispus suspendarea judecării cauzei, 
în baza dispoziţiilor art.243 alin.1 pct. 1 C.proc.civ., până la introducerea în cauză a 
moştenitorilor pârâtului. 

La data de 21.01.2014 reclamantul a depus la dosar o cerere de repunere a cauzei pe 
rol, indicând moştenitorii defunctului, astfel cum e rezultat din declaraţiile soţiei acestuia: F.I., 
soţie, F.Z., fiu, F.J., fiu. 

În şedinţa publică din 03.03.2014 s-au prezentat  F.I., F.Z. şi F.J., care au arătat că nu 
au dezbătut succesiunea, însă există şi alţi moştenitori, obligându-se să depună la dosar copii 
alte certificatelor de naştere ale tuturor moştenitorilor. Prima instanţă a prorogat pronunţarea 
asupra cererii de repunere pe rol până după depunea actelor menţionate. 

În şedinţa publică din 31.03.2014 pârâta F.I. a depus la dosar copii ale certificatelor de 
naştere ale fiilor defunctului, respectiv F.J., F.Z., F.K., F.I. şi F.M., precizând că defunctul a 
mai avut un fiu, F.S., însă nu deţine copia certificatului de naştere. Prima instanţă a dispus 
repunerea cauzei pe rol şi introducerea în cauză a moştenitorilor defunctului. 

În şedinţa publică din 19.05.2014, deşi legal citaţi, nici unul dintre pârâţi nu s-a 
prezentat, prima instanţă reţinând cauza în vederea soluţionării. 

Potrivit dispoziţiilor art. 245 pct.2 C.proc.civ. judecata reîncepe prin cererea de 
redeschidere, făcută cu arătarea moştenitorilor. 

Reportat la cele menţionate, tribunalul a considerat nefondate susţinerile apelanţilor 
privind încălcarea principiului disponibilităţii, întrucât cererea de redeschidere a dezbaterilor 
şi de arătare a moştenitorilor poate fi formulată de oricare dintre părţi, nu doar de reclamant. În 
condiţiile în care reclamantul a formulat cererea de repunere pe rol şi a indicat trei dintre 
moştenitorii defunctului, iar aceştia la rândul lor au arătat că mai sunt patru moştenitori, 
acceptând introducerea acestora în cauză, în mod legal prima instanţă a dispus repunerea pe rol 
a cauzei şi introducerea în cauză a tuturor persoanelor indicate de reclamant şi de pârâţi ca fiind 
moştenitorii defunctului. 

Tribunalul a considerat nefondate şi criticile apelanţilor privind încălcarea principiilor 
contradictorialităţii şi publicităţii dezbaterilor şi a dreptului lor la apărare, întrucât toţi apelanţii 
au fost legal citaţi pentru termenul de judecată din 19.05.2014, astfel încât au avut posibilitatea 
efectivă să formuleze toate apărările pe care le considerau necesare. Cauza a fost soluţionată în 
şedinţă publică, prima instanţă soluţionând cauza în baza probelor administrate la propunerea 
reclamantului, în condiţiile în care pârâţii nu au solicitat administrarea nici unui mijloc de 
probă. 

În privinţa celei de-a doua critici, tribunalul a reţinut că prin procesul-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 183 din 27.09.2010 defunctul F.I. a fost sancţionat 
pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, în 
sarcina sa reţinându-se faptul că pe latura vestică a imobilului din Cluj-Napoca, str. S., nr. 15, 
jud. Cluj, în dreptul apartamentului nr. 1 a realizat o construcţie pe fundaţii din beton, zidărie 
mixtă BCA şi cărămidă cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă, cu regim de înălţime 
„parter”, construcţie cu dimensiunile de cca 3, 0 m * 10, 0 m, fără a deţine autorizaţie de 
construire conform legislaţiei în vigoare. Prin acelaşi proces-verbal s-a dispus obligaţia de a 
solicita autorităţilor analiza situaţiei în vederea soluţionării conform prevederilor legale. 

Defunctul nu a contestat procesul verbal menţionat. 
Din procesul-verbal de constatare nr. 141/10.10.2012 reiese că defunctul nu s-a 

conformat măsurilor dispuse.   
Faţă de starea de fapt descrisă mai sus şi ţinând cont de dispoziţiile art. 28 alin. 1  şi 32 

alin. 1  din Legea nr.  50/1991, tribunalul a considerat corectă concluzia primei instanţe, în 
sensul că defunctul nu şi-a îndeplinit în termenul legal obligaţia de a se conforma celor dispuse 
prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, astfel încât reclamantul este îndreptăţit să 



188 
 

solicite obligarea succesorilor acestuia să procedeze la desfiinţarea lucrărilor realizate fără 
drept. 

Tribunalul a  înlăturat criticile apelanţilor privind starea de fapt reţinută în procesul 
verbal de contravenţie, data efectuării construcţiei şi prescripţia dreptului de a constata 
contravenţia, reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 37 din OG nr.2/2001, conform cărora 
„procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească 
irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo alta 
formalitate”. 

Aspectele menţionate puteau face obiectul unei eventuale plângeri împotriva procesului 
verbal de contravenţie, în temeiul dispoziţiilor art.31 din OG nr.2/2001, iar în absenţa acestei 
plângeri procesul verbal constituie titlul executoriu. 

 Împotriva acestei decizii au declarat  recurs  în termenul legal reclamanţii, 
solicitând, în principal,  casarea deciziei atacate  şi rejudecând admiterea apelului, anularea 
sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la   instanţa de fond, iar  în subsidiar, 
modificarea decizii atacate  în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţei în sensul 
respingerii acţiunii reclamantului şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de  judecată în 
toate etapele  procesuale. 

 Cu privire la cererea  principală, recurenţii au arătat  că hotărârea  instanţei de 
apel este  nelegală, din perspectiva  modalităţii în care au fost  introduşi în cauză moştenitorii 
pârâtului, ajungându-se  la  stabilirea forţată a cadrului procesual sub aspect  pasiv, motiv de 
casare  prev. de art. 304  pct. 5  Cod proc. civ., coroborat cu încălcarea principiilor  
fundamentale ale disponibilităţii, contradictorialităţii şi publicităţii dezbaterilor.  

Instanţa de apel introduce  în mod  greşit  în cauză toţi moştenitorii defunctului, când  
din conţinutul încheierii de şedinţă din 31.03.2014  rezultă introducerea forţată a  ultimilor  4  
moştenitori, lipsind  cu desăvârşire vreo soluţie  asupra  introducerii în  cauză a primilor trei 
moştenitori. 

Procedeul instanţei de apel a  încălcat  dispoziţiile  art. 245  pct. 2  Cod proc. civ., cât  
şi principiul disponibilităţii, care  conferă părţii reclamante dreptul dea depune o cerere pentru 
indicarea tuturor  moştenitorilor. Cererea de repunere  pe rol nu constituie  o îndeplinire 
procesuală a cerinţelor art. 112  pct. 1  Cod proc. civ., având  în vedere  că de  esenţa acestei 
proceduri este  individualizarea fiecărui moştenitor prin nume, prenume şi adresă de către  
partea reclamantă pe baza  unei cereri făcute  în acest scop explicit. 

Cel de al doilea  motiv de recurs vizează aplicarea greşită a legii, fiind  prevăzut de art. 
304  pct. 9 Cod proc. civ.  

În susţinerea acestui motiv de recurs s-a arătat  că  instanţa de apel  a  nesocotit  incidenţa 
deciziei nr. 7/2000 a Curţii Supreme de Justiţie  dată în interpretarea dispoziţiilor art. 32  alin. 
1  lit. b  din Legea nr.  50/1991, în baza  căreia  invocă ca  motiv de  ordine  publică excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune, apreciind că termenul de  2 ani pentru constatarea contravenţiei 
este aplicabil şi în cazul promovării acţiunii prev. de art. 32 alin. 1  lit. b din Legea nr.  50/1991. 

Recurenţii invocă reţinerile  instanţei supreme prin decizia  nr. 7/2000, instanţă care a 
statuat  că „în cazul construcţiilor finalizate  data săvârşirii faptei este aceea a terminării 
construcţiei, moment din care trebuie calculată şi curgerea termenului de  prescripţie  prev. de 
art. 26  din Legea nr. 50/1991”.   

Faptul că antecesorul recurenţilor nu a valorificat  beneficiul împlinirii prescripţiei în 
ce priveşte sancţiunea contravenţională prin contestarea procesului verbal, nu înlătură relevanţa 
acestui aspect  şi nici a prevederilor art. 37 alin. 5  în prezentul litigiu privind  obligarea lor la 
desfiinţarea  construcţiilor. 

Gravitatea  desfiinţării construcţiei este  profund  diferită de aceea a sancţiunii aplicate 
prin procesul verbal, fapt  recunoscut de legiuitor  prin instituirea  unei proceduri judiciare 
pentru aplicarea acestei măsuri. Or, în determinarea obligaţiilor  civile  ale recurenţilor, art. 6  
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din  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului impune  un acces efectiv  la  o jurisdicţie de  
plină competenţă, atât  în ceea ce priveşte starea de drept, cât  şi cea de fapt.  

Prin întâmpinarea depusă, Primarul municipiului Cluj-Napoca s-a  opus  admiterii 
recursului, arătând că în şedinţa publică din 31.03.2014 pârâta F.I. a depus  la dosar acte de 
stare civilă ale  moştenitorilor  defunctului pe baza cărora  prima  instanţă a dispus  repunerea 
cauzei pe rol şi introducerea  în cauză a acestora. 

Încălcarea principiilor  contradictorialităţii, publicităţii dezbaterilor şi dreptului la 
apărare, invocat de recurenţi, nu este  susţinută, întrucât  toţi apelanţii au fost citaţi pentru 
termenul de  judecată din 19.05.2014, astfel că au avut  posibilitatea efectivă să formulez toate 
apărările pe care le considerau necesare. 

Cu privire la excepţia prescripţiei invocată de  recurenţi, intimatul a arătat  că art. 37 
alin. 5  din Legea nr.  50/1991 are  rolul de a elimina  prevederile art. 31  din aceeaşi lege  cu 
privire la prescripţie, legiuitorul urmărind  prin acest alineat o sancţionare mai severă în cazuri 
speciale, când se prevede expres  faptul că respectivele  construcţii se  consideră a fi 
nefinalizate, construcţia realizată de  intimat  nu poate fi considerată finalizată. 

Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază că este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi  art.312 alin.1 şi 5 Cod proc.civ., urmează 
să-l respingă pentru următoarele considerente:   

Cu privire la  motivul de recurs ce  vizează nelegala  introducere  în cauză a  
moştenitorilor: 

Acţiunea a fost  promovată de  reclamantul Primarul municipiului Cluj-Napoca în 
contradictoriu cu pârâtul F.I.. Acesta a decedat pe parcursul procesului, respectiv  la  2.11.2012, 
conform certificatului de deces  depus  la f. 14. Urmare acestui fapt, la data de  11.02.2013, 
instanţa a dispus  suspendarea  judecării cauei până la  introducerea  în cauză a  moştenitorilor  
pârâtului. 

La data de  21.01.2014, reclamantul Primarul municipiului Cluj-Napoca a  formulat o 
cerere prin care a solicitat repunerea pe rol a cauzei, indicând  moştenitorii defunctului F.I.. 
Instanţa a stabilit  termen de  judecată pentru data de  3.03.2014, termen pentru care a  pus în 
vedere  pârâţilor prezenţi în instanţă, respectiv F.I., F.Z., F.J. să depună la  dosar acte de stare  
civilă privind  pe toţii moştenitorii defunctului F.I.. Urmare acestui  fapt, la data de  19 mai 
2014 s-a  dispus amânarea cauzei şi introducerea  în cauză a celorlalţi moştenitori, respectiv 
F.K., F.I. şi F.M.. 

Recurenţii au invocat încălcarea principiului disponibilităţii, contradictorialităţii şi 
publicităţii dezbaterilor, constând  în aceea că instanţa a repus cauza pe rol şi a  dispus  
introducea din oficiu în cauză a  moştenitorilor  pârâtului, fără ca  introducerea acestora să fie  
solicitată de  reclamant.  

Prin principiul disponibilităţii, părţile pot determina nu numai existenţa procesului prin 
declanşarea procedurii judiciare şi prin libertatea de a  pune capăt  procesului înainte de a  
interveni o hotărâre  pe  fondul  pretenţiei dedusă judecăţii, ci şi conţinutul procesului prin 
stabilirea cadrului procesual, în privinţa  obiectului şi a  participanţilor  la proces. 

Principiul contradictorialităţii presupune că toate elementele  procesului trebuie supuse 
dezbaterii şi discuţiei părţilor pentru ca fiecare  parte să aibă posibilitatea de a se  exprima  cu 
privire  la  orice element care avea  legătură cu pretenţia  dedusă judecăţii, iar  prin principiul 
publicităţii  se  înţelege  faptul că procesul civile  se desfăşoară în faţa  instanţei, în şedinţă 
publică în prezenţa  părţilor.  

Potrivit  dispoziţiilor art. 245 pct. 1  Cod proc. civ., „judecata reîncepe  prin cererea de 
redeschidere  făcută de  una din părţi, când  ea s-a suspendat  prin învoirea părţilor sau prin 
lipsa  lor, iar  potrivit  pct. 2  prin cererea de redeschidere făcută cu arătarea moştenitorilor, 
tutorelui, consiliului judiciar, a  celui reprezentat de  mandatarul mort, a  noului mandatar  sau 
a sindicului, în cazurile  prevăzute de art. 243”. 



190 
 

Din dispoziţiile acestui text de lege rezultă că judecata reîncepe  prin cererea de 
redeschidere  făcută de  una din părţi, în speţă, cererea  fiind  făcută de  reclamantul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, a fost  pusă în discuţia  părţilor  în şedinţa  publică de  judecată după 
citarea tuturor pârâţilor  pentru termenul de  judecată din 19 mai 2014, termen pentru care au 
avut  posibilitatea să-şi formuleze  toate  apărările pe care le considerau necesare, astfel că nu 
s-a  produs  o încălcare a principiilor  invocate de recurenţi. 

În concluzie, cererea recurenţilor  întemeiată pe  dispoziţiile  art. 312 alin. 5  Cod proc. 
civ., de casare a deciziei atacate este  nefondată. 

Critica  prind  aplicarea greşită a  legii întemeiată pe art. 304 pct. 9 Cod proc. civ.: 
Prin procesul verbal de  constatare şi sancţionare a  contravenţiilor nr. 183/27.09.2010, 

s-a  aplicat contravenientului F.I. amenda  contravenţională în cuantum de  10.000 Ron şi s-au 
dispus ca  măsuri complementare oprirea  imediată a lucrărilor  şi solicitarea de  la Primăria  
municipiului Cluj-Napoca, analizarea situaţiei în vederea  soluţionării, conform prevederilor  
legale, stabilindu-se  termen pentru realizarea  măsurilor dispuse de  60 de zile. 

Prin procesul verbal nr. 141/10.10.2012 s-a constatat că contravenientul F.I. nu s-a  
conformat măsurilor  dispuse prin procesul verbal nr. 183 în termenul de  60 de zile stabilit şi 
s-a  propus sesizarea  instanţei de  judecată în conformitate cu art. 32  lit. b  din Legea nr.  
50/1991. 

Procesul verbal de  constatare şi sancţionare a  contravenţiilor nr. 183/27.09.2010 nu a 
fost  contestat de contravenientul F.I.. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 26  din Legea nr.  50/1991  privind autorizarea executării 
construcţiilor  şi unele  măsuri pentru realizarea locuinţelor, se  prevede că „dreptul de a 
contesta  contravenţiile  şi de a aplica  amenzile  prevăzute de la art. 23 se prescrie în termen 
de 2 ani de la săvârşirea faptei”. 

În interpretarea acestor  dispoziţii, instanţa  supremă a admis recursul în interesul legii 
prin decizia civilă nr. 7/2000, statuând  că dreptul de a constata  contravenţiile şi  aplicarea  
amenzilor prevăzute la art. 23  din Legea nr.  50/1991, se  prescrie  în termen de  2 ani de la 
data săvârşirii faptei, că, în cazul construcţiilor  în curs de executare, data săvârşirii faptei este 
data constatării contravenţiei, iar  în cazul construcţiilor  finalizate, fapta se  consideră săvârşită 
la data terminării construcţiei, precum şi că obţinerea autorizaţiei de  construire  în timpul 
executării lucrărilor sau după finalizarea acestora, nu înlătură caracterul ilicit al faptei, ci 
constituie  doar o împrejurare ce  poate fi avută în vedere  la  individualizarea sancţiunii 
contravenţionale. 

Prin urmare, excepţia invocată de  recurenţi cu privire la  prescrierea dreptului la acţiune  
în raport de  decizia  nr. 7/2000 a  Curţii Supreme de  Justiţie este nefondată, întrucât această 
decizie se  referă la prescripţia dreptului de a  constata  contravenţiile şi  a aplica amenzile  
prevăzute de art. 23  din Legea nr.  50/1991 şi nu la dreptul reclamantului de a  solicita  
obligarea  pârâtului  de a se  conforma  dispoziţiilor  dispuse  prin procesul verbal de  constatare 
a contravenţiei. 

 
 

27. Acţiune având ca obiect obligarea a încheierea contractului de vânzare-
cumpărare cu privire la un teren extravilan. Nerespectarea procedurii 

privitoare la dreptul de preemţiune. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 484/A din 19 martie 2015  

 
1. Cererea de  chemare  în judecată 
 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub 

nr. dosar .../117/2014, reclamanta T.C. S.R.L. prin lichidator, Cabinet Individual Insolvenţă 
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C.L., a chemat-o în judecată pârâta N.C., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa 
să se dispună obligarea pârâtei să încheie cu reclamanta act autentic de vânzare cumpărare cu 
privire la imobilul situat în extravilanul localităţii G. înscris în CF 52278 Feleacu, nr. cadastral 
52278, în caz contrar hotărârea să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, să se dispună 
intabularea  dreptului de proprietate al reclamantei în CF cu cheltuieli de judecată.  

În motivare, s-a arătat că, între părţi, s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare 
a imobilului în suprafaţă de 5800 mp, înscris în CF 52278 Feleacu, pentru preţul de 75.000 
euro, achitat la 05.07.2012. Posesia terenului a fost predată. 

 Împotriva societăţii a fost deschisă procedura falimentului şi până la această dată 
nu a avut loc transferul dreptului de proprietate. 

 2. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 443 din 26 septembrie 2014, Tribunalul Cluj, a respins acţiunea.  
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că, între părţi, s-a încheiat un 

antecontract de vânzare-cumpărare a imobilului în suprafaţă de 5800 mp, înscris în CF 52278 
Feleacu, pentru preţul de 75.000 euro. Preţul a fost achitat anterior încheierii antecontractului.  

Promitenta vânzătoare s-a obligat să se prezinte la notarul public în vederea încheierii 
actelor în formă autentică la data stabilită de promitenta cumpărătoare, cel mai târziu în termen 
de 1 an de la încheierea antecontractului, respectiv din 28.04.2012. 

Convenţia a fost încheiată ulterior adoptării Noului Cod Civil, care prevede că 
transmiterea dreptului de proprietate asupra unor imobile se poate face doar în formă autentică, 
formă cerută ad validitatem. 

 Potrivit art. 1669 Cod civil, prevede: „când una dintre părţile care au încheiat o 
promisiune bilaterală de vânzare refuză nejustificat să încheie contractul promis, cealaltă parte 
poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract dacă toate celelalte condiţii de 
validitate sunt îndeplinite.” 

 În primul rând, trebuie reţinut că, în cauză, nu s-a făcut dovada unui refuz 
nejustificat, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, al promitentei cumpărătoare 
de a se prezenta în faţa notarului, ca urmare a notificării  sale. 

 În al doilea rând, dispoziţiile sus citate impun ca toate celelalte condiţii de 
validitate ale convenţiei să fie îndeplinite. Art. 1244 C. civ.  prevede că, în afara altor cazuri 
prevăzute de lege, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în CF. 

 Potrivit art.888 C.civil : „ înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza 
înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătoreşti ....” iar art. 885 prevede efectul constitutiv 
al înscrierii  în cartea funciară. 

 Rezultă, aşadar, că antecontractul de vânzare-cumpărare, pentru a putea fi 
validat, este necesar să fie întocmit în formă autentică, chiar dacă prin acesta nu se stabileşte 
decât obligaţia de a face, respectiv de a încheia pentru viitor actul de vânzare-cumpărare.  

 Antecontractul de vânzare-cumpărare stabileşte principala obligaţie a 
promitentului vânzător de a strămuta proprietatea la un moment viitor. La data introducerii 
cererii de chemare în judecată, este în vigoare Legea nr. 17/2004, care prevede respectarea 
dreptului de preemţiune.  

La momentul formulării cererii de chemare în judecată, trebuia îndeplinită şi această 
obligaţie, întrucât respectarea dreptului de preemţiune reprezintă o condiţie de validitate ce 
trebuie îndeplinită. 

 Articolul 5. din Legea nr. 17/2014 prevede: “(1) în toate cazurile în care se 
solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, 
acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă 
sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul 
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antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară. (2) Cererea de înscriere în cartea 
funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
prezenta lege.” 

 De asemenea, articolul 9 din acelaşi act normative stipulează: “avizul final 
necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau 
pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare 
se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 de hectare 
inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către structura centrală.” 

 Analiza extrasului de CF confirmă că imobilul obiect al convenţiei se află în 
extravilanul localităţii Feleacu, astfel încât, la momentul actual, respectarea obligaţiilor 
stabilite în Legea nr. 17/2014 este obligatorie.  

 3. Apelul 
 Împotriva acestei sentinţe, a declarat  în termen legal apel reclamanta, solicitând 

schimbarea ei, în sensul admiterii cererii. 
 În motivarea apelului ei, reclamanta  învederează că forma autentică a 

promisiunii de  vânzare-cumpărare a  fost  prevăzută doar  de art. 24 alin. 5  din Legea nr.  
7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare, dispoziţii care  nu erau în vigoare la data 
încheierii contractului dedus  judecăţii, 28.04.2012, şi care, oricum, a  fost abrogată ulterior  
prin dispoziţiile  Legii nr. 221/2013.  

 În ceea ce priveşte refuzul nejustificat al pârâtei intimate, legea nu impune  vreo 
anumită procedură, astfel că dovada acestui fapt poate fi făcută prin orice  mijloc de probă, 
inclusiv din interogatoriu, care a fost  greşit respins de  prima  instanţă şi care  poate fi 
administrat  de  instanţa de apel în măsura  în care  apreciază necesar. 

 Exercitarea  dreptului de  preemţiune a fost reglementată diferit  prin Legea nr.  
17/2014, însă aceasta  nu se  aplică promisiunilor  încheiate anterior  intrării ei în vigoare. De 
altfel, promitentul cumpărător  nu ar  avea cum să îndeplinească această procedură, care revine 
vânzătorului, fără un mandat  expres  din partea acestuia, iar  promitentul vânzător de rea 
credinţă poate  împiedica, astfel perfectarea promisiunii prin omisiunea de a  înainta actele  
pentru parcurgerea  procedurii. 

 4. Pârâta  intimată, deşi legal citată, nu a  depus întâmpinare şi nu s-a  prezentat  
în faţa  instanţei. 

 5. Analizând apelul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, raportat la  
dispoziţiile  art. 476  şi 477 Cod proc. civ., curtea apreciază că acesta  nu este  fondat, din 
considerentele ce  urmează a fi expuse. 

 Astfel, în ceea ce priveşte  forma autentică a promisiunii  de  vânzare-cumpărare, 
la  momentul încheierii acesteia, ea având  dată certă, conform încheierii de atestare avocaţială 
nr. 5 din data de  5.06.2012, erau aplicabile  dispoziţiile  Codului civil, întrucât, în Legea  nr. 
7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, a fost  introdus  un text privind  necesitatea 
formei autentice a  promisiunilor de  vânzare-cumpărare  având ca  obiect imobile abia  prin 
art. VII^5 Legea nr. 127/2013, care a adăugat  un nou alineat, alin. 5 la art. 24 din legea  
cadastrului, cu următorul conţinut: „promisiunea de a încheia un contract având ca obiect 
dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real in legătură cu acesta (...) se încheie 
in formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute”. Acest  text  a  şi fost abrogat  ulterior, în 
acelaşi an, prin art. II din Legea nr.  221/2013. 

 Potrivit  art. 1669 alin. 1  C. civil, aplicabil în cauză, „când  una dintre părţile 
care au încheiat  o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul 
promis, cealaltă parte  poate cere  pronunţarea  unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă 
toate celelalte condiţii de  validitate sunt  îndeplinite”. 

 Această dispoziţie a primit interpretări diferite în doctrină şi jurisprudenţă. Într-
o primă interpretare, care  coincide cu cea a primei instanţe, condiţiile de validitate se referă 
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atât  la cele de fond, cât  şi la cele  de formă ale contractului promis, reţinându-se, astfel, 
aplicabilitatea art. 1244 C. civ., privind forma autentică a  convenţiilor ce strămută sau 
constituie  drepturi reale care  urmează a fi înscrise  în cartea  funciară, o promisiune de vânzare-
cumpărare ce  nu respectă această formă fiind  considerată nulă. Într-o altă opinie, condiţiile de 
validitate pe care  le-a avut  în vedere  legiuitorul în art. 1169 alin. 1  C. civil se referă doar  la  
condiţiile de fond ale  contractului promis, nu şi la cele de formă, întrucât, atunci când  
legiuitorul a dorit să includă şi condiţiile de formă, a  făcut acest  lucru în mod expres, cum 
este  situaţia promisiunii de donaţie, art. 1014 alin. 1 C. civ., prevăzând  că „sub sancţiunea 
nulităţii absolute, promisiunea de  donaţie este supusă formei autentice”. În fine, într-o altă 
opinie, s-a apreciat că art. 1669 alin. 1  C. civ. prevede  forma autentică a  promisiunii de  
vânzare-cumpărare  doar ca o condiţie de executorialitate,  şi nu una de validitate, raportat la 
această interpretare, acţiunea reclamantei fiind, de asemenea, nefondată.  

 Curtea îşi însuşeşte  opinia  potrivit  căreia condiţiile cerute de art. 1669 alin. 1 
C. civ., se referă la  condiţiile de fond ale contractului promis, a  căror respectare este  suficientă 
pentru executarea silită a promisiunii. 

 Sub acest aspect, hotărârea primei instanţe ar fi nefondată.  
 Cu toate acestea, cererea reclamantei este  nefondată, fiind  corect  respinsă de 

prima  instanţă şi apelul ei urmând să fie respins în consecinţă,  pentru că nu a fost respectată 
procedura de exercitare a dreptului de  preemţiune prevăzută de Legea nr.  17/2014. 

 Reclamanta a susţinut în motivele de apel că această lege ar fi aplicabilă doar 
promisiunilor încheiate după intrarea ei în vigoare. Cu privire la neretroactivitatea legii noi, 
Curtea  Constituţională a  statuat  prin decizia nr. 755/16.12.2014, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 101/9.02.2015, obligatorie  pentru instanţe, stabilind  că transferul dreptului de 
proprietate trebuie să fie  supus reglementării existente  la momentul încheierii actului 
translativ de  proprietate, aşadar, după exercitarea dreptului de  preemţiune  prevăzut de 
Legea nr.  17/2014, întrucât,  prin aceasta,  nu sunt  încălcate  dispoziţiile  art. 15 alin. 2  din 
Constituţie, legea  nouă aplicându-se  de  îndată şi nu retroactiv, fiind  vorba de efectele produse  
de situaţiile formate  după abrogarea legii vechi. Aşadar, Legea nr.  17/2014 se aplică în cauză, 
fiind  în vigoare la data înregistrării cererii de  chemare  în judecată.  

 Reclamanta a susţinut că, dacă s-ar aplica această lege, dispoziţiile acesteia  l-ar  
favoriza pe  promitentul vânzător de rea credinţă, care este  singurul care poate declanşa  
procedura exercitării dreptului de  preemţiune, aşa cum rezultă din  dispoziţiile  art. 6 alin. 1 
din lege. În realitate, promitentul cumpărător este un creditor chirografar al promitentului 
vânzător şi, în această calitate, poate acţiona în locul şi în numele  lui, în caz de rămânerea 
acestuia  în pasivitate, fără a avea  nevoie de un mandat expres, aşa cum rezultă din  dispoziţiile  
art. 1560 lin. 1  C. civil, ce reglementează acţiunea oblică şi care  prevăd  că creditorul a cărui 
creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite nu doar acţiunile, ci şi drepturile debitorului 
atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite.  

 Reclamanta  nu a parcurs  procedura  prevăzută de art. 6  şi urm. din Legea nr.  
17/2014, privind exercitarea dreptului de  preemţiune, obligatorie  anterior  înregistrării cererii 
de chemare  în judecată pentru executarea silită a promisiunii de vânzare-cumpărare. 

 Sub acest aspect, aşadar, hotărârea primei instanţe este legală şi temeinică, 
urmând a fi menţinută. 

 Raportat la cele  reţinute, considerentele din apel vizând  proba refuzului 
nejustificat  nu se  mai impun a fi analizate, iar interogatoriul pârâtei ar fi irelevant. 
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28. Restituirea preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii 
nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de 

vânzare-cumpărare. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 123/R din 15 martie 2015 

 1. Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 1201/30.06.2014, pronunţată în dosarul nr. … al 

Judecătoriei Turda, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie invocată 
de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice.  

 A fost respinsă cererea principala formulata şi  ulterior precizata de reclamanţii 
G.S.Y. şi soţia G.S.Z. şi  B.T. şi Soţia B.A., în contradictoriu cu pârâţii  Statul Roman prin 
Consiliul Local al mun. Câmpia Turzii şi Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
 In data de 13.11.1996, reclamantei  B.A. şi B.T., conform contractului de 

vânzare-cumpărare nr. 4, au cumpărat de la R.A.G.C.L Câmpia Turzii  locuinţa situată în 
Cimpia Turzii str. ..., nr. 2, ap. 2, care, la acea dată, era ocupată de aceştia, în baza contractului 
de închiriere nr. 38.19 din 25.03.1993. Preţul locuinţei a fost de 18.648.221 lei. Conform 
prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea 112/1995, apartamentul dobândit nu putea fi înstrăinat timp 
de 10 ani de la data cumpărării. 

 In data de 29.10.1996, reclamanţii G.S.Y. şi G.S.Z., conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 3, au  cumpărat de la R.A.G.C.L. Câmpia Turzii  locuinţa situată în 
Câmpia Turzii str. ..., nr. 2. ap. 1, care, la acea dată, era ocupată de către aceştia  în baza 
contractului de închiriere nr. 36704 din 11.07.1992. Preţul locuinţei a fost de 24.069.888 lei ( 
ROL). Conform prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea 112/1995 apartamentul dobândit nu putea 
fi înstrăinat timp de 10 ani de la data cumpărării. 

 Prin Sentinţa Civilă nr. 4423 din 15.09.2008, pronunţată în dosarul civil nr. 
2465/328/2008 al Judecătoriei Turda, a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanţii 
S.R. şi S.P., foşti proprietari ai imobilelor din litigiu, acţiune formulată în contradictoriu cu  
Statul Român prin Consiliul Local al mun. Câmpia Turzii şi reclamanţii din prezenta acţiune 
şi s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară cu privire la imobilul teren şi 
construcţii, situat administrativ în mun. Câmpia Turzii, str. ..., ap nr. 1 şi ap nr. 2, înscris în CF 
2224 Câmpia Turzii, CF 5166 Câmpia Turzii şi CF colectiva 2223 Câmpia Turzii; această 
sentinţă judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 17/R/2009 
pronunţată de Tribunalul Cluj. 

 Prin cererile formulate la data de 7 august 2009, înregistrate sub numărul 10806 
şi 10805, reclamanţii, ca urmare a soluţiei de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare  
deţinute, au solicitat în temeiul art. 50 ind. 1 Legea nr.10/2001, fie restituirea preţului de piaţă 
al imobilului deţinut anterior, fie o locuinţă similară; reclamanţii B. au reiterat aceeaşi cerere 
la data de 12 mai 2010, cererea nr. 13291. 

 Prin decizia civilă nr. 1850/R/2010, pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în 
17 septembrie 2010), a rămas  definitiva şi irevocabilă decizia civilă nr. 304/A din 25 mai 2010 
pronunţată de Tribunalul Cluj în apelul declarat contra sentinţei civile nr. 908/22 februarie 2010 
pronunţata de Judecătoria Turda în dosarul civil nr. …./2009, Tribunalul Cluj pronunţându-se 
în sensul respingerii apelului astfel declarat ca nefondat şi, în consecinţă, a fost  menţinută 
soluţia primei instanţe. Judecătoria Turda, care, prin sentinţa civilă nr. 908/22 februarie 2010 
pronunţată în dosarul civil nr. …./2009, a dispus evacuarea reclamanţilor din prezenta acţiune, 
reclamanţii G.S.Y. şi G.S.Z. din imobilul pe care l-au deţinut ca urmare a contractului de 
vânzare-cumpărare  ce a fost anulat. 

 In data de 24 septembrie 2010, reclamanţii  G.S.Y. şi G.S.Z. au predat cheile 
imobilului proprietarilor S.R. şi S.P., fapt ce rezulta din  procesul-verbal încheiat la acea data. 
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 Raportat la cele mai sus expuse, prin prisma faptului că prezenta cerere a fost 
înregistrată la data de 1 noiembrie 2012 pe rolul Tribunalului Cluj, dreptul de a acţiona în 
judecată al reclamanţilor născându-se la momentul lipsirii efective de imobilele deţinute 
anterior prin predarea pe seama foştilor proprietari – a rămas irevocabilă decizia civilă nr. 
1850/R/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj, data de 17  septembrie 2010,  s-a apreciat 
că cererea de chemare în judecată a fost formulată cu respectarea termenului de prescripţie a 
dreptului material la acţiune, astfel că în baza art. 137 alin 1 CPC a fost respinsă, ca 
neîntemeiata, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie invocata de pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice.  

 Pe fondul cauzei, s-a reţinut incidenta art. 50 alin. 2 ind. 1 Legea nr. 10/2001, 
prevedere legala conform căreia „ cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea 
preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare  încheiate cu 
respectarea prevederilor Legii 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru”. 

 Aşadar, după intrarea în vigoare a Legii 1/2009, trebuie realizată distincţia 
vizând cuantumul despăgubirilor ce se pot acorda, fie  preţul actualizat, fie  preţul de piaţă al 
imobilului ce se cuvine persoanelor interesate;  această distincţie funcţionează în raport de 
modalitatea în care cumpărătorul unui imobil în baza unui contract de vânzare-cumpărare  
încheiat în temeiul Legii 12/1005 a pierdut bunul imobil, fie prin desfiinţarea contractului de 
vânzare-cumpărare  ce reprezintă titlul sau de proprietate, încheiat cu rea credinţă, ca o 
consecinţa a admiterii acţiunii în nulitate, fie prin admiterea unei acţiuni în revendicare prin 
compararea titlurilor, ipoteza ce presupune, prin definiţie, existenta unor titluri valabile de 
proprietate. 

 A rezultat, deci, că nu în toate cazurile în care chiriaşii cumpărători au fost evinşi 
(deposedaţi) în sens larg, se impune acordarea valorii de piaţă a imobilelor ce au format obiectul 
contractelor de vânzare-cumpărare  încheiate în considerarea Legii 112/1995, ci aceasta valoare 
ar trebui acordată în ipoteza în care, menţinându-se valabilitatea contractelor de vânzare-
cumpărare  încheiate în temeiul Legii 112/1995, chiriaşii au fost evinşi prin efectul admiterii 
acţiunii în revendicare, prin compararea titlurilor. 

 In acest sens, în prezenta speţă, este deosebit de important că, prin sentinţa civilă 
nr.  2762/2007 pronunţata de Judecătoria Turda în dosar nr. 2907/2004 (număr nou dosar 
…./2004), s-a constatat nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de Statul Roman 
cu reclamanţii din prezenta acţiune pentru apartamentele 1 şi 2, reţinându-se ca aceste imobile 
s-au vândut conform unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate în 2 octombrie 1996, 
respectiv 13 noiembrie 1996, în timp ce foştii proprietari aveau formulate cerere de restituire 
în natura a imobilelor din 13 martie 1996 ( cererea nr. 1278), Primarul mun. Câmpia Turzii 
informându-i că nu sunt îndreptăţiţi decât la despăgubiri întrucât nu locuiesc în imobil - 
motivare decizie nr. 1850/R/17 septembrie 2010 a Curţii de Apel Cluj. 

 Ca atare, în speţă, nu s-au menţinut ca valabile contractele de vânzare-
cumpărare ale reclamanţilor, aceştia nefiind evinşi în urma comparării titlurilor de proprietate, 
ci s-a constatat nulitatea acestor contracte ca urmare a unei rele credinţe la încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare  menţionate, pe seama semnatarilor acestora. 

 In atare condiţii, s-a apreciat că prezenta cerere de chemare în judecată nu se 
circumscrie situaţiei reglementate de art. 50 alin 2 ind. 1 Legea nr. 10/2001, astfel că, în cauză, 
reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi a obţine preţul de piaţă ( valoarea de circulaţie) a imobilelor, 
aşa cum s-a solicitat prin cererea formulata, ori instanţei ii revine obligaţia de a se pronunţa în 
limitele investirii şi doar asupra obiectului dedus judecaţii. 

 In acelaşi sens, în ce îi priveşte pe reclamanţii G.S.Y. şi G.S.Z., s-a mai reţinut 
şi că acestora, în urma constatării nulităţii contractului de vânzare-cumpărare  vizând imobilul 
apartament nr. 1 din cauză, li s-a pus la dispoziţie un alt apartament din fondul locativ 
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proprietatea Municipiului, care a fost vândut acestora la un preţ modic – contract vânzare-
cumpărare  nr. 25335 din 29 septembrie 2010, Hotărâre a Consiliului Local Cambia Turzii nr. 
75 din 22 iulie 2010 ( f. 33-35 dosar Tribunal ). 

 2. Apelul   
Prin decizia civilă nr. 698 din 16.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 

.../328/2012, a  fost  respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii G.S.Y., G.S.Z., B.T., 
B.A., împotriva sentinţei civile nr. 1201 /2014, din 30 iunie 2014, pronunţată în dosar nr. 
.../328/2012 al Judecătoriei Turda,  care a fost  menţinută în totul. 

 Considerente  
 Aşa cum rezultă în memoriul cuprinzând motivele de apel,  reclamanţii nu au 

contestat starea de fapt reţinută de prima instanţă, apreciind că aceasta este corectă, însă au 
invocat aplicarea greşită a  dispoziţiilor art. 50 alin 2 ind. 1 din Legea 10/2001, modificată prin 
Legea 1/2009, care, în opinia lor, îi îndreptăţea la obţinerea preţului de piaţă a imobilului 
pierdut, întrucât au fost de bună-credinţă la încheierea contractului, Statul Român  fiind 
singurul  în culpă pentru încheierea nelegală a actelor de înstrăinare, anulate ulterior.  

 Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 10/2001, modificată prin 
Legea nr. 1/2009, sunt îndreptăţite să obţină preţul de piaţă al imobilelor acele persoane ale 
căror contracte de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 
112/1995.  

 Acest text legal a fost interpretat în mod constant în practica judiciară în sensul 
că este aplicabil acelor situaţii în care, foştii chiriaşi au pierdut proprietatea apartamentelor 
înstrăinate ca urmare a admiterii unor acţiuni în revendicare formulate de foştii proprietari de 
la care imobilele au fost preluate abuziv de către stat, acţiune în care, făcându-se compararea 
titlurilor deţinute de foştii proprietari pe de o parte, şi chiriaşi pe de altă parte, titlul celor dintâi 
a fost găsit preferabil.  

 Textului legal nu i se poate da o altă aplicare, în mod logic, pentru că, în situaţia 
încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu încălcarea dispoziţiilor legii 112/1995,  
intervenea nulitatea prevăzută de art. 46 din Legea nr. 10/2001.  

 Reclamanţii apelanţi nu au pierdut însă proprietatea imobilelor în urma unei 
acţiuni în revendicare, ci în urma constatării nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare.  

 Buna sau reaua credinţă a apelanţilor nu prezintă relevanţă, căci textul legal care 
şi-au întemeiat apelanţii pretenţia nu specifică vreo diferenţiere în funcţie de buna sau reaua-
credinţă a foştilor chiriaşi la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, iar, pe de altă parte, 
buna credinţă nu poate să fie existat în condiţiile în care, la momentul încheierii contractelor 
de vânzare-cumpărare, erau formulate de către foştii proprietari cerere de restituire în natură a 
imobilelor nesoluţionate definitiv.  

 Nu era necesar ca foştii proprietari să fi notificat chiriaşilor existenţa acestor 
cereri de restituire, aşa cum sugerează apelanţii.   

 Aceste cereri au fost depuse la instituţiile abilitate de lege cu soluţionarea lor, 
iar reclamanţii aveau posibilitatea să se intereseze la aceste instituţii cu privire la existenţa 
vreunor cereri de restituire, preferinţa reclamanţilor de a rămâne în ignoranţă cu privire la 
această împrejurare, nu poate fi calificată drept bună-credinţă.  

 Potrivit art. 1890 Cod civil, buna-credinţă nu este echivalentă cu lipsa oricărei 
intenţii de fraudare, ci cu credinţa fermă şi pe deplin justificată că  cel care înstrăinează avea 
toate însuşirile prevăzute de lege pentru a transmite dreptul.  

 Or, existând o cerere de restituire în natură formulată de foştii proprietari, nu se 
poate aprecia că încrederea reclamanţilor în titlul statului putea să fie deplină.  

 Nu se  poate discuta acum dacă şansele de reuşită  a foştilor proprietari în 
procedura iniţiată în baza Legii nr. 112/1995, erau sau nu reale, important fiind că, în privinţa 
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imobilelor înstrăinate, la momentul încheierii contractelor, erau pe rol cereri de restituire în 
natură nesoluţionate. 

 În privinţa foştilor proprietari, s-a stabilit prin hotărâri irevocabile că imobilul a 
fost preluat fără titlu. Întrucât, potrivit Legii nr. 112/1995, obiectul acestei legi este format 
numai din imobilele preluate cu titlu, dată fiind situaţia concretă a imobilului, cu privire la care 
s-a constatat preluarea lui fără titlu,  nu putea opera înstrăinarea către reclamanţi în baza Legii 
nr. 112/1995.  

 Astfel, în mod evident, contractul de vânzare-cumpărare al reclamanţilor nu s-a 
încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, situaţie faţă de care reclamanţii nu intră 
sub incidenţa dispoziţiilor legale invocate drept temei al acţiunii.  

 3. Recursul 
 Împotriva acestei decizii, au declarat  în termen legal recurs  reclamanţii, 

solicitând  modificarea ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, în sensul 
admiterii acţiunii. 

 În motivarea recursului lor, reclamanţii arată că instanţele de fond au interpretat 
greşit  dispoziţiile  art. 50 alin. 21  din Legea nr.10/2001, modificată prin Legea nr. 1/2009, 
raportat la  dispoziţiile Legii nr. 112/1995, subzistând, astfel, motivul de recurs  prev. de art. 
304  pct. 9 Cod proc. civ., privind greşita  interpretare a  normei de drept substanţial.  

 În esenţă, tribunalul a  reţinut că imobilele  nu au fost  revendicate, contractele  
fiind anulate, însă, în realitate, contractele  au fost anulate  tocmai pentru că imobilele  au fost  
revendicate. 

 A fost reluată starea de fapt  privind  momentul încheierii contractelor şi 
deciziile pronunţate  de  instanţe  în acţiunea  în revendicare a fostului proprietar  şi în cele de 
anulare a contractelor. 

 Instanţele au interpretat  greşit textul art. 10 din Legea nr. 1/2009, care  prevede 
că persoanele care au pierdut dreptul de proprietate asupra  unor  imobile  dobândite  prin 
cumpărare  în baza  Legii nr. 112/1995 pot solicita despăgubiri, fie  preţul actualizat, fie  preţul 
de  piaţă, după cum titlul a fost  desfiinţat  prin admiterea  unei acţiuni în revendicare  prin 
compararea titlurilor sau prin anularea contractelor ca fiind  încheiate cu rea credinţă.  

 Raţionamentul instanţelor  este greşit, însă, pentru că nu are  în vedere  faptul că 
acţiunea foştilor proprietari a fost  admisă ca  urmare a faptului că statul vânzător a pierdut 
dreptul de proprietate asupra  imobilelor, constatându-se  că le-a  preluat  fără titlu valabil, 
acesta fiind  singurul raţionament  care a stat  la baza anulării contractelor, fără a se  dovedi 
vreo rea credinţă a reclamanţilor cumpărători, care  nu au avut o contribuţie  nici la  preluarea 
fără titlu, necunoscând  nici notificarea formulată de  reclamanţi. 

 4. Pârâtul nu a depus  întâmpinare, însă, la data de  4.03.2015, a depus  la dosar  
concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea  recursului, pe  motiv  că recurenţii nu au făcut  
dovada faptului că au încheiat  contractele de  vânzare-cumpărare  cu respectarea dispoziţiilor  
Legii nr. 112/1995. 

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

 Astfel, textul art. 50, alin. 21 din Legea nr. 10/2001, prevede că „proprietarii ale 
căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor 
internaţionale de evaluare”. 

 Din sentinţa civilă nr. 2762/6.07.2007 a Judecătoriei Turda, rămasă irevocabilă 
pe capătul de cere  privind anularea  contractelor (a fost casată parţial prin decizia civilă nr.  
156/2008 a  Tribunalului Cluj,  cauza fiind  trimisă spre rejudecare, însă numai cu privire la 
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capătul de cerere referitor la restabilirea situaţiei anterioare  şi cu privire la  imobilul teren), 
rezultă că instanţa, atunci când a anulat contractele de  vânzare-cumpărare ale reclamanţilor, a 
reţinut expres că nu au fost respectate   dispoziţiile  art. 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995, iar 
cumpărătorii nu au efectuat  minim de  diligenţe pentru aflarea situaţiei juridice a  imobilului 
la data  încheierii contractului de  vânzare-cumpărare, diligenţe care  s-ar fi putut  materializa  
prin verificarea situaţiei de carte  funciară, vânzătorul nefiind  înscris, ceea ce înseamnă că au 
încheiat  contractele cu rea credinţă, chiar  dacă instanţa  nu foloseşte  în mod expres  acest 
termen. 

 Aşadar, chiar  dacă nu s-ar  reţine interpretarea potrivit căreia art. 50 alin. 21 din 
Legea nr. 10/2001 constituie  o aplicaţie particulară a garanţiei de  evicţiune, aşa cum au făcut-
o instanţele de fond, opinie cu care, de altminteri, curtea este  pe deplin pe de acord, constituind  
şi propria  ei jurisprudenţă, reclamanţii nu se  încadrează în dispoziţiile textului invocat, pentru 
că, din hotărârea  judecătorească de desfiinţare a contractelor  lor, rezultă că nu au fost 
respectate  dispoziţiile  Legii nr. 112/1995, aceştia au fiind şi de rea  credinţă la  data  încheierii 
contractului. 

 
 

29. Reziliere. Contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul cumpărat 
în leasing. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 130/R din 11 martie 2015  
 
 Prin Sentinţa civilă nr. 3030/2013 din 14.02.2013 pronunţată în dosarul nr. 

.../271/2008* al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă acţiunea formulată şi precizată de 
reclamantul M.D.A. în contradictoriu cu paratul A.D.V., având ca obiect repunere în situaţie 
anterioară. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:  
 Intre SC M. SRL și SC T.L. IFN SA s-a încheiat contractul de leasing financiar 

21675/08.06.2007 asupra autoturismului Ford New Focus prin care SC M. SRL a devenit 
utilizatorul autoturismului, în schimbul plății unor rate aferente unei perioade de 48 de luni, 
proprietatea rămânând firmei de leasing aşa cum rezultă din art. 10 din contract. 

 Din înscrisurile depuse de SC T.L. IFN SA a rezultat că utilizatorul avea de 
plătit prețul leasingului de 23.119, 52 lei în 48 de rate. 

 La data de 07.10.2008 s-a încheiat promisiunea de contract de vânzare 
cumpărare auto între SC M. SRL prin M.D.A., în calitate de promitent vânzător şi A.D.V. în 
calitate de promitent cumpărător.  

 Potrivit acestei convenții promitentul vânzător, care era utilizatorul 
autovehiculului, se promite vânzarea autovehiculului marca Ford Focus cu nr. de înmatriculare 
... achiziționat în baza contractului de leasing financiar nr. 21675 din 08.06.2007.  

 Totodată s-a menționat că pentru aceasta, promitentul cumpărător ”îi dă 
promitentului vânzător” suma de 34.700 lei în vederea achitării integrale a contractului de 
leasing financiar către T.L. IFN SA”, urmând ca după achitarea contractului de leasing 
autoturismul să devină proprietatea promitentului cumpărător, fără alte pretenții, fiind 
considerat achitat integral de către acesta. 

 SC M. SRL s-a obligat ca în termen de 7 zile să pună la dispoziția lui A.D.V. 
actele în original ale autoturismului (”adică talonul, cartea de identitate, fisa de înmatriculare 
cu ştampilele de radiere a autoturismului de la administrația financiara pentru firma de leasing 
şi firma M. SRL, factura şi chitanţa”) și că autovehiculul rămâne la promitentul cumpărător . 

 Părțile au mai convenit că dacă în maxim 15 zile de la data semnării convenției 
nu este radiată mașina, iar actele nu sunt predate în original ( fișa de înmatriculare cu stampila 
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de radiere de la administraţia financiara), contactul se reziliază, SC M. SRL fiind obligată să 
restituie 34.700 lei, iar A.D.V. se obligă să returneze autoturismul. 

 Raportat la cele de mai sus, instanța a reţinut că obligația promitentului vânzător 
era aceea de a transfera proprietatea asupra bunului la momentul la care devenea proprietara 
autoturismului, iar obligația promitentului cumpărător era de a achita prețul de 34700 lei. 

 Prin convenția părților s-a promis vânzarea autoturismului și nu s-a transferat 
proprietatea către promitentul cumpărător, chiar dacă s-a achitat un preţ, dat fiind că 
promitentul vânzător SC M. SRL nu era proprietar al bunului.  

 Instanţa a mai reținut că promisiunea de vânzare nu a fost acceptată și de firma 
de leasing, care de altfel a şi notificat utilizatorului SC M. SRL, la data de 18.11.2008, rezilierea 
contractului de leasing ca urmare a neachitării ratelor de leasing. Ca urmare, la data de 
14.03.2011 s-a predat către SC T.L. IFN SA autoturismul obiect al contractului de leasing. 

Reclamantul a susținut și că nu s-a achitat suma de bani menționată în contract și că 
pârâtul avea obligația de plată a ratelor. 

 Instanța a reținut că, din chiar promisiunea de vânzare – cumpărare, rezultă că 
prețul de 34.700 lei a fost achitat de pârât promitentului vânzător și că, pe lângă plata acestui 
preț, nu s-a prevăzut în sarcina pârâtului vreo obligație de plată a ratelor de leasing. Aceasta 
pentru că suma achitată de pârât drept preț urma să servească la achitarea leasingului de către 
SC M. SRL, operațiune care nu a mai avut loc.  

 Prin cererea de repunere în situaţia anterioară reclamantul dorește atât 
contravaloarea autoturismului, cât și plata sumelor de bani reprezentând ratele de leasing și 
cheltuielile cu contractul de leasing, fără a ține seama că nu el este proprietarul bunului și că a 
încasat un preț ce reprezenta contravaloarea bunului (34.700 lei). 

 Prin rezilierea contractului părțile sunt datoare de a restitui obligațiile prestate 
în baza acestui contract. 

 Prin urmare, promitentul vânzător trebuie să restituie prețul încasat pentru că nu 
și-a onorat obligația de transfer a proprietății bunului și nici nu mai poate să-și îndeplinească 
această obligație în condițiile în care bunul nu a intrat nici la acest moment în patrimoniul său, 
iar promitentul cumpărător trebuie să restituie bunul intrat în posesia sa la momentul încheierii 
promisiunii de vânzare - cumpărare. 

 Cât privește obligația de restituire a bunului, instanța a apreciat că această 
obligație a fost îndeplinită, bunul ajungând la data de 14.03.2011 în mâna proprietarului – 
societate de leasing – așa cum rezultă din procesul verbal de predare de la fila 91. 

 Ca urmare, cererea reclamantului așa cum a fost formulată și precizată a fost 
respinsă ca neîntemeiată. 

 De asemenea, în lipsa unei legale sesizări din partea pârâtului, instanța nu a putut 
să dispună restituirea către acesta a prețului achitat. 

Promisiunea de vânzare-cumpărare a fost încheiată între SC M. SRL și pârât, 
reclamantul având doar calitatea de reprezentant menționată doar în acea convenție, fără a 
exista vreo altă dovadă că a fost mandatat pentru întocmirea contractului.  

De asemenea, și în acest litigiu reclamantul a făcut precizarea că a formulat cererea în 
nume propriu, ori promisiunea de vânzare - cumpărare fiind încheiată între pârât și persoana 
juridică (nu între pârât și reclamant în nume propriu), o eventuală restabilire a situației 
anterioare, în ceea ce privește ambele părți, poate avea loc numai între fostele părți 
contractante. 

 Prin urmare și din acest punct de vedere, cererea reclamantului formulată și 
precizată de repunere în situație anterioară a fost apreciată ca neîntemeiată. 

Având în vedere cele de mai sus, instanța a respins acţiunea formulată şi precizată de 
reclamantul M.D.A., având ca obiect repunere în situaţie anterioară. 



200 
 

 Instanța a mai reținut că pentru reclamant s-a admis cererea de ajutor public 
judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, astfel că aceste cheltuieli vor 
rămâne în sarcina statului în baza art. 19 din OUG nr. 51/2008. 

Prin decizia civilă nr. 746/A din 28.10.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. .../271/2008**, a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul M.D.A. împotriva 
Sentinţei Civile nr. 3030 din 14.02.2013 pronunţată în dosar nr. .../271/2008* al Judecătoriei 
Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele: 
Nici cu ocazia promovării apelului, nici cu ocazia retrimiterii cauzei spre rejudecare, 

reclamantul nu a înţeles să îşi motiveze apelul, singurele aspecte invocate de către acesta fiind 
acelea că nu i-a fost comunicată sentinţa, motiv pentru care nu a fost în măsură să formuleze 
motivele de apel. 

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că hotărârea a fost comunicată la 
domiciliul arătat de către reclamant în rejudecare, respectiv Cluj-Napoca, Aleea R. 

Într-o asemenea situaţie, tribunalul, în baza art. 292 alin. 2 C.pr. civ., s-a pronunţat pe 
fond numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

În primul ciclu procesual, menţinându-se soluţia pronunţată de către judecătorie în 
sensul admiterii cererii formulate de către reclamantul M.D.A. împotriva pârâtului A.D.V., cu 
consecinţa rezilierii contractului de vânzare cumpărare auto încheiat la data de 07.10.2008, 
pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face, s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare în 
vederea analizării cererii privind restabilirea situaţiei anterioare şi a restituirii prestaţiilor, 
aspecte asupra cărora judecătoria a omis să se pronunţe. 

Prin precizarea formulată în rejudecare, ca urmare a solicitării judecătoriei în vederea 
stabilirii cadrului procesual, reclamantul a cerut repunerea în situaţia anterioară a părţilor 
contractante prin obligarea pârâtului la restituirea autoturismului marca Ford New Focus Trend 
CL-2007, 1, 8, TDCI 115 HP 4DR, cu nr. de înmatriculare ..., şi achitarea sumei de 5989,02 
euro şi 55.315 lei (sume ce rezultă din neachitarea ratelor de leasing la care s-a angajat pârâtul 
şi cheltuieli ce trebuie să le suporte cu executarea contratului de leasing, iar în cazul în care 
acesta nu mai este în posesia pârâtului, să fie obligat la contravaloarea respectivului autoturism 
şi sumele arătate anterior. 

Aşa cum s-a reţinut de către judecătorie, la data de 14.03.2011, s-a predat către SC T.L. 
IFN SA autoturismul în discuţie, pe considerentul că firma de leasing a apreciat că este reziliat 
de plin drept contractul încheiat cu firma SC M. SRL, a cărui administrator este reclamantul, 
datorită neplăţii ratelor de leasing, aşa cum rezultă de altfel din adresa emisă de către această 
societate către judecătorie. 

În atare condiţii, reclamantul, asociat /administrator al SC M. SRL nu este îndreptăţit a 
solicita restituirea bunului sau contravaloarea autoturismului care a făcut obiectul contractului 
de leasing, chiar acesta recunoscând prin acţiunea introductivă că antecontractul de vânzare-
cumpărare nu a mai fost perfectat datorită unui litigiu între firma de leasing şi SC M. SRL, aşa 
cum a rezultat de altfel şi în cuprinsul motivării primei sentinţe pronunţate de către judecătorie, 
în primul ciclu procesual, motivul rezilierii fiind neplata ratelor de leasing. 

În ceea ce priveşte ratele de leasing precum şi eventualele cheltuieli ce trebuie să le 
suporte cu executarea contractului de leasing, toate aceste sume au fost achitate de către SC M. 
SRL, astfel încât reclamantul în calitate de persoană fizică nu este îndreptăţit să le reclame, în 
lipsa unor probe contrare, acesta nefiind prejudiciat prin rezilierea pronunţată de către 
judecătorie în primul ciclu procesual. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul M.D.A., solicitând casarea 
deciziei şi rejudecarea apelului. 

În motivarea recursului reclamantul a invocat nelegalitatea deciziei grevată pe 
următoarele argumente: 
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Instanţa a fost într-o totală confuzie asupra obiectului litigiului, înserând împrejurări 
care nu corespund realităţii, aspecte care impun casarea în întregime a deciziei cu trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 

Recurentul a invocat nelegala alcătuire a instanţei de apel, întrucât aceeaşi instanţă s-a 
mai pronunţat anterior, în această cauză, prin pronunţarea unei decizii în dosar. 

În rejudecare, nu a fost legal îndeplinită procedura de citare cu foştii reprezentanţi ai 
SC M. şi cu SC M. SRL, aceasta nefiind citată în rejudecare nici la vechiul sediu şi nici la firma 
de insolvenţă care a preluat reprezentarea SC M.. 

Instanţa de apel a fost în eroare asupra părţilor implicate în litigiu. 
Recurentul invocă totodată încălcarea dreptului la apărare în rejudecare prin respingerea 

cererii de acordare a ajutorului public judiciar la care reclamantul avea dreptul. 
Imposibilitatea motivării apelului, nici cu ocazia formulării acestuia, nici în rejudecare, 

a fost cauzată de împrejurarea că hotărârea primei instanţe nu i-a fost comunicată, deşi a 
solicitat în repetate rânduri această comunicare, în mod oficial, în condiţiile în care a precizat 
în mod explicit că adresa de domiciliu ales şi reşedinţă pentru comunicarea actelor este comuna 
N., jud. Bihor, adresă la care i-a fost comunicată decizia pronunţată în apel. 

O altă greşeală a instanţei de apel este reţinerea faptului că pârâtul nu a avut obligaţii 
financiare asumate faţă de firma de leasing şi SC M. SRL. 

Pârâtul a folosit autovehiculul dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare a cărui 
reziliere face obiectul prezentului litigiu vreme de 20 de luni, fără a plăti ratele de leasing. 

SC M. SRL nu a recunoscut înţelegerea încheiată între reclamant şi pârât, acesta fiind 
oricum nulă din punct de vedere juridic, fiind încheiată cu o persoană care nu putea reprezenta 
SC M. SRL într-o astfel de înţelegere. 

Firma de leasing nu s-a arătat interesată în a-şi recupera autoturismul în discuţie, timp 
de peste 20 de luni, cu toate că ratele nu se mai plăteau, autovehiculul fiind recuperat după 
această perioadă, în stare avariată, pârâtul A.D.V. declarând că a avut un accident. 

SC M. SRL nu a fost anunţată despre producerea accidentului. 
În rejudecarea cauzei, nu s-a ţinut seama de către instanţa de rejudecare de limitele 

stabilite prin decizia de casare a Tribunalului Cluj. 
Greşit s-a reţinut de către instanţa de rejudecare calitatea reclamantului de 

administrator, respectiv asociat al SC M. SRL, în condiţiile în care acesta nu a avut niciodată 
acest statut, asociatul societăţii fiind fiul reclamantului – M.D.R.. 

Instanţa de apel a făcut probabil o confuzie între reclamant şi fiul său, care a avut ca şi 
consecinţă necitarea acestuia din urmă, deşi acest lucru se impunea. 

În lipsa citării, părţile procesuale nu şi-au putut exercita dreptul la apărare, care este 
garantat, ceea ce duce la nulitatea hotărârii. 

Prin întâmpinarea formulată (f. 12), intimatul a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat. 

La termenul de judecată din 11.03.2015, instanţa din oficiu a invocat inadmisibilitatea 
parţială a motivelor de recurs care privesc netemeinicia deciziei pronunţată în apel, precum şi 
a celor invocate cu încălcarea art. 316, coroborat cu art. 294 Cod proc. civ.  

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

Prin cererea înregistrată la data de 10.02.2015 (f. 13), reclamantul recurent a solicitat 
acordarea ajutorului public judiciar în mod cumulat, atât sub forma scutirii de la plata taxei 
judiciare de timbru în cuantum de 1434,25 lei, cât şi sub forma acordării asistenţei juridice 
printr-un avocat numit, cereri încuviinţate prin încheierea din 25.02.2015 (f. 21), fiind 
desemnată d-na avocată N.A. (f. 27). 

Prin aceeaşi cerere înregistrată la 10.02.2015, reclamantul a solicitat stabilirea cadrului 
procesual corect şi legal, cu introducerea în judecată, în recurs, a tuturor părţilor procesuale 
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care au existat pe parcursul judecăţii acestei cauze şi care trebuie să existe şi în rejudecarea 
recursului, SC M. SRL fiind parte procesuală în acest dosar. 

Procedând la verificarea cadrului procesual stabilit în faţa primei instanţe, curtea 
constată că au avut calitate de părţi în prezentul litigiu reclamantul M.D.A., pârâtul A.D.V., 
precum şi intervenienta în interes propriu, SC M. SRL, în faţa primei instanţe acţiunea fiind 
soluţionată în sensul anulării ca netimbrate a cererii de intervenţie în interes propriu şi admiterii 
acţiunii, cu consecinţa rezilierii contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
7.10.2008. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs atât reclamantul, cât şi intervenienta, au 
fost legal citate toate părţile litigiului – reclamant, pârât şi intervenientă, hotărârea pronunţată 
în apel fiind aceea de admitere în parte a apelului reclamantului, cu consecinţa desfiinţării în 
parte a sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare în ce priveşte cererea de repunere în situaţia 
anterioară, precum şi de anulare a apelului declarat de intervenienta SC M. SRL ca netimbrat. 

În rejudecare, procedura de citare a fost îndeplinită cu toate părţile, inclusiv cu SC M. 
SRL şi cu reprezentanţii acesteia – M.D.R. şi M.E.. 

Hotărârea pronunţată în urma rejudecării acţiunii a fost aceea de respingere a acesteia 
în totalitate, prin sentinţa civilă nr. 3030/14.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În cursul rejudecării acţiunii, la termenul de judecată din 31.01.2013 (f. 206 dosar nr. 
.../271/2008*), prima instanţă a dispus disjungerea cererii de intervenţie formulată de SC M. 
SRL, având ca obiect restabilire situaţie anterioară, motivul disjungerii fiind acela că judecarea 
cererii de intervenţie tergiversează judecata. 

Prin urmare, în urma disjungerii cererii de intervenţie principală din prezentul dosar, 
SC M. SRL a încetat să mai aibă calitatea de parte, cererea sa de intervenţie făcând obiectul 
judecăţii într-un alt dosar. 

În consecinţă, părţile care continuă să se judece în prezenta cauză sunt reclamantul 
M.D.A. şi pârâtul A.D.V.. Continuarea citării intervenientei SC M. SRL şi a reprezentanţilor 
acesteia în apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 3030/14.02.2013 a Judecătoriei Cluj-
Napoca este neprocedurală, în condiţiile în care potrivit celor anterior arătate, această societate 
şi-a pierdut calitatea de parte în prezentul litigiu, urmare a disjungerii cererii de intervenţie şi 
înregistrării acesteia într-un alt dosar. 

De altfel, se constată că în urma casării primei decizii pronunţate în apel – decizia civilă 
nr. 477/8.10.2013 a Tribunalului Cluj prin care a fost anulat apelul declarat de reclamantul 
M.D.A. împotriva sentinţei civile nr. 3030/14.02.103 a Judecătoriei Cluj-Napoca – în cursul 
rejudecării apelului în dosar nr. .../271/2008*** al Tribunalului Cluj, cadrul procesual a fost 
corect stabilit prin citarea exclusivă a reclamantului M.D.A. şi a pârâtului A.D.V.. 

Aşadar, solicitarea formulată în cadrul prezentului recurs de către reclamantul recurent 
M.D.A. de introducere în cauză a SC M. SRL este inadmisibilă, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 316 Cod proc. civ., coroborate cu art. 294 alin. 1 Cod proc. civ., urmând a fi respinsă ca 
atare, judecarea prezentului recurs urmând a fi făcută în limitele cadrului procesual stabilit în 
faţa primei instanţe, cu ocazia rejudecării acţiunii, respectiv între reclamantul M.D.A. şi pârâtul 
A.D.V.. 

Prin urmare, motivele de recurs referitoare la neîndeplinirea procedurii de citare în 
rejudecare cu SC M. SRL şi a reprezentanţilor acesteia şi eroarea instanţei de apel asupra 
părţilor implicate în proces sunt nefondate, urmând a fi respinse. 

Motivul vizând nelegala compunere a completului de judecată pe motiv că aceiaşi 
judecători au judecat şi primul apel şi în rejudecare, pronunţând atât decizia care a fost casată, 
cât şi prezenta decizie ce face obiectul acestui recurs este nefondat, întrucât din analiza 
cuprinsului deciziei civile nr. 477/08.10.2013 a Tribunalului Cluj şi a deciziei civile nr. 
746/A/28.10.2014 a aceleiaşi instanţe, reiese că prin cea dintâi instanţa a anulat ca netimbrat 
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apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 3030/14.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, iar 
prin cea de-a doua, a soluţionat pe fond apelul, respingându-l. 

Chiar dacă ambele instanţe de apel au avut aceeaşi compunere, soluţionarea în primul 
ciclu procesual a apelului pe excepţia netimbrării nu atrage incidenţa art. 24 alin. 1 Cod proc. 
civ., întrucât doar soluţionarea fondului litigiului atrage incompatibilitatea judecătorului. 

Motivul referitor la încălcarea dreptului la apărare a reclamantului recurent prin 
respingerea cererii de ajutor public judiciar formulată în apel, prin încheierea nr. 116/A/CC din 
9.09.2014 (f.5 dosar nr. .../271/2008** al Tribunalului Cluj), urmează a fi respins ca 
inadmisibil, întrucât împotriva acestei încheieri reclamantul avea drept de reexaminare în 
termen de 5 zile de la comunicare, drept de care nu a uzat, deşi această încheiere i-a fost 
comunicată la data de 23.09.2014, aşa cum rezultă din dovada de primire de la f.9 dosar apel. 

Încheierea i-a fost comunicată la domiciliul indicat de reclamant în apel – B., nr. ... jud. 
Bihor. 

În baza principiului unicităţii căii de atac, în condiţiile în care cererea de reexaminare 
constituie calea de atac prevăzută de legiuitor pentru contestarea modului de soluţionare a 
cererii de ajutor public judiciar, invocarea de către reclamant a nelegalei respingeri a acestei 
cereri în recurs, este inadmisibilă. Curtea constată că în privinţa acestui motiv de recurs, sunt 
incidente, mutatis mutandis, argumentele reţinute în considerentele deciziei nr. VII/8.12.2014, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recursul în interesul legii, având ca obiect 
interpretarea şi aplicarea art. 18 din Legea nr. 146/1997. 

Motivul referitor la nelegala comunicare a hotărârii primei instanţe - sentinţa civilă nr. 
3030/14.02.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, întrucât aceasta nu a fost comunicată la adresa 
B. nr. 23, jud. Bihor este nefondat, întrucât aşa cum rezultă din întreg conţinutul dosarului nr. 
.../271/2008* al Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamantul şi-a indicat adresa de domiciliu în Cluj-
Napoca, Str. Aleea R. ..., apartament 14 jud. Cluj (ex.: f. 5, copia C.I. f. 7, f. 27, f. 107, f. 161, 
f. 191, f. 192), la această adresă fiindu-i comunicată hotărârea primei instanţe, la data de 
12.06.2013 (f. 218 dosar fond). Este adevărat că la data de 22.07.2013, prin înscrisul înregistrat 
de către reclamant, acesta a solicitat comunicarea sentinţei la domiciliul ales în com. B. nr. 23, 
însă această solicitare a fost în mod corect respinsă prin rezoluţia din 22.07.2013, instanţa 
reţinând în mod pertinent că hotărârea a fost comunicată reclamantului la adresa indicată în tot 
cursul procesului – Cluj-Napoca, str. R. nr. 4, apartamentul 14.  

Înscrisul depus la dosarul de fond la 22.07.2013 nu îndeplineşte cerinţele art. 98 Cod 
proc. civ., fiind depus după finalizarea judecăţii în faţa primei instanţe, în condiţiile în care 
dispoziţia legală menţionată vizează schimbarea domiciliului părţii în timpul judecăţii, cu 
respectarea cerinţelor acolo arătate. 

Critica referitoare la greşita reţinere de către instanţele de fond a împrejurării că pârâtul 
nu avea obligaţii financiare faţă de firma de leasing şi faţă de SC M. SRL, este de asemenea, 
nefondată, întrucât aşa cum rezultă din conţinutul actului „promisiune de contract de vânzare-
cumpărare auto din 7.01.2008” (f. 4 dosar nr. .../271/2008 al Judecătoriei Oradea), singura 
obligaţie ce revenea promitentului cumpărător, pârâtul A.D.V., a fost achitarea sumei de 34.700 
lei, obligaţie pe care acesta şi-a achitat-o. 

Împrejurarea că în conţinutul actului se specifică faptul că suma de 34.700 lei s-a plătit 
promitentului vânzător „în vederea achitării integrale a contractului de leasing financiar auto 
către T.L. IFN SA Bucureşi România”, nu generează nicio obligaţia în sarcina promitentului 
cumpărător, actul menţionând doar destinaţia ce urma să fie dată sumei achitate de către 
promitentul cumpărător. 

Motivul referitor la nulitatea din punct de vedere juridic a contractului de vânzare-
cumpărare ca fiind încheiat cu un neproprietar şi cu o persoană care nu putea reprezenta firma 
SC M. SRL într-o astfel de înţelegere (respectiv reclamantul), este, de asemenea, inadmisibil 
în raport de dispoziţiile art. 316 coroborat cu art. 294 alin. 1 Cod proc. civ., întrucât tinde la o 
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schimbare a cauzei litigiului, obiectul acestuia astfel cum a fost investită prima instanţă fiind 
rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare auto din 7.01.2008. 

Critica referitoare la dezinteresul firmei de leasing de a-şi recupera autovehiculul pe o 
perioadă de 20 de luni, în condiţiile în care după înstrăinarea autovehiculului ratele de leasing 
nu au mai fost achitate, este străină de obiectul, părţile şi natura cauzei, urmând a fi respinsă ca 
nepertinentă. 

Motivul referitor la încălcarea limitelor rejudecării astfel cum acestea au fost stabilite 
prin prima decizie de desfiinţare a hotărârii primei instanţe (decizia civilă nr. 47/A/20.01.2011 
a Tribunalului Cluj), este nefondat. Reclamantul nu a dezvoltat prin motivele de apel în ce 
anume a constat această depăşire a limitelor judecăţii, în condiţiile în care, în rejudecarea 
acţiunii, reiese clar că prima instanţă s-a pronunţat exclusiv asupra cererii de repunere în 
situaţia anterioară, respingând-o, iar limita stabilită prin decizia de desfiinţare viza exclusiv 
rejudecarea acestei cereri. 

În fine, critica vizând greşita reţinere de către instanţa de rejudecare că reclamantul este 
administrator/asociat al SC M. SRL, este de asemenea nefondată. Instanţa a arătat explicit că 
„... promisiunea de vânzare-cumpărare a fost încheiată între SC M. SRL şi pârât, reclamantul 
având doar calitatea de reprezentant menţionată doar în acea convenţie, fără a exista vreo altă 
dovadă că a fost mandatat pentru întocmirea contractului”. Contrar celor susţinute de recurent, 
instanţa nu îi recunoaşte calitatea de administrator sau asociat al SC M. SRL, arătând explicit 
că această calitate de reprezentant al societăţii este doar menţionată în convenţie, fără a exista 
dovada că a fost mandatat de societate pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare. 

Pentru toate aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., 
curtea va respinge ca nefondat apelul reclamantului. 

În temeiul art. 19 alin. 1 din OUG nr. 51/2008, cheltuielile de judecată în recurs, 
reprezentând onorariu avocat din oficiu vor rămâne în sarcina statului, instanţa dispunând plata 
onorariului avocatului din oficiu N.A., în sumă de 500 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei. 

 

30. Acţiune în revendicare. Rezilierea prin acordul părţilor a contractului de 
asociere, în baza căruia şi-a întemeiat reclamantul acţiunea. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 93/A din 20 ianuarie 2015  
I. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. 

.../117/2013 reclamantul I.I. i-a chemat în judecată pe pârâţii M.T., A.R.A. şi A.S.L., solicitând: 
să fie obligaţi pârâţii să-i recunoască dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului 
construcţie compus din 6 apartamente de 74 mp şi 6 apartamente de 103 mp, edificată, pe 
terenul înscris în CF nr. 175733, nr. cadastral 13249, în suprafaţă de 2165 mp, CF nr.175722, 
nr. cadastral 16073, în suprafaţă de 1150 mp şi CF nr. 175734, nr. cadastral 16072, în suprafaţă 
de 1535 mp; să fie obligaţi pârâţii să-i predea reclamantului posesia asupra imobilului arătat 
mai sus; precum şi întabularea construcţiei în cartea funciară; cu cheltuieli de judecată. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 203 din 10 aprilie 2014, pronunţată în dosarul nr. 
.../117/2013, Tribunalul Cluj a respins ca nefondată acţiunea civilă pronunţată de reclamant. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, următoarele:  
Acţiunea reclamantului I.I. se întemeiază pe contractul de asociere, încheiat la data de 

8.05.2004, cu pârâtul M.T.. 
Potrivit acestui contract, reclamantului I.I., în calitate de constructor, s-a obligat faţă de 

pârâtul M.T., ca în cursul anului 2004, să obţină documentaţia necesară şi să înceapă execuţia 
a două imobile, care urmează a fi finalizate până la data de 31.07.2005, când se obligă să predea 
proprietarului câte două  apartamente finisate la cheie, care trebuie să dispună de apă, canal,  
curent, gaz, centrală  termică individuală, gresie, faianţă, geamuri termopan, din fiecare imobil, 
la alegerea acestuia, aceste apartamente reprezentând c/v terenului aferent celor două imobile. 
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Totodată, constructorul s-a obligat ca în cursul anului  2005, să înceapă construcţia celor 
patru imobile prevăzute în contract şi să le finalizeze până la data de 1.08.2006. 

Valoarea finală a apartamentelor şi garajelor ce-i revin proprietarului a fost convenită 
la 400.000 Euro, calculat la 350 Euro/m.p., la apartamentele peste 80 de m.p., 400 de Euro/m.p., 
la apartamentele sub 80 m.p. şi 4000 de Euro, garajul. 

Prin aceeaşi convenţie, proprietarul M.T. s-a obligat să pună la dispoziţia 
constructorului terenul ce face obiectul prezentului contract. 

Potrivit art. 4 din această convenţie, contractul se consideră reziliat dacă una dintre părţi 
nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate sau prin acordul ambelor părţi.  

De asemenea, părţile au convenit ca în situaţia în care din anumite motive, constructorul 
nu-şi poate achita obligaţiile prevăzute în contract, atunci proprietarul va notifica în scris 
termenul limită  până la care constructorul să-şi achite obligaţiile, dar nu mai puţin de 60 de 
zile calendaristice, după care poate  valorifica investiţia făcută, pentru recuperarea costurilor 
contractuale.  

Potrivit notificării din data de 22.02.2006, proprietarul M.T., a notificat constructorului 
să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale până cel mai târziu la data de 15.09.2006, în sensul 
de a rezolva chestiunile autorizaţiilor de construire şi de accelerare a executării lucrărilor, în 
caz contrar urmând să procedeze în sensul rezilierii contractului de asociere.  

Urmare a acestei notificări, la data de 01.11.2007, constructorul I.I. şi proprietarul M.T.  
au convenit rezilierea contractului de asociere în condiţiile stipulate la pct. 4 din contractul de 
asociere.  

Totodată, în actul de reziliere părţile au menţionat că până la momentul încheierii 
acestui act, constructorul a ridicat trei imobile, dintre care unul este deja locuit de 2 ani, cel de-
al doilea este ridicat la nivelul parter plus 2  etaje, iar cel de-al treilea la nivelul garajelor. De 
asemenea, au menţionat, că pentru nici unul din aceste imobile nu a fost emisă autorizaţie de 
construire. 

Pretinzând de la proprietarul M.T. recunoaşterea dreptului de proprietate asupra 
blocului compus din 12 apartamente menţionate în petitul acţiunii, reclamantul a susţinut că în 
ceea ce-l priveşte, şi-a îndeplinit obligaţiile din contactul de asociere. 

 Din cuprinsul actului adiţional încheiat la data de 01.11.2007, rezultă o altă stare de 
fapt decât cea prezentată de reclamant, şi anume că reclamantul nu a obţinut autorizaţie de 
construire pentru nici unul dintre cele trei imobile, ridicate integral sau parţial până la data 
rezilierii contractului de asociere şi nu a finalizat decât unul dintre aceste trei imobile. Cele 
două apartamente predate reclamantului la data de 01.02.2006  şi 01.07.2006  depuse la filele 
6,7 dosar fac parte din primul imobil finalizat şi locuit la data de 1.11.2007, nicidecum din cel 
de-al doilea imobil.  

În legătură cu cel de-al doilea imobil, reclamantul a arătat în faţa instanţei, la data de 
2.04.2014, că acesta nu era finalizat la momentul realizării convenţiei, astfel, în mod cert cele 
două apartamente ce trebuiau predate pârâtului M.T. din acest al doilea bloc, nu au fost predate  
pârâtului, căci ele nu se aflau la stadiul de finisare pe care trebuiau să-l aibă potrivit convenţiei 
părţilor.  

De altfel, reclamantul nici nu a  făcut dovada predarea a două apartamente din acest 
bloc. 

Prin urmare, neîndeplinind obligaţia de obţinere a autorizaţiei de construire şi de 
predare la cheie a două apartamente către pârât, în stadiul de finisare convenit la art. 3.1.1. din 
Convenţie, reclamantul nu poate pretinde ca proprietarul terenului să-i recunoască dreptul de 
proprietate asupra celor 12 apartamente. 

 Dar ceea ce este mai important  este faptul că actul juridic pe care –şi întemeiază 
pretenţiile reclamantul  a fost reziliat prin acordul părţilor. 
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Reclamantul pretinde în răspunsul la întâmpinare că rezilierea amiabilă are efecte 
numai pentru viitor, neputând înlătura, efectele din trecut ale convenţiei. 

Susţinerea acestuia nu poate fi primită, întrucât la art. 4 din actul de asociere, părţile au 
convenit ca în situaţia rezilierii contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor constructorului, 
proprietarul are îndreptăţirea de a valorifica investiţia făcută, pentru recuperarea costurilor 
contractuale. Ori, această îndreptăţire a proprietarului terenului de a valorifica investiţia, neagă 
existenţa dreptului de proprietate asupra construcţiei în favoarea constructorului, aşa cum 
pretinde reclamantul. 

III. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul I.I., solicitând schimbarea ei 
în sensul admiterii acţiunii, deoarece: 

a) În cauză erau îndeplinite toate condiţiile legale pentru admiterea acţiunii. 
Din interpretarea dispoziţiilor contractului de asociere încheiat rezultă că apelantul este 

proprietarul întregii construcţii edificate, pârâtului M.T. fiind predate patru apartamente 
finisate. 

Mai mult, aceste patru apartamente fac parte din primul bloc construit, în acest fel 
reclamantul dovedindu-şi reaua-credinţă. 

Refuzul pârâtului M.T. de a-i recunoaşte reclamantului dreptul de proprietate este 
animat de rea-credinţă, având ca scop injusta îmbogăţire a pârâtului. 

Deşi este real că reclamantul nu a reuşit să obţină autorizaţie de construire pentru 
imobilele edificate sau care trebuiau edificate, această împrejurare nu este de natură a pune în 
discuţie  dreptul său de proprietate. 

Intimaţii s-au întabulat cu rea-credinţă asupra construcţiei, deşi reclamantul apelant este 
proprietar. 

b) Prima instanţă a interpretat eronat atât contractul de asociere, cât şi actul încheiat la 
data de 01.11.2007 prin care acest contract a fost reziliat de comun acord. Astfel, este de văzut 
că la punctul 4 a contractului se face referire la „drepturile contractuale” ale pârâtului M.T., în 
vreme ce prima instanţă a considerat că este vorba despre „costuri contractuale”, confundând 
cele două sintagme.  

Prin urmare, chiar dacă s-ar considera că apelantul nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile 
contractuale, instanţa nu ar putea nesocoti voinţa exprimată de părţi prin contractul de asociere, 
anume că în situaţia în care reclamantul nu şi-ar îndeplini obligaţiile contractuale, pârâtul M.T. 
îşi poate recupera doar drepturile contractuale, prin valorificarea investiţiei făcute. 

Contractul de asociere precizează în mod clar că pârâtul M.T. are dreptul doar la câte 
două apartamente din fiecare imobil construit, iar nu la întregul imobil. 

Mai mult, prin actul adiţional încheiat la 01.11.2007 s-a convenit rezilierea pentru viitor 
a contractului de asociere în condiţiile prevăzute la art. 4 din acest contract, ceea ce înseamnă 
că pârâtul avea dreptul doar la apartamentele promise. 

Această clauză contractuală este o garanţie pentru reclamant că îşi va recupera 
drepturile contractuale, fără însă a fi negat dreptul apelantului asupra întregii construcţii. 

c) În ce priveşte neîndeplinirea obligaţiei de obţinere a autorizaţiei de construire, era de 
avut în vedere că, în cauză, contractul de asociere fiind un înscris sub semnătură privată, lipsit 
de dată certă, nu îi conferea reclamantului dreptul de a solicita autorizaţia e construire pentru 
imobilele edificate. 

Prin urmare, autorizaţia de construire trebuia emisă pe numele pârâtului M.T., 
reclamantul depunând toate diligenţele necesare obţinerii autorizaţiei. De altfel, inclusiv 
amenzile contravenţionale aplicate pârâtului pentru edificarea imobilelor fătă autorizaţie au 
fost plătite de către reclamant. 

d) Dovedind rea-credinţă, pârâtul M.T. a înstrăinat terenul destinat edificării 
construcţiilor către fiica şi ginerele său (pârâţii de rândul 2 şi 3), încălcând astfel prevederi 
exprese ale contractului de asociere. 
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IV. Intimaţii au formulat întâmpinare (f.42-49), solicitând respingerea apelului ca 
nefondat pentru motivele dezvoltate în cuprinsul întâmpinării. De asemenea, au reiterat 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor. 

V. Apelantul a formulat răspuns la întâmpinare (f. 58-62), învederând caracterul 
nefondat al excepţiilor procesuale şi apărărilor pârâţilor intimaţi. 

VI. Cu privire la apelul declarat, Curtea are în vedere următoarele:  
Potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. 5 teza întâia din Legea nr. 50/1991, construcţiile 

executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor  acesteia, precum şi 
cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, nu se consideră finalizate şi nu pot fi 
întabulate în cartea funciară. 

Rezultă cu claritate din aceste dispoziţii că starea de legalitate a unei construcţii nou 
edificate şi, pe cale de consecinţă, asigurarea unui statut juridic al acesteia aflat în deplină 
conformitate cu legea, implică, în mod necesar, edificarea ei în temeiul unei autorizaţii de 
construire emise potrivit legii şi cu respectarea în totul a acestei autorizaţii, precum şi realizarea 
de către autorităţile abilitate a recepţiei la terminarea lucrărilor. 

Respectarea acestor condiţii imperative se constituie într-o cerinţă fundamentală, în caz 
contrar neputându-se considera că asupra respectivei construcţii s-ar fi putut dobândi, în mod 
deplin şi în totalitatea prerogativelor sale, de către cei care au edificat-o, dreptul de proprietate. 

Atfel, s-ar îngădui eludarea menţionatelor prevederi ale art. 37 alin. 5 teza întâia din 
Legea nr. 50/2001, recunoscându-se dreptul de proprietate asupra unor construcţii edificate fără 
autorizaţie de construire şi, mai mult, îngăduindu-se şi înscrierea acestora în cartea funciară, 
dându-se efecte juridice propriei culpe a aceluia care a edificat fără autorizaţie de construire, 
dar care doreşte a se bucura de un drept de proprietate în aceleaşi condiţii cu persoana care a 
edificat întemeindu-se pe o autorizaţie de construire  legal emisă. 

În prezentul proces reclamantul apelant I.I. a recunoscut că edificarea de construcţii în 
baza contractului de asociere încheiat cu pârâtul M.T. la data de 08.05.2004 s-a făcut fără 
autorizaţie de construire.  

Mai mult, în contractul de asociere era prevăzut în mod expres (pct. 3.1.1) că obţinerea 
autorizaţiei de construire cădea în sarcina reclamantului (fila 5 dosar tribunal). 

În aceste condiţii, prin raportare la evocatele prevederi ale art. 37 alin. 5 teza întâia din 
Legea nr. 50/1991 şi la interpretarea asociată lor în sensul celor de mai sus, nu se putea trece 
la recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantului apelant asupra construcţiilor, la 
obligarea pârâţilor la a i le lăsa în liniştita posesie şi, cu evidenţă, nici la întabularea lor în cartea 
funciară pe numele reclamantului. 

Reclamantul putea provoca în  mod întemeiat o discuţie pe fondul acestor pretenţii ale 
sale, inclusiv prin analiza efectelor pe care le-ar fi generat convenţia (numită „act adiţional”) 
încheiată între reclamant şi pârâtul M.T. la data de 01 noiembrie 2007 (f. 130 dosar Tribunal) 
prin care aceştia s-au pus de acord cu aşa-numita „… reziliere a contractului de asociere mai 
sus menţionat, în condiţiile stipulate de punctul 4 al acestui contract din data de 08.04.2004”, 
numai dacă edificarea construcţiilor s-ar fi făcut în condiţii de legalitate, în temeiul unei 
autorizaţii de construire. 

 Prin urmare deşi reclamantul nu şi-a îndeplinit o importantă obligaţie 
contractuală, el pretinde  recunoaşterea unui drept de proprietate ce s-ar fi putut naşte în 
beneficiul său numai dacă şi-ar fi executat în totul obligaţiile ce-i reveneau, iar contractul de 
asociere încheiat ar fi fost lăsat să producă efecte juridice depline, iar nu desfiinţat prin voinţa 
părţilor. 

Este lipsit de consecinţe că prima instanţă a făcut în mod greşit vorbire, în motivarea 
sentinţei, despre recuperarea de către pârâtul M.T., în urma rezilierii contractului originar, a 
„costurilor contractuale”, deşi convenţia părţilor evocă „drepturile contractuale” ale pârâtului, 
căci din cele reţinute de prezenta Curte se desprinde că, în lipsa autorizaţiei de construire şi a 
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inexistenţei  unui desăvârşit statut legal al construcţiilor în litigiu, statuările cu privire la 
costurile, iar nu la drepturile contractuale nu-şi verifică o reală utilitate în cauză, ele neputând 
întemeia în chip hotărâtor sentinţa pronunţată de prima instanţă. 

Este fără însemnătate şi că apelantul este cel care a plătit amenzile convenţionale 
aplicate pârâtului M.T. pentru edificarea construcţiilor fără autorizaţie, aceste aspecte neavând 
o necesară legătură cu recunoaşterea dreptului de proprietate solicitată de reclamant prin 
prezenta acţiune civilă. 

Nu pot trimite la concluzia că acţiunea trebuia admisă nici susţinerile reclamantului 
potrivit cărora pârâtul M.T. fiind înscris în cartea funciară ca proprietar al terenului, autorizaţia 
de construire nu putea fi emisă decât pe numele reclamantului. Are în vedere Curtea că atâta 
vreme cât prin contractul de asociere încheiat cu pârâtul cădea în sarcina reclamantului 
obţinerea autorizaţiei de construire, acesta era dator a face toate diligenţele necesare (inclusiv, 
dacă era cazul, încheierea unor acte  juridice suplimentare cu pârâtul) pentru îndeplinirea, în 
condiţiile legii, a acestei obligaţii. 

Este de observat, de altfel, că prin prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 se 
stabileşte că executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile acestei legi, la solicitarea titularului unui drept 
real asupra unui imobil (a.n.) teren şi/sau construcţii identificat prin număr cadastral, în cazul 
în care legea nu dispune astfel. 

 Rezultă, aşadar, că nu este neapărat necesar ca persoana care solicită emiterea 
unei autorizaţii de construire să aibă calitatea de proprietar asupra terenului pe care doreşte a 
construi, fiind îngăduită şi existenţa altui drept real asupra terenului. 

Fără relevanţă este şi faptul că pârâtul M.T. ar fi înstrăinat terenul în anul 2008 către 
fiica şi ginerele său, câtă vreme contractul de asociere fusese „reziliat” de comun acord încă 
din anul 2007, astfel că nu mai putea produce efecte juridice la data înstrăinării terenului de 
către pârât. 

În ce priveşte excepţiile procesuale invocate de pârâţi în apel (anume lipsa de calitate 
procesuală pasivă a pârâţilor), Curtea observă că admiterea direct în apel a acestor excepţii, 
dacă ar fi fost găsite întemeiate, ar fi condus la agravarea situaţiei reclamantului apelant în 
propria cale de atac acesta nemaibeneficiind de de admiterea  pe fond a acţiunii sale. Or, faţă 
şi de obiectul excepţiilor invocate, încălcarea principiului non reformatio in pejus nu apărea ca 
admisibilă, opunându-se prevederile art. 481 C.pr.civ. 

Faţă de toate cele ce preced, în baza prevederilor art. 480 alin. 1 C.pr.civ., se va respinse 
apelul ca nefondat. 

Intimaţii nu au înţeles să solicite cheltuielile de judecată în prezentul apel. 
 
 

31. Obligaţie de a face. Desfiinţare împrejmuire de plasă pe stâlpi de ţeavă  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 136/R din 11 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 370/17.06.2013 a Judecătoriei Huedin, pronunţată în dosarul 

nr. .../242/2012, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată 
de către pârât. 

S-a respins cererea de chemare în judecată formulată de către C.N.C.F., SA 
BUCUREŞTI – Sucursala ,,C.R.E.I.R. CF,, Cluj, în contradictoriu cu pârâtul C.G.. 

Analizând actele dosarului prin prisma excepţiei lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei, excepţie care a fost unită cu fondul cauzei la data de 20.05.2013 instanţa de fond 
a reţinut următoarele: 
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Potrivit dispoziţiilor art. 137 alin. 1 Cod proced. civ., instanţa s-a pronunţat cu prioritate 
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii. 

Calitatea procesuală reprezintă o condiţie esenţială pentru ca o persoană să fie parte în 
proces - legitimatio ad causam -  condiţie care contribuie la desemnarea titularului dreptului de 
a acţiona şi în acelaşi timp împotriva căreia se poate exercita acţiunea. 

Lipsa calităţii procesuale active poate fi invocată pe cale de excepţie, care este o 
excepţie de fond, peremptorie sau dirimantă, absolută. 

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana 
reclamantului şi titularul dreptului în raportul juridic dedus judecăţii, calitatea procesuală fiind 
titlul legal care îndreptăţeşte o persoană să fie parte în proces. 

Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară, acestuia îi revine 
obligaţia de a justifica calitatea procesuală, atât a sa, cât şi cea a pârâtului, obligaţie care îi 
incumbă şi raportat la dispoziţiile art. 112 Cod pr civ., conform cărora cererea de chemare în 
judecată trebuie să cuprindă, printre alte elemente, atât obiectul, cât şi motivele de fapt şi de 
drept pe care se întemeiază pretenţia reclamantului . Prin indicarea pretenţiei sale, precum şi a 
împrejurărilor de fapt şi de drept pe care se întemeiază această pretenţie, reclamantul  justifică 
îndreptăţirea pe care o are de a introduce cererea împotriva unui anumit pârât. 

În speţă, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant este o acţiune în 
obligaţie de a face şi o acţiune în pretenţii. 

Reclamantul a depus la dosar contractul de concesiune nr. MM 224/24.01.2002 încheiat 
între Ministerul Lucrărilor Publice şi CNCF ,,CFR,,-SA şi anexa aferentă, conform căruia 
terenul în litigiu se află în concesiunea sa.  Întrucât potrivit art. 9 din OUG 120/1998 
,,administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau privată a statului se asigură de 
către o companie naţională rezultată ca urmare a reorganizării SN CFR căreia i se atribuie în 
concesiune, fără plata redevenţei, infrastructura feroviară publică şi care deţine în proprietate 
alte elemente ale infrastructurii…,, , având în vedere contractul de concesiune sus-menţionat, 
instanţa a apreciat că reclamanta îşi justifică calitatea procesuală activă în prezenta acţiune, 
astfel  cum aceasta a fost formulată, astfel încât excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei, invocată de către pârât a fost respinsă. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că, astfel cum s-a arătat anterior, acţiunea formulată 
de către reclamant este o acţiune în obligaţie de a face şi o acţiune în pretenţii, astfel cum a 
arătat reclamanta şi în precizarea de la f. 30-31.  

Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. 6 din vechiul C.pr. civ., judecătorii hotărăsc numai 
asupra obiectului cererii deduse judecăţii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. 1 din acelaşi act normativ, părţile au îndatorirea ca, 
în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului, precum şi obligaţia să 
îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de 
judecător iar potrivit art. 1169 Coc civil, cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să 
o dovedească. 

Faţă de dispoziţiile art. 112 coroborat cu art. 132 C pr. civ., instanţa a constatat că 
reclamanta nu a formulat cereri în probaţiune, limitându-se doar a arăta în precizarea depusă la 
dosar  la f. 30-31, după cel de al doilea termen de judecată, că ,,în probaţiune anexăm extras 
OUG 12/1998 şi contractul de concesiune nr. MM/224/2002, cu anexe…,,. 

Având în vedere considerentele expuse, raportat la textele legale menţionate, instanţa 
de fond a apreciat, raportat la actele dosarului, că reclamanta nu şi-a dovedit acţiunea 
promovată, astfel cum a fost aceasta formulată, respectiv nu a dovedit faptul că împrejmuirea 
executată de către pârât (fapt necontestat de către acesta în înscrisul de la f. 46-47) a fost 
edificată pe terenul în suprafaţă de 2665 mp., în condiţiile în care pârâtul a arătat că terenul 
respectiv se identifică într-o altă carte funciară (f.44-45). Întrucât reclamanta nu a dovedit 
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faptul că împrejmuirea respectivă a fost edificată ilegal pe terenul în suprafaţă de 1665 mp., 
pentru a justifica soluţionarea primului petit, instanţa a constatat că următoarele trei petite au 
un caracter subsidiar faţă de acesta, fiind admisibile în măsura în care primul petit este dovedit. 
Or, în situaţia în speţă, acţiunea nu a fost dovedită sub aspectul niciunui petit. 

Instanţa de fond, în temeiul art 129 alin. 5 Cod pr. Civ., astfel cum a fost acesta 
modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 202/2010, a depus toată stăruinţa în vederea aflării 
adevărului. În acest sens, la termenul de judecată din data de 20.05.2013 (f.59) instanţa a dispus 
citarea părţilor cu menţiunea de a indica probele de care doresc a se servi în probaţiune. Deşi 
reclamanta a primit citaţia cu această menţiune la data de 22.05.2013 până la termenul de 
judecată din data de 17.06.2013 nu a formulat cereri în probaţiune. 

Instanţa nu ar fi putut dispune cu privire la alte aspecte, cu atât mai mult cu privire la 
probele care sunt administrate în cauză, decât cu încălcarea principiului disponibilităţii, care 
constă tocmai în posibilitatea părţilor de a dispune atât de obiectul procesului, adică de dreptul 
material, cât şi asupra mijloacelor procesuale de apărare, adică dreptul procesual, sub acest 
aspect dispoziţiile art. 129 alin. 5 Cod pr. Civ., privitoare la rolul activ al judecătorului, neavând 
eficienţă, mai ales raportat la dispoziţiile alin. 5/1 al art. 129, astfel cum a fost acesta introdus 
prin art. I pct. 14 din Lg. 202/2010, coroborat cu alin. 6 din acelaşi text legal. Obligaţia 
judecătorului de a stărui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind 
aflarea adevărului se exercită numai asupra obiectului dedus judecăţii şi cu respectarea 
principiului disponibilităţii. Aceasta,  şi în considerarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, care consacră dreptul efectiv la un proces echitabil al părţilor,  
dispoziţii care au o directă aplicare în dreptul român, chiar dacă ar fi în conflict cu normele 
legislaţiei interne. Pentru respectarea acestui drept, ca garanţie implicită a desfăşurării 
procedurii unui proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod 
constant în jurisprudenţă principiul egalităţii armelor, principiu care impune ca fiecărei părţi să 
i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-şi susţine cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o 
situaţie de net dezavantaj în raport cu adversarul ei, în scopul menţinerii unui just echilibru 
între părţi (Hotărârea CEDO Niderost – Huber c. Elveţia, 18.02.1997, Hotărârea Kress c. 
Franţa, 07.06.2001). Astfel fiind, orice intervenţie din partea instanţei în exercitarea rolului 
activ, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 129 C. pr. civ., cu privire la probele ce urmează a fi 
administrate, ar încălca tocmai acest principiu al egalităţii armelor, plasând practic o parte în 
dezavantaj cu adversarul ei, fapt care contrazice flagrant jurisprudenţa constantă CEDO care a 
statuat  în Hot Dombo Beheer B.V. contra Olandei că ,,exigenţele egalităţii armelor , în sensul 
unui ,,echilibru ,, just între părţi are valoarea unui principiu, atât în civil, cât şi în penal,, iar în 
Hot Rafinăriile Greceşti Stran şi Stratis Andreatis contra Greciei că ,,…statul s-a angajat să 
respecte principiul preeminenţei dreptului care îşi găseşte aplicarea, între altele, şi în art. 6 al 
Convenţiei,,  în ambele hotărâri citate Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilind că ,,în 
diferendele opunând interese cu caracter privat , egalitatea armelor, element inerent dreptului 
la un proces echitabil implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi posibilitatea rezonabilă de a –şi 
prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj în comparaţie cu 
adversarul ei,,.  

Faţă de considerentele expuse, instanţa de fond a respins cererea de chemare în judecată 
sub aspectul tuturor petitelor. 

Prin decizia civilă nr. 691/A din 16.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. .../242/2012, s-a admis în parte apelul declarat de reclamantul C.N.C.F. BUCUREŞTI SA 
- SUCURSALA "CREIR CF" CLUJ împotriva sentinţei civile nr. 370/17.06.2013 pronunţată 
în dosarul nr. .../242/2012 al Judecătoriei Huedin, care a fost schimbată  în parte, în sensul că 
s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă C.N.C.F. BUCUREŞTI SA - 
SUCURSALA "CREIR CF" CLUJ  împotriva pârâtului C.G. şi, în consecinţă, a fost obligat  
pârâtul  să desfiinţeze împrejmuirea un gard de plasă pe stâlpi de ţeavă pe linia  formată din 
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punctele 281-280-279-278-277-276-275-274-273-271-269-267-265 conform raportului de 
expertiză efectuat în cauză de expertul O.V.C.. 

S-au respins celelalte pretenţii ale reclamantei. 
Intimatul a fost obligat să plătească reclamantei suma de 19,3 lei cheltuieli de judecată 

la fond şi 3049,8 lei cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că apelanta a învestit instanţa cu 

o acţiune privind obligarea paratului la desfiinţarea împrejmuirii cu gard  de plasă pe stâlpi de 
ţeavă , pe laturile de la casa cantar la linia triunghi Huedin şi paralel cu linia triunghi Staţia 
Huedin de la macazul 27 opritor, la plata despăgubirilor în sumă de 83.870,75 lei pentru lipsa 
de folosinţă a terenului în suprafaţă de 2665 mp. De la data de 15.07.2010 şi pană la data  de 
15.10.2012 precum şi a sumei de 3106,32 lei/lună de la 15.10.2012 şi în continuare , pană la 
eliberarea terenului , precum şi la obligarea încheierii unui contract de închiriere pentru terenul 
ocupat, susţinând, în esenţă, faptul că terenul îngrădit de intimat face parte din zona CFR, iar 
reclamanta îl deţine în calitate de concesionar, conform contractului nr.MM/224/2002. 

Contrar susţinerilor apelantei, prima instanţă şi-a exercitat pe deplin rolul activ, aşa cum 
este acesta reglementat de dispoziţiile art.129 C.pr.civ. 

Sub acest aspect, tribunalul a reţinut că procesul civil este, ca regulă generală, un proces 
al intereselor private, iar rolul activ al judecătorului trebuie privit în contextul asigurării unui 
echilibru cu celelalte două principii ale procesului civil : cel al disponibilităţii şi cel al 
contradictorialităţii. Rolul activ al judecătorului nu poate conduce la concluzia că întreaga 
sarcină a probei ar cădea asupra instanţei, sau că nerespectarea de către părţi a dispoziţiilor 
referitoare la propunerea probelor nu ar avea consecinţe procedurale.  

Aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, rolul activ al judecătorului nu înseamnă 
încălcarea principiului disponibilităţii în procesul civil, iar obligaţia de a-şi proba pretenţiile 
incumbă reclamantei, conform art.1169 C.civ. 

În apel însă, în raport de dispoziţiile art.295 al. 2 C.pr.civ. tribunalul a încuviinţat proba 
cu expertiza  tehnică în specialitatea construcţii, solicitată prin memoriul cuprinzând motivele 
de apel. 

Concluziile lucrării efectuate în cauză de expert O.V.C., în urma măsurătorilor realizate 
la faţa locului, au fost în sensul că împrejmuirea edificată de intimat este construită în interiorul 
liniei de siguranţă a căii ferate, imobilul teren împrejmuit fiind  parte integrantă din cel înscris 
în Cărţile Funciare Centrale ale Căilor Ferate nr.42, linia Oradea-Braşov, comuna XXXVI 
Huedin. De asemenea, el este inclus în conturul imobilului cu nr. cadastral 51479, imobil 
înscris în CF 51479 Huedin  în favoarea Statului Roman  prin Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, cu drept de concesiune pe o perioadă de 49 de ani în favoarea apelantei C.N.C.F. 
SA. 

De asemenea, expertul a stabilit că, construcţiile aparţinând intimatului, gheretă cantar, 
cantar şi platformă pavată, sunt edificate pe terenul anterior menţionat, înscris în CF 51479 
Huedin  cu nr. cadastral 51479 (f.44-55), imobilul în litigiu fiind împrejmuit pe linia formată 
din punctele 281-280-279-278-277-276-275-274-273-271-269-267-265 de un gard de plasă de 
sârmă pe stâlpi de ţeavă, metalici. 

Această probă, coroborată cu înscrisurile depuse în faţa primei instanţe, respectiv 
contract de concesiune nr.224/2002, adresele nr. 194/2010 a Staţiei Huedin si nr. 1/737/2010 a 
Secţiei L 3 Cluj şi contractul  de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr.2691/21.10.2005 prin 
care intimatul a achiziţionat de la SC Z.O. SA mijloacele fixe constând în gheretă cantar şi 
platformă pavată, construcţii extrafunciare, confirmă pe deplin susţinerile apelantei în sensul 
că, aceste mijloace fixe, precum şi gardul edificat de intimat se află pe terenul proprietatea 
publică a Statului Roman, aflat în concesiunea reclamantei, sens în care, în temeiul art.480 
C.civ. tribunalul a apreciat ca întemeiat primul capăt din acţiunea introductivă de instanţă. 
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În ceea ce priveşte celelalte petite vizând obligarea intimatului la încheierea 
contractului de închiriere pentru terenul ocupat şi de obligare a  acestuia la plata de despăgubiri 
pentru lipsa de folosinţă, s-a constatat că prin motivele de apel, nu s-au formulat critici concrete 
în raport de modul de soluţionare a acestora şi nu s-au propus niciun fel de probe în susţinerea 
acestor cereri, probe care nu se regăsesc nici la dosarul de fond. 

Or, aşa cum s-a arătat şi anterior, rolul activ al instanţei, ca principiu fundamental al 
procesului civil, nu trebuie confundat cu obligaţia acesteia de a administra ea însăşi toate 
probele cauzei deduse judecaţii, în lipsa unor diligenţe depuse de reclamant. O astfel de 
interpretare ar intra în contradicţie cu un alt principiu al procesului civil, cel al disponibilităţii, 
potrivit căruia reclamantul este cel care fixează cadrul procesual, învesteşte instanţa cu 
soluţionarea unei anumite cauze, iar, conform art. 129 alin. (1) Cod procedură civilă şi art. 1169 
Cod civil, are obligaţia procesuală de a-şi proba pretenţiile. 

Aşa fiind, în temeiul art.297 C.pr.civ., tribunalul a admis în parte apelul declarat de 
reclamantul C.N.C.F. BUCUREŞTI SA - SUCURSALA "CREIR CF" CLUJ împotriva 
Sentinţei civile nr. 370/17.06.2013 pronunţată în dosarul nr. .../242/2012 al Judecătoriei 
Huedin, care a fost schimbată  în parte în sensul că s-a  admis în parte acţiunea formulată de 
reclamantă C.N.C.F. BUCUREŞTI SA - SUCURSALA "CREIR CF" CLUJ  împotriva 
pârâtului C.G. şi, în consecinţă, a fost obligat  pârâtul  să desfiinţeze împrejmuirea un gard de 
plasă pe stâlpi de ţeavă pe linia  formată din punctele 281-280-279-278-277-276-275-274-273-
271-269-267-265 conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expertul O.V.C., s-au 
respins celelalte pretenţii ale reclamantei. 

În raport de soluţia adoptată, în temeiul art.274 C.pr.civ., a fost obligat  intimatul să 
plătească reclamantei suma de 19,3 lei cheltuieli de judecată la fond, constând în taxă de timbru 
şi timbre judiciare aferent pretenţiilor admise, şi suma de 3049,8 lei cheltuieli de judecată în 
apel reprezentând onorariu expert şi taxe judiciare de timbru şi timbre judiciare 
corespunzătoare petitului admis. 

Împotriva acestei decizii, au formulat recurs, în termen legal, reclamanta C.N.C.F. 
BUCUREŞTI S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ CF CLUJ şi pârâtul C.G. solicitând admiterea 
recursurilor aşa cum au fost formulate. 

În recursul pârâtului C.G. se solicită în baza disp.art. 312 alin. 2 C.pr.civ., în principal, 
admiterea recursului, casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de 
apel, în temeiul art. 304 pct.5 C.pr.civ., fiind încălcat dreptul la apărare ai pârâtului. În 
subsidiar, pârâtul solicită modificarea în parte a acestei decizii, în temeiul art. 304 pct.9 
C.pr.civ., în următorul sens: 

- respingerea capătului de cerere privind obligarea pârâtului la desfiinţarea împrejmuirii 
gard de plasa de stâlpi de ţeava pe linia formata din punctele 281-280-279-278-277-276-275-
274-273-271-269-267-265 conform raportului de expertiza efectuat în cauza de expertul 
O.V.C., 

- menţinerea celorlalte dispoziţii ale deciziei atacate şi obligarea reclamantei la 
cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că sentinţa atacată este nelegală şi 
netemeinică numai în ceea ce priveşte admiterea petitului 1 al acţiunii introductive, fiind 
pronunţată cu nesocotirea dispoziţiilor legale incidente.  

Un prim motiv de apel se referă la încălcarea dreptului la apărare al paratului de către 
instanţa de apel. Principiul dreptului la apărare este unul din cele mai importante principii ce 
guvernează desfăşurarea procesului civil, consacrat cu valoare constituţionala (art. 24 din 
Constituţia României). 

Tot astfel, una din cerinţele privitoare la desfăşurarea unui proces ca el sa fie echitabil, 
aşa cum impune art. 6 parag. 1 din Convenţia europeana a drepturilor omului este obligaţia 
instanţelor de judecata de a respecta dreptul la apărare al pârtilor. 
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Cu alte cuvinte, noţiunea de proces echitabil presupune respectarea si aplicarea 
principiului contradictorialităţii, cât si a dreptului la apărare, iar potrivit art. 129 alin. 1 Cod 
procedura civila, judecătorul are îndatorirea sa facă respectate si sa respecte el însuşi principiul 
dreptului la apărare si celelalte principii ale procesului civil. 

Procedând la respingerea cererii formulate de pârâtul apelant de acordare a unui prim 
termen de judecata pentru angajare de apărător, în contextul în care paratul din luna februarie 
a anului 2014 a avut doua atacuri cerebrale (infarcturi cerebrale) în urma cărora a fost 
imobilizat la pat rămânând cu o semipareza pe partea stânga fiind internat în luna februarie si 
în luna aprilie 2014 (a fost operat de glaucom), în luna octombrie din 13-29 octombrie a fost 
internat la psihiatrie cu diagnosticul stare post infarct cerebral si în decembrie 2014 (i s-a 
amputat inca un deget de la picior), tribunalul a nesocotit grav dreptul la apărare al pârâtului, 
care se considera prejudiciat, iar hotărârea pronunţata este pentru acest motiv nelegala. 

A fost încălcat dreptul la apărare reglementat de dispoziţiile art. 156 Cod procedură 
civilă, întrucât din examinarea dosarului reiese ca paratul C.G. nu a beneficiat de nici un termen 
pentru lipsă de apărare. 

Amânarea judecăţii cauzei s-a dispus ca urmare a efectuării unei adrese către Biroul de 
expertize (încheierea din 11.10.2013), revenirii cu adresa către expertul desemnat (încheierea 
din 22.11.2013), lipsei raportului de expertiză, (încheierile din 07.02.2014, 20.03.2014, 
17.04.2016, 29.05.2014) si comunicării expertizei cu părţile (încheierea din 11.09.2014), la 
termenul din 9.10.2014 (când trebuiau invocate nereguralitatile, depuse obiecţiuni la raport) 
instanţa a respins cererea de amânare depusa de parat la dosar în data de 03.10.2014 si a rămas 
în pronunţare. 

Deşi instanţa a amânat pronunţarea pe data de 16.10. 2014 motivat de complexitatea 
cauzei, paratul nu a putut beneficia nici măcar de posibilitatea de a depune concluzii scrise 
fiind internat în spital la psihiatrie din data de 13.10 pana în 29.10.2014. 

Aşa fiind, cererea de amânare a judecării cauzei în temeiul art.156 Cod procedură civilă 
formulată de parat după comunicarea expertizei îşi găsea justificarea, câtă vreme aceasta nu 
beneficiase deja de acest termen, cu atât mai mult cu cat anterior din cauza bolilor de care 
suferă care au necesitat tratament si spitalizare a fost în imposibilitate de a-si angaja un avocat 
(în condiţiile în care pensia de 500 lei pe care o are nu acoperă tratamentul medical.) 

Este de reţinut că dispoziţiile alin. 2 al art. 156 Cod procedură civilă reprezintă o măsură 
de descurajare a exercitării cu rea-credinţă a drepturilor procesuale prin cereri de amânare a 
procesului în scopul tergiversării acestuia şi al împiedicării înfăptuirii justiţiei. 

În speţă însă, nu se poate vorbi de exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale, 
atâta timp cât paratul nu beneficiase de nici un termen pentru lipsă de apărare. 

Curtea Europeană a reţinut constant „că sarcina judecătorului este de a veghea ca toate 
elementele susceptibile să influenţeze soluţionarea pe fond a litigiului să facă obiectul unei 
dezbateri în contradictoriu între părţi" (CEDO, Ruiz - Mateos contra Spaniei, hotărârea din 23 
mai 1993). 

În speţă, aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa de apel încălcând principiul 
contradictorialităţii şi al egalităţii armelor în procesul civil, nu a permis paratului să poată 
invoca nulitatea expertizei prin asistarea /reprezentarea sa de către un avocat care sa poată sa-i 
reprezinte si apere drepturile . 

Procedând în modul arătat, tribunalul a nesocotit grav dreptul la apărare al pârâtului, 
care se considera prejudiciat, iar hotărârea pronunţata se vădeşte pentru acest motiv, esenţial 
nelegala. 

Pârâtul apelant era îndreptăţit sa solicite amânarea judecaţii apelului la termenul de 
judecata din 09.10.2014 în contextul în care era prima cerere de acest gen si, fiindu-i 
comunicata prin posta expertiza, la termenul următor comunicării ar fi trebuit sa invoce 
nulitatea expertizei (pentru nelegala citare la expertiza, dovada de comunicare nefiind semnata 



214 
 

de pârât) sau să formuleze obiecţiuni, apărări pe care pârâtul si aşa intr-o stare precara de 
sănătate nu era în stare sa si le facă singur. 

Pronunţarea hotărârii în aceste condiţii atrage nulitatea ei conform art. 105 alin. 2 Cod 
procedura civila. 

De asemenea, pârâtul invocă efectuarea raportului de expertiză cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 208 C. proc, civ., prin nelegala citare a paratului la expertiza (confirmarea de 
primire nu este semnata de primire), ce reprezintă o neregularitate procedurală ce poate fi 
invocată de partea interesată, pe calea excepţiei de nulitate a actului. Într-adevăr, neconvocarea 
legala a părţii la realizarea expertizei, este o omisiune sancţionată cu nulitate relativă, întrucât 
textul de lege menţionat are caracter dispozitiv, fiind edictat în favoarea aceluia al cărui drept 
a fost încălcat, astfel că nulitatea expertizei trebuie pusă în discuţie la primul termen care a 
urmat depunerii raportului. Dacă însă cauza nulităţii a intervenit la ultimul termen de judecată 
la care partea nu a fost prezenta solicitând amânarea cauzei în temeiul art. 156 C.pr.civ., motivat 
de faptul ca din luna februarie 2014 când a suferit doua atacuri cerebrale, si pana la momentul 
cererii a fost bolnav tot timpul se consideră ca nulitatea relativă poate fi invocată direct în 
recurs. 

Pârâtul a ataşat cererii de amânare a judecaţii din data de 3.09.2014, acte - scrisoarea 
medicala nu pentru a justifica lipsa la acel termen cum a interpretat în mod greşit instanţa ci 
tocmai pentru a arata si dovedi afecţiunile de care suferă care l-au imobilizat la pat o lunga 
perioada de timp si care combinate cu venitului foarte mic ( are o pensie de 500 lei ), au făcut 
ca paratul sa fie în imposibilitate de a-si angaja mai devreme un avocat. 

O altă critică vizează aplicarea greşita a legii care a condus instanţa la admiterea 
primului petit din acţiune. 

Din probele dosarului, rezultă fără nici un dubiu, de altfel necontestat de către partea 
adversă, că paratul a cumpărat mijloacele fixe ghereta cântar, cântar de tonaj mare si platforma 
pavata - in mod legal prin contractul de vânzare-cumpărare redactat si autentificat sub 
nr.2691/21.10.2005 de către Notar Public M.B.. 

Instanţa de apel îşi întemeiază soluţia în întregime pe acea expertiza topografica 
efectuata în apel, la care paratul nu a fost citat legal si la care datorita respingerii cererii de 
angajare apărător, pârâtul nu a fost în măsura sa invoce nulitatea acesteia pentru nelegala citare 
si nici nu a putut formula obiecţiuni. 

În mod nelegal şi netemeinic, instanţa nu a cercetat regimul juridic al terenului anterior 
vânzării către parat si la data vânzării către pârât, înscrierile din cartea funciara nr.51479 
Huedin, indicata de expert fiind făcute abia în anul 2013. 

Înainte de anul 1990 vechea fabrica de zahăr din Oradea înfiinţata în anul 1968 a fost 
unitate socialista de stat si se numea „Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr 
Oradea" care s-a reorganizat în 1990 în SC Z.O. SA, mai precis prin HG 1353/1990. 

Conform art.7 din HG 1353/1990 activul si pasivul întreprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr Oradea" a fost preluat de către SC Z.O. SA. „Pe data înfiinţării societăţilor 
comerciale pe acţiuni, unităţile economice de stat   prevăzute   în   anexele   nr.   1.1.   -   1.9.,   
rubrica   6,   se   desfiinţează. Activul si pasivul unităţilor de stat desfiinţate se preiau de către 
societăţile comerciale înfiinţate." 

La data la care au fost edificate construcţiile - mijloace fixe si anume în anul 1974-1975 
de către „Intreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Oradea" proprietar pe teren era 
statul roman şi nicidecum terenul de sub construcţii nu era concesionat reclamantei. 

În altă ordine de idei, reclamanta poate fi concesionara terenului statului roman în zona 
caii ferate pe linia Braşov - Huedin, teren aparţinând Statului Român insa nu si a terenului pe 
care au fost construite mijloacele fixe construite de către „Întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Oradea". 
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In speţa se pune problema existentei sau nu a unui drept de superficie asupra terenului 
a deţinătorului construcţiilor. 

Existenta dreptului de superficie, ca excepţie de la efectul achizitiv al accesiunii 
imobiliare artificiale, este recunoscuta indirect de dispoziţiile art.492 C. civ. Prin acest text de 
lege se instituie o prezumţie relativa de proprietate asupra construcţiilor amplasate pe teren în 
favoarea proprietarului terenului, cel care a edificat construcţia putând face dovada contrara, 
respectiv ca aceste construcţii nu sunt proprietatea titularului dreptului de proprietate asupra 
terenului. Făcând aceasta dovada contrara, cel care deţine o construcţie edificata pe terenul 
altuia devine titularul unui drept de superficie. Mai târziu, dreptul de superficie a fost menţionat 
în art. 11 din Legea nr. 115/1938. De asemenea, art. 22 din Decretul nr. 167/1958 privind 
prescripţia extinctiva enumera printre drepturile exceptate de la aplicarea prevederilor acestui 
decret si dreptul de superficie. Dreptul de superficie este, potrivit definiţiei date de practica 
judiciara si de literatura de specialitate, un drept real imobiliar, dezmembramânt al dreptului 
de proprietate, asupra unui teren, si care consta în dreptul de proprietate al unei persoane, 
numite superficiar, asupra construcţiilor sau plantaţiilor edificate pe terenul altei persoane, 
teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţa.  

Asa fiind, rezulta ca, în cazul acestui drept real imobiliar, se suprapun doua drepturi de 
proprietate, respectiv dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor sau 
plantaţiilor edificate si dreptul de proprietate asupra terenului pe care s-au edificat aceste 
construcţii si care aparţine altei persoane decât constructorul. În lumina acestor considerente, 
existenta dreptului de proprietate asupra construcţiei situate pe terenul altei persoane, dobândit 
cu orice titlu, exclude prin ipoteza intervenirea mecanismului accesiunii. În acelaşi timp, 
existenta acestui drept atrage dupa sine în mod obiectiv necesar, deoarece în caz contrar nu ar 
putea fi exercitat, un drept de folosinţa asupra terenului respectiv, aceste drepturi concretizând 
dreptul real de superficie. Asadar, constructorul are, în ce priveşte terenul altei persoane, doar 
posesia si folosinţa, atributul dispoziţiei rămânând la proprietarul terenului, ceea ce îi conferă 
caracterul de dezmembramânt al dreptului de proprietate. Din acest motiv, dreptul se superficie 
trebuie privit si prin prisma garanţiilor impuse de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (cauza Moculescu contra României, hotărârea din 2 martie 2010. 

 Dreptul de superficie poate lua naştere în temeiul legii, prin titlu sau uzucapiune. În 
aceste condiţii, chiar daca între proprietarul construcţiei si cel al terenului nu a intervenit o 
Convenţie prin care cel din urma sa consimtă la grevarea terenului sau cu anumite sarcini, 
situaţie care se regăseşte si în cauza, se admite pe baza interpretării raţionale a tezei finale a 
art. 492 Cod civil ca, dobândind un drept de proprietate asupra construcţiei, în patrimoniul 
deţinătorului acestuia se naşte ope legis un drept de superficie, constând în dreptul de 
proprietate asupra construcţiei si de folosinţa asupra terenului, pe durata existentei construcţiei. 

SC Z.O. SA, forma în care s-a reorganizat în 1990 „Întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Oradea" a fost ope legis titulara dreptului de folosinţa asupra terenului 
menţionat mai sus, pe durata existentei construcţiilor, paratul odată cu cumpărarea 
construcţiilor - ghereta, cântar de mare tonaj si platforma pavata - mijloace fixe , dobândind 
implicit acest drept de superficie asupra terenului de sub mijloacele fixe. 

Dreptul de superficie asupra terenului din speţa fiind dobândit ope legis de către fabrica 
de zahăr de la Oradea care a construit în anul 1974-1975 este construcţii, statul roman nu avea 
cum sa includa si acest teren în contractul de concesiune nr.224/2002 invocat de reclamanta, 
întrucât dreptul de superficie al fabricii de zahăr Oradea era preexistent si exista pe toata durata 
existentei mijloacelor fixe. 

Desi în contractul de vânzare cumpărare încheiat intre SC Z.O. SA nu se face referire 
la suprafaţa de teren de sub bunurile care se vând, pârâtul a intrat efectiv în posesia acestor 
bunuri amplasate pe teren ca si cumpărător de buna credinţa, de la data contractului. O posesie 
de drept a bunurilor situate pe acest teren, implica si o folosire cu buna credinţa a suprafeţei de 
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teren pe care sunt amplasate aceste bunuri imobile, întrucât utilizarea fireasca a unui bun imobil 
presupune si folosirea suprafeţei de teren pe care este amplasat acel bun. Astfel ca, în mod 
firesc exercitându-si dreptul de proprietar asupra construcţiilor edificate pe teren paratul 
foloseşte în mod implicit si terenul pe care sunt amplasate construcţii, asa cum rezulta din 
expertiza efectuata în cauza paratul foloseşte exclusiv suprafaţa de teren de sub ghereta , cântar 
de mare tonaj si platforma pavata care se extinde citez „pe întreaga suprafaţa a imobilului 
procesual." 

Aşadar, importantă este împrejurarea că, la data edificării în 1974-1975 a construcţiilor 
- mijloace fixe de către fabrica de zahăr Oradea care ia acea data era unitate economica 
socialista de stat, terenul se afla în proprietatea statului roman, conjugat cu dreptul de superficie 
al vânzătoarei SC Z.O. SA preexistent contractului de concesiune invocat de reclamanta si cu 
buna-credinţă a paratului care nu a făcut decât sa împrejmuiască exclusiv mijloacele fixe 
cumpărate pentru a evita vandalizarea acestora, soluţia adoptată de către instanţa de apel, în 
sensul admiterii petitulul 1 din acţiune este greşita. 

În recursul reclamantei C.N.C.F. BUCUREŞTI S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ CF 
CLUJ se solicită admiterea acestuia, desfiinţarea în parte a deciziei civile atacate, modificarea 
deciziei în sensul admiterii acţiunii si pentru despăgubiri în valoare de 83.870,75 lei (lipsa de 
folosinţa a terenului în suprafaţa de 2.665 mp calculaţi din data de 15.07.2010 si pana la data 
de 15.10.2012) a sumei de 3.106,32 lei/luna de la data de 15.10.2012 si în continuare pana la 
eliberarea completa a terenului, obligarea pârâtului sa încheie un contract de închiriere pentru 
terenul ocupat si diferenţa de cheltuieli de judecata în valoare de 4.992,43 lei (fond si apel). 

In cazul în care instanţa constată ca în cauza nu se aplica prevederile art.312 alin.5 
C.pr.civ., reclamanta solicită admiterea recursului si schimbarea în parte a hotărârii atacate, în 
sensul admiterii acţiunii asa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecata în valoare de 
8.061,53 lei (fond si apel). 

De asemenea, în temeiul art.287 alin.3 C.pr.civ coroborat cu art.201 si următoarele din 
C.pr.civ. solicită efectuarea unei expertize în prezenta cauza. 

În motivarea recursului reclamanta arătat că în mod eronat instanţa de apel a admis în 
parte apelul declarat doar pentru desfiinţarea împrejmuirii cu gard de plasă pe stâlpi de ţeavă, 
reclamanta respectând întru-totul dispoziţiile art.112 C.pr.civ., dovedindu-si fiecare capăt de 
cerere cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei împreuna cu cererea introductiva de instanţa si 
în alte acte depuse la dosarul instanţei în fond si apel. 

Reclamanta susţine că a dovedit toate aceste fapte duna cum urmează: 
- cu calculul efectuat în acţiunea introductiva pentru despăgubiri; 
- cu contractul de Concesiune nr. MM224/2002, s-a dovedit dreptul nostru de 

concesiune/ administrare asupra acestui teren ; 
- anexa nr.4 din Dispoziţia nr.83/09.09.2008 a Directorului General al CNCF "CFR" 

SA din care reiese tariful minim de pornire al licitaţiilor/negocierilor pentru terenuri, în relaţiile 
cu terţi. De asemenea, s-a dovedit un fapt de care de instanţa de fond si apel nu a ţinut seama 
la pronunţarea hotărârii, si anume tocmai faptul ca pe acest teren de 2.665 mp se afla mijloacele 
fixe proprietatea paratului si acest teren nu a putut fi exploatat în condiţii legale, respectiv 
închiriat. 

In acest sens, reclamanta a reiterat că, contrar reţinerilor făcute de instanţa de fond în 
sentinţa si de instanţa de apel în decizie, nu se poate afirma ca nu a făcut dovada acestor 
despăgubiri. 

A susţinut reclamanta aceasta deoarece inclusiv din acţiunea introductiva de instanţa, 
cat si din actele depuse în probaţiune reiese modul de calcul al acestora. De asemenea, prin 
apelul declarat în cauza, reclamanta a solicitat admiterea efectuării unei expertize . 

In cazul în care, instanţa de apel nu era lămurită cu calculul acestor despăgubiri 
solicitate paratului, se putea efectua în cauza si o expertiza contabila. 
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De asemenea, fata de toate dovezile depuse în probatiune, instanţa trebuia sa înteleagă 
ca reclamanta s-a prevalat de înscrisuri în probatiune, considerând concludente, pertinente si 
utile judecării cauzei, făra a mai fi nevoie de administrarea si a altor probe. 

In cazul în care instanţa de recurs considera ca pentru dovedirea cererii este nevoie si 
de alte mijloace de dovada decât înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reclamanta solicită în 
temeiul art.287 alin.3 C.pr.civ coroborat cu art.201 si următoarele din C.pr.civ. efectuarea unei 
expertize contabile în prezenta cauza. 

De asemenea, contrar motivării instanţei de fond si apel, în baza art.129 pct.5 C.pr.civ., 
judecători au îndatorirea sa stăruie pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în 
cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţări unei 
hotărâri legale si temeinice. Mai mult ei pot ordona, din oficiu, administrarea probelor pe care 
le considere necesare, chiar daca părţile se împotrivesc. Ori, în speţa, daca reclamanta a 
considerat ca înscrisurile depuse sunt concludente si pertinente cauzei, iar instanţa nu s-a 
considerat lămurită cu acestea putea ordona si administrarea altor probe în baza cărora sa-si 
formeze convingerea pentru pronunţarea unei hotărâri, fără a încălca principiul disponibilităţii. 

Datorita faptului ca paratul ocupa, fără contract de închiriere, terenul în litigiu si 
totodată, prin faptul ca lipseşte reclamanta de utilizarea terenului pe care sunt amplasate 
mijloacele fixe cumpărate, reclamanta consideră că acesta îi datorează despăgubiri, calculate 
conform anexei din dispoziţia mai sus arătata si obligarea acestuia la încheierea unui contract 
de închiriere în cazul în care nu eliberează terenul. Acest fapt al ocupări fără drept al terenului 
reiese din expertiza efectuata în cauza. 

Terenul în litigiu este înscris în Cărţile Funciare Centrale ale Cailor Ferate (CFC) nr.42 
linia Oradea - Braşov, Comuna XXXVI Huedin. 

Copia certificata a harţii sau a planşelor dintr-o harta a caii ferate emise de CFC.care 
funcţionează în Cluj-Napoca, pe lângă Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj - 
Biroul de Publicitate si Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca , pentru Ardeal, Banat 
si Bucovina , constituie just titlu si face dovada deplina a dreptului de proprietate publica a 
Statului Roman asupra terenurilor si construcţiilor din cuprinsul sau. 

Terenul în litigiu în suprafaţa 2.665 mp este proprietate tabulara a Statului Roman, dat 
în administrare/ concesiune CNCF "CFR" SA - Sucursala "CREIR CF" Cluj, conform 
Contractului de concesiune nr.MM224/2002. 

Conform Contractului de Concesiune nr. MM224/2002, Compania Naţionala de Cai 
Ferate "CFR" SA este concesionara bunurilor care fac obiectul acestui contract, inclusiv a 
tronsonului de cale ferata Oradea - Braşov. 

Prin acest contract se stabilesc drepturi si obligaţii specifice pentru concesionar, la art.4 
aiin.1 stabilindu-se expres ca, concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct pe riscul si 
răspunderea sa. bunurile care fac obiectul contractului de concesiune. Acestui drept ii 
corespund insa si anumite obligaţii aflate în strânsa legătura. 

Conform art.6 alin.9 din contract, concesionarul are obligaţia sa reprezinte interesele 
concedentului, în litigiile cu terţii privind obiectul concesiunii. Conform prevederilor aceluiaşi 
articol, alin.4, CNCF "CFR " SA, în calitate de concesionar, are obligaţia de a întreţine bunurile 
proprietate publica a statului care fac obiectul contractului, si în aceasta categorie intra si 
tronsonul de cale ferata Oradea - Braşov. 

In drept, se invocă art.299 si următoarele din C.pr.civ., art.274 C.pr.civ., art.201 si 
următoarele din C.pr.civ. art.858 si următoarele din Cod civil , art.1349, art.1357 si art.1528 O 
civil, Legea 115/1938, Legea nr.l/1868, modificata prin Legea nr.LXI/1881, Legea 12/1998, 
HG nr.581/1998, Legea nr.213/1998, Constituţia României, Contractul de concesiune nr. 
MM224/2002.  
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Reclamanta intimată C.N.C.F. S.A. BUCURESTI - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI 
FERATE CLUJ a formulat întâmpinare la recursul formulat de pârâtul C.G. prin care a solicitat 
respingerea acestuia ca nefondat (f.26-29). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta a arătat că în mod corect instanţa a respins 
cererea de amânare formulată de către pârât deoarece aceasta a fost depusă după depunerea 
expertizei şi cu vădita intenţie de a tergiversa judecarea cauzei. 

Terenul în litigiu este înscris în cărţile funciare centrale ale căilor ferate (C.F.C.) nr.42, 
linia Oradea – Braşov, comuna XXXVI Huedin, fiind proprietatea tabulară a Statului Român 
şi dat în concesiune reclamantei conform contractului depus la dosar. 

Pârâtul a cumpărat de la S.C. Zahărul” Oradea S.A. mijloace fixe, respectiv ghereta 
cântar alimentată cu energie electrică şi platforma pavată, construcţii extrafunciare şi nu terenul 
pe care acestea sunt amplasate. 

În privinţa dreptului la superficie, acesta nu poate exista în absenţa unui act  juridic sau 
a unui fapt juridic prin care să se constituie ori a unei dispoziţii legale. 

Pârâtul intimat C.G. a depus întâmpinare la recursul reclamantei C.N.C.F. S.A. 
BUCURESTI - SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ, solicitând în baza 
disp.art.312  C.pr.civ., respingerea recursului declarat de către recurenta reclamanta şi pe cale 
de consecinţă, menţinerea în parte a deciziei atacate în ceea ce priveşte respingerea petitelor de 
obligare la plata despăgubirilor în cuantum de 83.870,75 lei pentru lipsa de folosinţa a terenului 
pe perioada 15.07.2010 şi pana la data de 15.102015 si de obligare la plata sumei de 3106,32 
lei/luna de la data de 15.10.2015 pana la eliberarea completa a terenului si de obligare la 
încheierea unui contract de închiriere pentru terenul ocupat, cu cheltuieli de judecată (f.31-33). 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a arătat că decizia atacata este sub 
aspectul motivelor sub care a fost recurata de către reclamanta recurenta legala si temeinica. 
Instanţa de fond si cea de apel în mod temeinic si legal au respins ca nedovedite petitele de 
obligare la plata despăgubirilor în cuantum de 83870,75 lei pentru lipsa de folosinţa a terenului 
pe perioada 15.07.2010 si pana la data de 15.102015 si de obligare la plata sumei de 3106,32 
lei/luna de la data de 15.10.2015 pana la eliberarea completa a terenului si de obligare la 
încheierea unui contract de închiriere pentru terenul ocupat. 

Instanţa de apel în mod corect a reţinut ca prin motivele de apel nu s-au formulat critici 
concrete în raport de modul de soluţionare a acestor petite si nici nu s-au propus nici măcar în 
aceasta faza procesuala nici un fel de probe în susţinerea acestor cereri, probe care nu se 
regăsesc nici în dosarul de fond. 

Or asa cum si instanţa de fond si cea de apel au reţinut, rolul activ al instanţei ca 
principiu fundamental al procesului civil nu trebuie confundat cu obligaţia acesteia de a 
administra ea insasi toate probele, în lipsa unor diligente depuse de către reclamant (instanţa 
de fond a citat expres reclamanta cu menţiunea de a propune probe în susţinerea actiunii insa 
aceasta nu s-a conformat). 0 astfel de interpretare ar intra în contradicţie cu un alt principiu al 
procesului civil, cel al disponibilităţii, potrivit căruia reclamantul este cel care fixează cadrul 
procesual, investeşte instanţa cu soluţionarea unei anumite cauze, iar conform art.129 al. 1 CPC 
si art. 1169 C.civ, are obligaţia procesuala de a-si proba pretenţiile. 

In cererea de recurs "în temeiul art.287 al.3 coroborat cu art. 201 si urm. C.pr.civ." 
reclamanta recurenta solicită efectuarea unei expertize în prezenta cauza, or în recurs acesta nu 
poate propune administrarea probei cu expertiza. Aceasta ar fi putut solicita casarea hotărârii 
dacă ar fi invocat vreunul din motivele de casare prevăzute la art. 304 C.pr.civ. (pct. 1-
5).Potrivit art. 305 Cod procedură civilă, în instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu 
excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor. De altfel susţinerile 
pe care reclamanta recurenta îsi întemeiază pretenţiile sunt nefondate. 
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Reclamanta recurentă C.N.C.F. S.A. BUCUREŞTI - SUCURSALA REGIONALA DE 
CAI FERATE CLUJ a depus răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul C.G., solicitând 
admiterea recursului propriu şi respingerea recursului pârâtului (f.48-49). 

Referitor la dreptul de superficie asupra terenului invocat de către parat, se arătă faptul 
ca în cazul în care acesta era dobândit, asa cum susţine acesta inca din anul 1974-1975 odată 
cu edificarea construcţiilor, SC Z.O. SA vindea si terenul de sub construcţiile pe care le-a 
vândut paratului. 

Dar, asa cum bine se observa si din Contractul de vânzare cumpărare fabrica de zahăr 
Oradea vinde doar mijloace fixe pe care le are în proprietate si care sunt situate în baza Huedin, 
respectiv "ghereta cântar alimentata cu energie electrica precum si platforma pavata, construcţii 
extrafunciare." 

De altfel, asa cum am mai arătat, terenul în litigiu este în scris în Cărţile Funciare 
Centrale ale Cailor Ferate (CFC) nr.42 linia Oradea - Braşov , Comuna XXXVI Huedin. 

Terenul este proprietate publica a Statului Roman, dat în administrare, actualmente în 
concesionarea C.N.C.F. "SA, conform Contractului de concesiune nr.MM224/2002. 

In conformitate cu prevederile imperative ale art.136 din Constituţia României 
"Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si aparţine statului sau unităţilor 
administrativ teritoriale. Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. În condiţiile legii 
organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi 
concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţa gratuita instituţiilor de 
utilitate publica", iar art. 861 din Codul civil, prevede ca "bunurile proprietate publica sunt 
inalienabile, imprescriptibile si insesizabile ". 

Mai mult, conform alin.2, "proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz si 
nu poate fi dobândita de terţ prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de buna credinţa asupra 
bunurilor mobile" 

Concluzionând, fata de cele arătate mai sus, precum si fata de recursul si actele depuse 
în probaţiune (fond si apel), se solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, cu 
cheltuieli de judecată. 

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

Astfel, în şedinţa publică din 11.03.2015, Curtea a invocat excepţia inadmisibilităţii 
criticilor din ambele  recursuri care se referă la hotărârea instanţei de fond. 

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. 298 C.pr.civ. prevede că, dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă se 
aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul 
titlu. 

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 
de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond 
a pricinii.  

Astfel, art. 282 alin.1 C.pr.civ. prevede că, 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. 

Potrivit art. 299 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele date în 
apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţională sunt supuse recursului. Dispoziţiile art. 282 alin. (2) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. Recursul se soluţionează de instanţa imediat superioară celei care a pronunţat 
hotărârea în apel. 
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Din interpretarea acestor texte legale rezultă că obiect al recursului pot fi doar hotărârile 
date fără drept de apel reglementate de art.2821 C.pr.civ., cele date în apel, precum şi, în 
condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională. 

În speţă sentinţa primei instanţe a fost supusă căii de atac a apelului astfel încât toate 
motivele de recurs prin care se critică direct hotărârea instanţei de fond, fără referire la decizia 
instanţei de apel, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întrucât  aceasta nu poate forma 
obiectul recursului, excepţie care, în temeiul textelor legale mai sus menţionate urmează a fi 
admisă. 

La termenul de judecată din data de 11.03.2015, Curtea a invocat excepţia 
inadmisibilităţii motivelor de recurs din ambele cereri 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 cererile de recurs sunt  întemeiate pe prevederile art.304 pct.5 şi pct.9 
C.pr.civ., în realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursurile 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, fără să se facă o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de 
apel, limitându-se practic la o reproducere a stării de fapt a cauzei,  o analizare laborioasă a 
probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a raporturilor dintre părţi cu terţe persoane. 

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., 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. 
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Referitor la recursul declarat de reclamanta C.N.C.F. BUCUREŞTI S.A. - 
SUCURSALA REGIONALĂ CF CLUJ, Curtea reţine că prin cererea de chemare în judecată 
înregistrată sub nr .../242/2012  la data de 28.11.2012 reclamanta C.N.C.F. SA Bucureşti – 
Sucursala „C.R.E.I.R CF Cluj  a solicitat,  în contradictoriu cu pârâtul  C.G., obligarea acestuia 
să desfiinţeze împrejmuirea cu gard de plasă pe stâlpi de ţeavă încastraţi în fundaţii izolate din 
beton, pe laturile de la casa cântar la linia triunghi Huedin şi paralel cu linia triunghi Staţia 
Huedin de la macazul 27 opritor; să plătească despăgubiri în valoare de 83.370,75 lei pentru 
lipsa de folosinţă a terenului în suprafaţă de 2665 mp de la data de 15.07.2010 şi până la data 
de 15.10.2012; să plătească suma de 3106,32 lei de la data de 15.10.2012 şi în continuarea până 
la eliberarea completă a terenului; obligarea la încheierea unui contract de închiriere pentru 
terenul ocupat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin.1 C.pr.civ., „Părţile au îndatorirea ca, în condiţiile 
legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligaţia …să-
şi probeze pretenţiile şi apărările”.  

De asemenea, alin.5 al aceluiaşi text legal prevede că „Judecătorii au îndatorirea să 
stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului 
în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei 
hotărâri temeinice şi legale. Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în 
întregime a procesului, instanţa va dispune ca părţile să completeze probele. De asemenea, 
judecătorul poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe 
pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc. 

Conform alin.51 şi alin.6 ale art.129 C.pr.civ., „Cu toate acestea, părţile nu pot invoca 
în căile de atac omisiunea instanţei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi 
administrat în condiţiile legii. În toate cazurile judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului 
cererii deduse judecăţii”.  

Reclamanta fiind partea care a declanşat prezentul litigiu are, potrivit art. 1169 C.civ., 
obligaţia procesuală de a dovedi pretenţiile sale. 

În probaţiune, reclamanta  a depus următoarele înscrisuri în copie: extras din planul de 
situaţie al ST. Huedin şi contractul de concesiune nr. MM/224 încheiat la 24.01.2002 între 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI, în 
calitate de concedent şi C.N.C.F. S.A., în calitate de concesionar având ca obiect concesionarea 
terenurilor proprietate publică a statului, care s-au aflat în administrarea Societăţii Naţionale a 
Căilor Ferate Române şi ale căror elemente concrete sunt prevăzute în Anexa nr.1  care face 
parte integrantă din contract.  

Curtea constată că instanţa de fond, în temeiul art. 129 alin. 5 C.pr.civ. , a depus toată 
stăruinţa în vederea aflării adevărului. În acest sens, la termenul de judecată din data de 
20.05.2013 (f.59 dosar fond) prima instanţa a dispus citarea părţilor cu menţiunea de a indica 
probele de care doresc a se servi în probaţiune. Deşi reclamanta a primit citaţia cu această 
menţiune la data de 22.05.2013 până la termenul de judecată din data de 17.06.2013 nu a 
formulat cereri în probaţiune. 

Obligaţia judecătorului de a stărui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice 
greşeală privind aflarea adevărului se exercită numai asupra obiectului dedus judecăţii şi cu 
respectarea principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil român. 

În condiţiile în care prima instanţă şi-a exercitat pe deplin rolul activ punând în vedere 
reclamantei să indice probele cu care să îşi dovedească pretenţiile, instanţa  nu a  putut dispune 
altfel decât cu încălcarea principiului disponibilităţii, care constă tocmai în posibilitatea părţilor 
de a dispune atât de obiectul procesului, adică de dreptul material, cât şi asupra mijloacelor 
procesuale de apărare, adică dreptul procesual 

Această soluţie s-a impus  şi în considerarea dispoziţiilor art. 6 par. 1 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care consacră dreptul efectiv 
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la un proces echitabil al părţilor. Pentru respectarea acestui drept, ca garanţie implicită a 
desfăşurării procedurii unui proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat 
în mod constant în jurisprudenţa sa  principiul egalităţii armelor, principiu care impune ca 
fiecărei părţi să i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-şi susţine cauza în condiţii care să nu o 
plaseze într-o situaţie de net dezavantaj în raport cu adversarul ei, în scopul menţinerii unui 
just echilibru între părţi (Hotărârea Niderost – Huber c. Elveţia, 18.02.1997, Hotărârea Kress 
c. Franţa, 07.06.2001).  

Aşadar, orice intervenţie din partea instanţei în exercitarea rolului activ, pentru 
aplicarea dispoziţiilor art. 129 C.pr.civ., cu privire la probe ar încălca tocmai acest principiu al 
egalităţii armelor, plasând practic o parte în dezavantaj cu adversarul ei, fapt care contrazice 
flagrant jurisprudenţa constantă CEDO care a statuat  în Hotărârea Dombo Beheer B.V. contra 
Olandei că ,,exigenţele egalităţii armelor, în sensul unui echilibru  just între părţi, are valoarea 
unui principiu, atât în civil, cât şi în penal”. 

Raportat la prevederile imperative ale alin.51 din art.129 C.pr.civ., reclamanta nu poate  
invoca în căile de atac, respectiv în apel şi, ulterior, în recurs omisiunea instanţei de fond de a 
ordona din oficiu probe pe care reclamanta nu le-a propus şi nu le-a administrat în condiţiile 
legii astfel că motivul de nelegalitate referitor la încălcarea dispoziţiilor legale privind rolul 
activ al instanţei nu este întemeiat. 

În privinţa recursului declarat de pârâtul C.G., Curtea constată că apelul declarat de 
reclamantă a fost înregistrat pe rolul tribunalului Cluj la data de 13.08.2013 şi fost comunicat 
cu pârâtul la data de 29.08.2013  aşa cum reiese din dovada de îndeplinire a procedurii  de 
citare anexată la f.10 din dosarul de apel. 

Pârâtul a formulat întâmpinare la cererea de apel a reclamantei care a fost înregistrată 
la data de 26.09.2013, iar ulterior, acesta s-a prezentat personal în  faţa instanţei de apel, în  
şedinţa publică din 11.10.2013, când a fost încuviinţată expertiza judiciară în specialitate 
topografie solicitată de reclamanta apelantă (f.17, dosar apel). 

În aceeaşi şedinţă de judecată, pârâtul intimat a precizat că foloseşte terenul în litigiu în 
baza contractului de vânzare-cumpărare aflat la dosar întrucât a achiziţionat construcţia 
edificată pe acel teren. 

Ulterior, prin înscrisul intitulat „poziţie procesuală”, înregistrat la data de 21.11.2013, 
pârâtul intimat a arătat că se opune efectuării raportului de expertiză întrucât nu este util în 
soluţionarea cauzei şi se opune administrării oricăror alte probe solicitate de reclamantă şi 
judecarea cauzei pe actele existente la dosarul cauzei (f.23 dosar apel). 

La termenele de judecată ulterioare din 22.11.2013, 07.02.2014, 20.03.2014, 
17.04.2014, 29.05.2014 tribunalul a amânat judecarea cauzei în vederea depunerii raportului 
de expertiză topografică, iar pârâtul intimat nu s-a prezentat la nici unul din aceste termene 
(f.24, f.27, f.31, f.36, f.40 dosar apel)  . 

La termenul de judecată din 11.09.2014 s-a constatat că la dosarul cauzei s-a depus prin 
registratură raportul de expertiză tehnică judiciară, iar cauza a fost amânată în vederea citării 
părţilor cu câte un exemplar din raportul de expertiză (f.56 dosar apel). 

Ulterior, la data de 03.10.2014, pârâtul intimat C.G. a solicitat acordarea unui termen 
de judecată pentru angajarea unui apărător menţionând că a fost internat în spital diferite 
perioade de timp, având grave afecţiuni medicale, iar din această cauză nu a reuşit să îşi 
angajeze un apărător (f.59 dosar apel). 

Anexat aceste cereri, pârâtul a depus în probaţiune scrisoarea medicală emisă de 
S.C.J.U. Cluj – Clinica Neurologică – Cabinet ambulatoriu, din care rezultă că pârâtul a fost 
consultat la data de 12.04.2014, cu diagnosticul: stare post AVC ischemic, hemipareză stg. 
ataxică, DZ tip II IN, neuropatie diabetică, ateromatoză carotidiană bilaterală, fiindu-i efectuat 
un examen neurologic şi recomandări medicale (f.60 dosar apel). 
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Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 09.10.2014, tribunalul a constatat lipsa 
părţilor de la dezbateri, iar după deliberare, a respins cererea de amânare formulată de intimatul 
pârât având în vedere faptul că nu este justificată întrucât deşi la dosar s-a depus scrisoarea 
medicală s-a constatat că aceasta datează din 12.04.2014, iar apelul a fost înregistrat la data de 
13.08.2013. Totodată, s-a dispus amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 16.10.2014, 
instanţa având nevoie de timp pentru deliberare. 

 În recurs, pârâtul a anexat în probaţiune următoarele documente medicale: bilet de 
ieşire din S.C.J.U. Cluj-Napoca – Secţia Neurologie II din care rezultă că în perioada 
12.02.2014 – 24.02.2014 pârâtul a fost internat în acest serviciu medical, iar starea la externare 
a fost ameliorată, bilet de ieşire din S.C.J.U. Cluj-Napoca – Secţia Psihiatrie I Acuţi, din care 
rezultă că pârâtul a fost internat în acest serviciu medical în perioada 13.10.2014 până la 
29.10.2014, iar starea la externare este ameliorată, bilet de ieşire din S.C.J.U. Cluj-Napoca – 
Secţia Chirurgie vasculară II din care rezultă că pârâtul a fost internat în perioada 24.11.2014 
până la 02.12.2014, iar starea la externare a fost vindecat, scrisoare medicală emisă de Unitatea 
judeţeană de diabet zaharat la data de 17.04.2014 (f.8-15). 

Critica pârâtului recurent privitoare la încălcarea dreptului la apărare, a principiului 
contradictorialităţii şi a egalităţii de arme de către instanţa de apel prin respingerea nelegală a 
cererii de angajare a unui avocat este apreciată de Curte ca neîntemeiată. 

Potrivit art.156 alin.1 C.pr.civ., instanţa va putea da un singur termen pentru lipsă de 
apărare, temeinic motivată. 

Textul legal mai sus invocat prevede posibilitatea acordării de către instanţă a unui 
termen pentru lipsă de apărare, şi nu o obligativitate în acest sens. Instanţa de judecată nu este 
obligată să acorde, în orice împrejurare, un nou termen de judecată, fiind îndreptăţită să 
respingă cererea, atunci când se urmăreşte tergiversarea cauzei 

Aşa cum s-a arătat, cererea de amânare a pârâtului pentru angajarea unui avocat a fost 
formulată la data de 03.10.2014,  după aproximativ  13 luni de la data primirii cererii de apel. 
Deşi a fost motivată pe împrejurarea că pârâtul a fost internat în spital diferite perioade de timp, 
având grave afecţiuni medicale, iar din această cauză nu a reuşit să îşi angajeze un apărător, 
acesta a depus în probaţiune doar scrisoarea medicală emisă de S.C.J.U. Cluj – Clinica 
Neurologică – Cabinet ambulatoriu, din care rezultă că pârâtul efectuat un examen neurologic 
şi care cuprinde recomandări medicale. 

Deşi pârâtul a avut posibilitatea de a angaja un avocat încă de la momentul comunicării 
cererii de apel, fiind internat doar în perioada 12.02.2014 – 24.02.2014, el nu şi-a angajat un 
apărător până la momentul dezbaterilor pe fondul apelului care a avut loc la data de 09.10.2014, 
împrejurare care în mod legal a fost apreciată de tribunal ca nejustificată şi care în mod evident 
ar fi dus la tergiversarea soluţionării procesului. 

În aceste condiţii, Curtea constată că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a 
dispoziţiilor art.156 alin.1 C.pr.civ. şi, în consecinţă a respins în mod legal cererea de angajare 
a unui avocat formulată de pârât, nefiind încălcat principiul disponibilităţii şi al egalităţii de 
arme în procesul civil. 

Critica recurentului referitoare la invocarea nulităţii raportului de expertiză direct în 
recurs pentru nelegala citare a pârâtului, sancţiune care atrage nulitatea deciziei atacate este 
apreciată de Curte ca nefondată. 

Astfel,  Curtea constată că raportul de expertiză judiciară a fost înregistrat  la dosarul 
cauzei la data de 11.09.2014 (f.44-55 dosar apel). La raportul de expertiză este anexată recipisa 
de expediere a citării pârâtului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la 
domiciliul indicat, respectiv   Cluj Napoca, str. ..., jud. Cluj (f.55 dosar apel). Este adevărat că 
pe recipisa de confirmare nu există semnătura pârâtului, însă există ştampila poştei cu 
menţiunea retur întrucât scrisoarea recomandată nu a fost ridicată de pârât. 
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În şedinţa publică din  11.09.2014 Tribunalul a constat că la dosar a fost depus raportul 
de expertiză şi a dispus amânarea cauzei în vederea citării părţilor cu un exemplar din raportul 
de expertiză. Conform dovezii de îndeplinire a procedurii de citare anexată la f.57 din dosarul 
de apel, pârâtului i-a fost comunicat raportul de expertiză la data de 26.09.2014. 

Potrivit art.105 alin.2 C.pr.civ., actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau 
de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o 
vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulităţilor anume prevăzute 
de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie. 

De asemenea, art.108 alin.3 şi alin.4 C.pr.civ., statuează că neregularitatea actelor de 
procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la prima zi de înfăţişare ce a urmat  după 
această neregularitate şi înainte de a pune concluzii în fond. Nimeni nu poate invoca 
neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt.  

În speţă, presupusa neregularitate a citării pârâtului la faţa locului trebuia invocată de 
pârât cel mai târziu până la termenul de judecată din data de 09.10.2014, înainte de pune 
concluzii pe fondul apelului, însă pârâtul nu a înţeles să o invoce în termenul legal în faţa 
instanţei de apel motiv pentru care sancţiunea nulităţii relative nu poate fi invocată pentru prima 
dată în recurs. Totodată, împrejurarea că pârâtul nu a ridicat trimiterea poştală recomandată 
prin care a fost citat de expert îi este direct imputabilă astfel că acesta nu poate invoca presupusa 
neregularitate pricinuită prin propriul său fapt. 

Criticile pârâtului recurent referitoare la faptul că instanţa de apel  nu a cercetat regimul 
juridic al terenului anterior vânzării către pârât şi la data vânzării, precum şi a dobândirii 
dreptului de superficie de către pârât sunt apreciate de Curte ca neîntemeiate. 

Astfel, în apărare pârâtul a depus contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.2691/21.10.2005 de BNP M.B. încheiat între SC Z.O. SA, în calitate de vânzător  şi pârât, 
în calitate de cumpărător,  având ca obiect mijloacele fixe, proprietatea vânzătorului situate în 
baza Huedin din localitatea Huedin reprezentând gheretă cântar alimentată cu energie electrică, 
precum şi platforma pavată, construcţii extrafunciare, pentru preţul de 3.213 Ron (f.23-24 dosar 
fond). 

Apărarea pârâtului, prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe şi a notelor de 
şedinţă, , a constat în aceea că terenul în litigiu este în proprietatea lui privată însă nu a avut 
resurse materiale pentru întabularea imobilului teren. Acest imobil are nr.top.620/1 şi este 
înscris în CF nr.726 Huedin, iar reclamanta este într-o confuzie cu privire la identificarea 
terenului (f.46-47, f.56-57). 

În apel, prin întâmpinare, pârâtul a susţinut aceleaşi împrejurări, arătând în plus că 
Statul Român nu are cum să fie proprietar pe terenul în litigiu deoarece în cartea funciară 
aferentă terenului sunt menţionate persoane fizice, iar  acţiunea reclamantei nu este dovedită 
(f.14-16 dosar apel). 

Din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert  O.V.C. 
reiese că împrejmuirea edificată de intimat este construită în interiorul liniei de siguranţă a căii 
ferate, imobilul teren împrejmuit fiind  parte integrantă din cel înscris în Cărţile Funciare 
Centrale ale Căilor Ferate nr.42, linia Oradea-Braşov, comuna XXXVI Huedin. De asemenea, 
el este inclus în conturul imobilului cu nr. cadastral 51479, imobil înscris în CF 51479 Huedin  
în favoarea Statului Roman  prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu drept de 
concesiune pe o perioadă de 49 de ani în favoarea apelantei C.N.C.F. SA. 

De asemenea, construcţiile aparţinând intimatului, gheretă cantar, cantar şi platformă 
pavată, sunt edificate pe terenul mai sus menţionat, înscris în CF 51479 Huedin  cu nr. cadastral 
51479, imobilul în litigiu fiind împrejmuit pe linia formată din punctele 281-280-279-278-277-
276-275-274-273-271-269-267-265 de un gard de plasă de sârmă pe stâlpi de ţeavă, metalici. 

Aşadar această probă coroborată cu înscrisurile depuse în faţa primei instanţe, respectiv 
contract de concesiune nr.224/2002, adresele nr. 194/2010 a Staţiei Huedin si nr. 1/737/2010 a 
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Secţiei L 3 Cluj şi contractul  de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr.2691/21.10.2005 prin 
care pârâtul  a cumpărat  de la SC Z.O. SA mijloacele fixe constând în gheretă cantar şi 
platformă pavată, construcţii extrafunciare, confirmă pe deplin pretenţiile  reclamantei în sensul 
că, aceste mijloace fixe, precum şi gardul edificat de intimat se află pe terenul proprietatea 
publică a Statului Roman, aflat în concesiunea reclamantei şi nu în proprietatea altor persoane 
fizice aşa cum greşit a susţinut pârâtul considerent pentru care  în mod legal cu respectarea 
prevederilor art.480 C.civ. tribunalul a constata ca fiind întemeiat primul petit din cererea de 
chemare în judecată. 

Având în vedere faptul că pârâtul nu a înţeles să formuleze o cerere reconvenţională în 
faţa primei instanţe având ca obiect constatarea existenţei unui drept de superficie asupra 
terenului litigios, o astfel de cerere formulată pentru prima dată în faţa instanţei de recurs are 
caracterul unei cereri noi care este inadmisibilă prin prisma dispoziţiilor art.316 coroborat cu 
art.294 alin.1 C.pr.civ. 

Curtea nu poate reţine susţinerea pârâtului recurent privitoare la faptul că invocarea 
pretinsului drept de superficie este o simplă apărare întrucât din modul de redactare a cererii 
de recurs rezultă în mod evident intenţia pârâtului de a sesiza instanţa de judecată cu o astfel 
de cerere „de existenţă a unui drept de superficie dobândit ope legis  de către vânzătoarea SC 
Z.O. SA, iar ulterior, prin cumpărare de către pârât” în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat 
deja, pârâtul nu a invocat în faţa instanţelor de fond niciodată o astfel de apărare. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.305 pct.5 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ. va respinge recursurile declarate de reclamanta C.N.C.F. BUCUREŞTI S.A. - 
SUCURSALA REGIONALĂ CF CLUJ şi, respectiv, de pârâtul C.G., împotriva deciziei civile 
nr. 691/A din 16.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. .../242/2012, pe care o 
menţine ca fiind legală. 

Curtea constată că atât prin cererea de recurs, cât şi prin întâmpinarea la recursul 
declarat de reclamantă, pârâtul a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de 
judecată. Acesta a depus la dosarul cauzei chitanţa nr.17/30.01.2015 emisă de Cab. Av. U.L.M. 
prin care se atestă plata sumei de 2000 lei de către pârât cu titlu de onorariu însă nu se 
menţionează dacă acesta este pentru susţinerea cererii de recurs, pentru susţinerea întâmpinării 
ori  parţial pentru ambele cereri. În lipsa unei asemenea precizări, instanţa de recurs nu are nici 
un criteriu obiectiv de apreciere a cuantumului onorariului avocaţial pentru întâmpinare astfel 
că va respinge cererea pârâtului C.G. de acordare a cheltuielilor de judecată în recurs. 

 

32. Acţiune în pretenţii. Obligarea ROMSILVA la plata sumei reprezentând 
profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase de pe terenul forestier  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 75/R din 10 februarie 2015  
I. Prin acţiunea civilă formulată reclamanta Comuna Şanţ prin Primarul comunei a 

chemat în judecată pârâtele Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi Direcţia Silvică Bistriţa 
solicitând instanţei obligarea acestora la plata sumei de 480.777,18  lei cu titlu de despăgubiri 
şi a cheltuielilor de judecată. 

 II. Prin sentinţa civilă nr. 2714 din data de 30 Septembrie 2011, pronunţată în 
dosarul nr. 404/265/2011 al Judecătoriei Năsăud, a fost admisă acţiunea civilă formulată de 
reclamanta Comuna Şanţ prin primar în contradictoriu cu pârâtele Regia Naţională a  Pădurilor 
Romsilva  Bucureşti şi Direcţia Silvică Bistriţa  şi în consecinţă a fost obligată pârâta Regia 
Naţională a  Pădurilor Romsilva  să plătească reclamantei suma de 480777,18 lei cu titlu 
pretenţii băneşti, reprezentând profit rezultat din valorificarea masei lemnoase pentru 
suprafeţele de teren forestier de  2816,60 ha şi respectiv 965,30 ha, suprafeţe validate în 
favoarea reclamantei prin Hotărârile Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de 
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Proprietate asupra Terenurilor Suceava nr. 3318  şi nr. 3319 din 24 noiembrie 2006 ce au format 
şi obiectul Proceselor verbale de punere în posesie nr. nr. 222 şi nr. 223 din data de 9 noiembrie 
2007, pentru perioada 24.11.2006-09.11.2007. 

A fost obligată pârâta Regia Naţională a  Pădurilor Romsilva  să plătească reclamantei 
suma de 10923 lei cu titlu cheltuieli de judecată. 

III. Prin decizia civilă nr. 58 din 4 mai 2012, pronunţată în dosarul nr. 404/265/2011 
a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în baza art. 312, al.1,2şi 3, teza a II-a din Codul de pr.civilă 
coroborat cu art.312, al.5 din acelaşi cod s-a admis apelul declarat de pârâta Regia Naţională 
a Pădurilor Romsilva reprezentantă de Direcţia Silvică Bistriţa împotriva sentinţei civile 
nr.2714/2011 pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosar nr.404/265/2011, pe care a casat-o 
în întregime cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi judecătorii. 

IV. Prin sentinţa civilă nr. 1259 din  31 mai 2013, pronunţată în dosarul nr. 
2861/265/2012 a Judecătoriei Năsăud, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de 
reclamanta Comuna Şanţ prin primar în contradictoriu cu pârâtele Regia Naţională a 
Pădurilor Romsilva şi Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud şi în consecinţă au fost obligate pârâtele 
să plătească reclamantei suma de 406.503,18 lei cu titlu pretenţii băneşti, reprezentând profit 
rezultat din valorificarea masei lemnoase pentru suprafeţele de teren forestier de 2816,60 ha şi 
respectiv 965,30 ha, suprafeţe validate în favoarea reclamantei prin Hotărârile Comisiei 
Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Suceava nr. 3318  şi nr. 
3319 din 24 noiembrie 2006 ce au format şi obiectul Proceselor verbale de punere în posesie 
nr. nr. 222 şi nr. 223 din data de 9 noiembrie 2007, pentru perioada 24.11.2006 - 09.11.2007. 

Au fost obligate pârâtele să plătească reclamantei suma de 19923 lei cu titlu cheltuieli 
de judecată. 

Pentru a se pronunţa în acest sens, judecătoria a reţinut următoarele: 
Prin Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra 

Terenurilor Suceava nr. 3318/24.11.2006 şi nr. 3319/24.11.2006 s-a reconstituit în favoarea 
reclamantei dreptul de proprietate pentru loturile de teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă 
de 2816,60 ha şi respectiv 965,30 ha şi a fost pusă în posesie potrivit proceselor verbale nr. 222 
şi nr. 223 din data de 9 noiembrie 2007. 

 În speţă sunt incidente următoarele dispoziţii legale, în vigoare la data producerii 
situaţiei generatoare de drept (punerea în posesie) 

 Art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 96 din 27 august 1998  privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, care prevedea 
următoarele: 

    „(1) Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 
proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia să 
execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi 
reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din 
valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natură, la 
cererea proprietarului. 

    (2) Suprafeţele forestiere de pe care masa lemnoasă a fost exploatată, în urma unor 
tăieri rase, definitive sau accidentale, şi neîmpădurite la data punerii în posesie de către Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva se vor împăduri pe cheltuiala acesteia. Suprafeţele se 
consideră împădurite la declararea reuşitei definitive.” 

 Totodată, art. 40 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
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fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, în forma în vigoare la data punerii în 
posesie, prevede expres faptul că „Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă 
în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după 
deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor 
neregenerate.” 

 Aşadar, instanţa reţine că R.N.P. Romsilva avea obligaţia conform textelor 
legale mai sus menţionate să execute toate lucrările tehnice silvice şi să acorde reclamantei la 
cerere, profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase asupra suprafeţelor de teren cu 
vegetaţie forestieră proprietatea acesteia pentru perioada solicitată, respectiv 24.11.2006-
09.11.2007.  

 Potrivit art. 7 alin. (3) din OG. Nr. 96/1998, normele tehnice silvice vizează 
activităţile de amenajare şi regenerare a pădurilor, protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor, 
îngrijire (degajări, curăţări, rărituri), punere în valoare a masei lemnoase şi de exploatare a 
lemnului atât pentru pădurile proprietate publică, cât şi pentru pădurile proprietate privată. 

 Având în vedere argumentele invocate de părţi în susţinerea uneia dintre cele 
două variante de calcul a profitului realizat din exploatarea masei lemnoase, instanţa a apreciat 
că este necesară verificarea şi stabilirea cadrului structural şi organizatoric al pârâtei RNP 
Romsilva, potrivit Hotărârii Guvernului  nr. 1105 din 25 septembrie 2003 (forma în vigoare la 
data naşterii raportului juridic obligaţional). 

 Astfel, potrivit art. 1 alin. (3) din acest act normativ, anexei nr. 2 şi art. 9 din 
anexa nr. 1 (Regulament), Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud este unitate fără personalitate 
juridică ce face parte din R.N.P. Romsilva, condusă de un director care reprezintă interesele şi 
îndeplinesc atribuţiile RNP Romsilva pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unităţi. 

 În concluzie, instanţa a reţinut că pârâta Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud are 
obligaţia de a executa lucrările tehnice silvice  inclusiv de exploatare a materialului lemnos. 

   Totodată, potrivit art. 9 alin. (3) din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1105/2003, „în 
structura organizatorică a unităţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
menţionate la alin. (1), funcţionează, potrivit profilului de activitate, următoarele subunităţi: 
ocoale silvice, administraţii de parcuri naţionale şi naturale, secţii şi alte subunităţi pentru 
exploatarea pădurilor şi prelucrarea primară a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi 
repararea drumurilor şi căilor ferate forestiere; staţiuni, laboratoare şi secţii de cercetare şi 
amenajare silvică; pepiniere silvice; crescătorii de vânat; păstrăvării; secţii de producţie pentru 
împletituri din nuiele de răchită şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea 
lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor 
medicinale şi a cărnii de vânat; magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor 
specifice fondului forestier, cinegetic şi hipic; herghelii şi depozite de armăsari, club sportiv 
sau fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, 
hipodromuri şi alte subunităţi fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de 
activitate, care funcţionează ca puncte de lucru. 

    (4) Înfiinţarea, respectiv încetarea activităţii subunităţilor prevăzute la alin. (3), se 
realizează la propunerea comitetelor directoare ale unităţilor din structura Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva, prin hotărâre a consiliului de administraţie al acesteia.” 

 Aşadar instanţa a reţinut faptul că Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud este unitate 
a R.N.P. Romsilva, iar Secţia de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii Utilaje Bistriţa este o 
subunitate a acestei direcţii (aspect ce rezultă şi din analiza organigramei Direcţiei Silvice 
Bistriţa-Năsăud). Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud este unitatea care reprezintă interesele şi 
îndeplineşte atribuţiile RNP Romsilva în domeniul silviculturii pentru recoltarea, valorificarea 
şi exploatarea produselor specifice fondului forestier pe raza teritorială a acestui judeţ. 
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 Potrivit susţinerilor părţilor şi documentaţiei din dosarele supuse analizei, 
rezultă că pe întreaga suprafaţă de fond forestier de 3781,9 ha (=2816,60 ha + 965,30 ha) 
preluată de reclamanta Primăria comunei Şanţ, pârâta Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud a licitat 
şi adjudecat partizi, pe care ulterior le-a exploatat şi valorificat în perioada dintre validare şi 
punerea în posesie, prin S.E.I.R.U. Bistriţa una dintre subunităţile acesteia. 

 Din analiza raportului de expertiză contabilă efectuată în dosarul nr. 
912+/112/2009 (filele 63-74) instanţa a reţinut că expertul contabil a procedat la stabilirea a 
două variante de calcul privind profitul net la care ar avea dreptul reclamanta în urma 
exploatării şi valorificării masei lemnoase de pe suprafaţa de teren forestier de 3781,9 ha, 
motivat de faptul că Direcţia Silvică Bistriţa Năsăud nu a evidenţiat cheltuiala aferentă fiecărei 
partide de exploatare a materialului lemnos. Expertul a fost nevoit să apeleze  la un algoritm 
de calcul, având în vedere distribuţia cheltuielilor de exploatare proporţional cu veniturile 
realizate din această activitate.  

 Instanţa a constatat că la determinarea celor două variante expertul a avut în 
vedere două situaţii cu cheltuieli: pe de o parte centralizatorul conform balanţelor de verificare 
ale Direcţiei Silvice Bistriţa-Năsăud şi ale SEIRU Bistriţa în perioada 24.11.2006-09.11.2007 
(anexa 6 filele 85-87 din dosar nr. 912+/112/2009) şi centralizatorul conform balanţelor de 
verificare ale SEIRU Bistriţa în perioada 24.11.2006-09.11.2007 (anexa 7 filele 88-89 din 
dosar nr. 912+/112/2009). 

  Astfel, s-a stabilit că reclamanta ar avea dreptul la despăgubiri băneşti în suma 
de 406.503,18 lei conform variantei a), ori , conform variantei b), în sumă de 480.777,18 lei. 

 Din cuprinsul răspunsului de la obiectivul 3 (fila 70) din raportul de expertiză, 
instanţa a reţinut că atât Direcţia Silvică Bistriţa cât şi subunitatea acesteia, S.E.I.R.U. Bistriţa, 
deţin documente contabile (balanţe) proprii care nu se includ, ci se completează. 

 În aceste condiţii, instanţa a optat pentru varianta a) din raportul de expertiză 
contabilă, cu privire la cuantumul despăgubirilor stabilite, întrucât în această variantă s-au avut 
în vedere cheltuielile efectuate atât de către Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud cât şi de 
subunitatea acesteia, în timp ce în varianta b) s-au avut în vedere doar balanţele contabile ale 
unei subunităţi a direcţiei silvice. 

 Instanţa a reţinut că diferenţa între cele două variante nu constă într-o simplă 
operaţie matematică de scădere a cheltuielilor efectuate de direcţia silvică. Ambele variante au 
rezultat pornind de la documente contabile aflate în evidenţele direcţiei silvice, respectiv ale 
unei subunităţi din această unitate teritorială. În mod logic, în cazul variantei de la litera b) nu 
sunt avute în vedere toate cheltuielile efectuate de către direcţia silvică, care este în fapt unitatea 
care are ca atribuţii legale de exploatare a materialului lemnos ce face obiectul cauzei, potrivit 
art. 9 alin. (2) din anexa nr. 1 a HG nr. 1105/2003. 

 Chiar dacă expertul a apreciat că în varianta b) cheltuielile sunt mai apropiate 
de cele ale unui ocol silvic oarecare, instanţa nu se poate baza pe simple supoziţii, 
nefundamentate juridic şi nici nu poate trece cu vederea faptul că S.E.I.R.U. Bistriţa este doar 
o subunitate a direcţiei silvice, potrivit art. 9 alin. (3) din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1105/2003. 

 Pentru toate aceste motive, instanţa a optat pentru varianta a) din raportul de 
expertiză contabilă efectuată în cauză cu privire la contravaloarea pretenţiilor reclamantei, 
urmând a admite în parte acţiunea civilă şi a obliga pârâtele să plătească reclamantei Comuna 
Şanţ suma de 406.503,18 lei ce reprezintă  profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase 
pentru suprafeţele de teren forestier de 2816,60 ha şi respectiv 965,30 ha, suprafeţe validate în 
favoarea reclamantei prin Hotărârile Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate asupra Terenurilor Suceava nr. 3318  şi nr. 3319 din 24 noiembrie 2006 ce au format 
şi obiectul Proceselor verbale de punere în posesie nr. nr. 222 şi nr. 223 din data de 9 noiembrie 
2007, pentru perioada 24.11.2006-09.11.2007. 
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 Conform art. 274 alin. 1 C.proc. civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată, 
la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În speţă, pârâtele sunt cele care au căzut în pretenţii 
existând şi cererea reclamantei de obligare a acestora la plata cheltuielilor de judecată. Instanţa 
a avut în vedere şi poziţia procesuală a pârâtelor care s-au opus admiterii acţiunii, raportat la 
excepţia invocată, notele de şedinţă depuse în cauză (filele 14, 27-28) şi exprimată oral, prin 
reprezentant legal, în cadrul şedinţelor de judecată. Prin urmare, s-a admis cererea reclamantei 
de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată în suma de 19923 lei cu titlu cheltuieli 
de judecată în cadrul celor două cicluri procesuale (fond şi recurs), reprezentând onorariu 
avocat (conform chitanţei de la fila 42 dosarul de fond nr. 404/265/2011 şi facturii seria SAB 
nr.01 din 08.02.2012 însoţită de extras de cont din 15.02.2012, filele 40-41 din dosarul 
404/265/2011-apel) şi taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar (conform chitanţei de la fila 
4 dosar nr. 404/265/2011 - fond).  

V. Prin încheierea din 26 februarie 2014, pronunţată în dosarul nr. 2861/265/2012 a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a fost declinată competenţa de  soluţionare a apelului declarat de 
apelanta Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bistriţa împotriva sentinţei 
civile nr. 1259/31.05.2013 pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. 2861/265/2012 în 
contradictoriu cu COMUNA ŞANŢ - PRIN PRIMAR, având ca obiect pretenţii, în favoarea 
Secţiei I civile din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

VI. Prin decizia civilă nr. 110/A din 25 septembrie 2014, pronunţată în dosarul nr. 
2861/265/2012* al Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost respins ca nefondat apelul principal 
declarat de pârâtele REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA Bucureşti şi DIRECŢIA 
SILVICĂ BISTRIŢA împotriva sentinţei civile nr.1259 din 31.05.2013, pronunţată de 
Judecătoria Năsăud în dosar nr.2861/265/2012.  

A fost admisă cererea de aderare la apelul principal, formulată de reclamanta 
COMUNA ŞANŢ PRIN PRIMAR împotriva aceleiaşi hotărâri, sentinţa civilă 
nr.1259/31.05.2013, pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosar nr.2861/265/2012, pe care a 
schimbat-o în parte în sensul că: au fost obligate pârâtele la plata sumei de 480.777,18 lei, cu 
titlul de despăgubiri civile. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
Au fost obligate pârâtele Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi Direcţia Silvică 

Bistriţa să plătească reclamantei Comuna Şanţ suma de 3554 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
 1.  Apelul declarat de pârâtele Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi Direcţia 

Silvică Bistriţa, este nefondat, instanţa respingând-ul ca atare. 
 Criticile formulate de aceste apelante au vizat în principal modul de soluţionare  

de către instanţa de fond a excepţiei prescripţiei  dreptului material la acţiune.  
În această privinţă, tribunalul a apreciat că apărările reclamantei cu privire la 

imposibilitatea discutării în calea de atac a modalităţii de soluţionare a excepţiei faţă de 
neindicarea expresă în cuprinsul căii  de atac a încheierii prin care instanţa de fond a soluţionat-
o.  Astfel,  prin calea de atac intitulată iniţial recurs (f.2 dosar nr. 2861/265/2012)  pârâta a 
solicitat modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii ca fiind prescrisă.   Este real 
că nu s-a indicat expres şi încheierea din 19 aprilie 2013, însă  întreaga motivare a căii de atac 
se referă la această excepţie, astfel că verificarea soluţiei pronunţate pe excepţie nu excede 
limitelor fixate prin cererea de apel, apărarea reclamantei fiind una strict formală. 

În mod corect instanţa de fond a apreciat că înscrisul intitulat „Situaţia profitului net de 
acordat pentru suprafaţa de pădure predată la Primăria Comunei Şanţ, din partizi preluate de la 
DS Suceava şi exploatate de către SDS Bistriţa în perioada 24.11.2006-09.11.2007” (f.8), 
având nr. 1615/19.03.2008 are  caracterul unui act de  recunoaştere a pretenţiilor reclamantei  
şi întrerupe cursul prescripţiei extinctive, raportat la prevederile art. 16 alin.1 lit. a din Decretul 
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nr. 167/1958 ( aplicabil în speţă prin prisma dispoziţiilor art. 201 din Legea 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil).  

În mod cert acest act este unul de recunoaştere a dreptului reclamantei de a obţine plata 
profitului realizat de pârâta Direcţia Silvică Bistriţa, înscrisul  referindu-se la situaţia profitului 
„de acordat” şi nu a celui pretins,  fiind semnat de către  reprezentanţii pârâtei. Actul se 
coroborează şi cu informaţiile comunicate de către RNP Romsilva cu adresa nr. 
5695/19.08.2008 (f.5 dosar nr. 404/265/2011), potrivit cărora obligaţia acordării profitului 
rezultat revine Direcţiei Silvice Bistriţa, ca beneficiar la valorificării masei lemnoase exploatate 
conform cotei alocate. Chiar şi suma indicată prin actul de recunoaştere este mai mare decât 
cea pretinsă de reclamantă, astfel că nu se poate susţine cu temei că ea ar fi echivoca sau 
îndoielnică. Faptul că înscrisul se regăseşte înregistrat în evidenţele pârâtei Direcţia Silvică  
Bistriţa ca  ieşire către RNP Romsilva, susţinut la termenul din 26 februarie 2014 (f.22 şi urm.), 
nu îl lipseşte de efectul întreruptiv,  pentru considerentele deja enunţate. 

 Prin urmare, recunoaşterea pretenţiilor reclamantei a întrerupt  curgerea prescripţiei 
extinctive, iar începând cu data de 19.03.2008 a curs un nou termen de 3 ani, termen care la 
data de 31.01.2011, când reclamanta a înregistrat cererea de chemare în judecată la Judecătoria 
Năsăud, nu era împlinit.   

  Criticile pârâtei apelante vizând calificarea dată de către instanţa de fond 
apărărilor formulate de către aceasta rămân fără obiect faţă de statuările anterioare. 

 O altă critică adusă de către pârâtă hotărârii, prin completarea la motivele de 
apel vizează natura juridică a raportului de drept dedus judecăţii, şi implicit competenţa 
judecătoriei de soluţionare a pricinii în primă instanţă. 

Tribunalul a observat că acţiunea civilă formulată de reclamantă a fost soluţionat iniţial 
de Judecătoria Năsăud în dosar civil nr. 404/265/2011, iar sentinţa pronunţată a fost desfiinţată 
prin decizia  nr. 58/A/2012, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia I civilă, cauza 
fiind trimisă spre rejudecare aceleaşi instanţe de fond.  Nici în primul ciclu procesual şi nici în 
rejudecare, nu s-a pus nici un moment în  discuţie competenţa judecătoriei,  cu toate că în speţă 
sunt aplicabile prevederile  art. 1591 alin.2 din Codul de procedură civilă, aşa cum acestea au 
fost modificate prin Legea 202/2010.  Ulterior, prin  încheierea din 26 februarie 2014 secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a conchis asupra 
naturii civile a cauzei, apreciind  că  apelul a fost în mod greşit înregistrat pe rolul acestei secţii. 

Pe de altă parte, natura civilă a pretenţiilor nu poate fi contestată, fiind vorba de 
acordarea de către pârâtă a unor despăgubiri pentru exploatarea, după validarea reconstituirii 
dreptului de proprietate în favoarea pârâtei, a terenurilor cuvenite celei din urmă. Izvorul 
despăgubirilor nu poate fi decât unul delictual, fără legătură cu raporturile juridice comerciale 
în care ar putea fi implicată pârâta. 

Observaţiile pârâtei referitoare la acordarea de către instanţa de fond a cheltuielilor de 
judecată  în întregime rămân fără obiect faţă de modul în care tribunalul urmează a soluţiona  
cererea de aderare  la apelul principal. 

În fine, ultimul reproş adus de către pârâtă hotărârii instanţei de fond, vizează 
probaţiunea administrată pentru determinarea cuantumului despăgubirilor acordate. Această 
critică a fost formulată  pentru prima dată prin  precizările depuse la data de 21.02.2014, fără 
ca în faţa instanţei de fond sau prin apelul iniţial (depus la data de 25.06.2013),  pârâta să fi 
avut vreo obiecţie cu privire la expertiza administrată în dosarul nr. 912+/112/2009 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

 Procesul civil fiind guvernat de principiul disponibilităţii, părţile pot  conveni expres 
sau tacit, să se folosească în cauză şi de probe administrate în alte dosare. În speţă, este evident 
că  pârâta a  achiesat cel puţin tacit la cererea reclamantei de a se prevala de expertiza  întocmită 
în dosarul amintit. Mai mult decât atât, expertiza în discuţie a fost întocmită cu participarea 



231 
 

pârâtei, care a fost parte în dosarul 912+/112/2009,  astfel că o vătămare a sa  prin utilizarea 
acestei probe nu a fost nici afirmată nici dovedită.  

II. Apelul incident promovat de către reclamantă cu respectarea şi în temeiul  
dispoziţiilor art.293 alin.1 din Codul de procedură civilă  este fondat şi a fost admis în 
considerarea prevederilor art. 296 din Codul de procedură civilă.  

Astfel, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că suma cuvenită reclamantei este cea 
cuprinsă în  varianta a din raportul de expertiză aflat la filele 63-94 din dosarul nr. 
912+/112/2009. 

Textul legal ce cuprinde îndreptăţirea reclamantei la despăgubiri, respectiv art. 40 din 
Legea 1/2000, modificată, în forma în vigoare în perioada 24.11.2006-09.11.2007 prevede că 
„Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă în perioada dintre validarea 
cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi 
va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate”. 

Se observă aşadar, că textul legal vorbeşte de beneficiu realizat (şi nu de profit), 
precizând expres că se vor scădea doar cheltuielile de exploatare. Cheltuielile indirecte, scăzute 
de către expert în prima variantă a lucrării, nu pot fi calificate ca fiind  cheltuieli de exploatare, 
astfel că pârâtele trebuiau obligate la plata  sumei de 480.777,18 lei. Aceasta cu atât mai mult 
cu cât natura delictuală a despăgubirilor pretinse obligă la acoperirea integrală a prejudiciului 
suferit de către reclamantă prin exploatarea de către pârâtă a terenurilor forestiere asupra cărora 
i se stabilise deja dreptul de proprietate.  

 De altfel, expertul a precizat că această variantă  este mai apropiată de  realitate, 
cheltuielile scăzute fiind apropiate de valoarea cheltuielilor efectuate de un ocol silvic oarecare. 
Prin lucrarea efectuată expertul reţine că S.E.R.R.U. Bistriţa – RNP Romsilva - Direcţia Silvică 
Bistriţa a încasat din valorificarea lemnului pe picior  de pe suprafaţa reconstituită în favoarea 
Comunei Şanţ suma de 556051,68 lei, pentru un volum net de 5.477mc, activitate care a 
presupus o cheltuială minimă pentru organizarea licitaţiilor. În aceste condiţii, includerea 
cheltuielilor indirecte, respectiv a celor efectuate de Direcţia Silvică Bistriţa, în categoria celor 
de exploatare a  materialului lemnos menţionat nu este posibilă, mai ales în lipsa oricăror dovezi 
a legăturii dintre aceste cheltuieli (care sunt evidenţiate  doar global) şi tăierile realizate de pe 
terenul reclamantei. 

 Dat fiind faptul că pârâtele au căzut în pretenţii, acestea au fost obligate la plata 
cheltuielilor de judecată în apel, conform prevederilor art. 274 din Codul de procedură civilă, 
în sumă de 3554 lei, constând în plata onorariului avocaţial (f.19) şi a taxei de timbru, respectiv 
a timbrului judiciar achitat de către aceasta  în apel (f.16). 

VII. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta REGIA NAŢIONALĂ A  
PĂDURILOR - Direcţia Silvică Bistriţa, solicitând casarea deciziei civile atacate; constatarea 
intervenirii prescripţiei dreptului la acţiune cu trimiterea cauzei spre rejudecare; restituirea 
taxei judiciare de timbru achitate în apel în mod nelegal; cu cheltuielilor de judecată. 

În motivare s-a arătat că prin hotărârea atacată s-au încălcat formele de procedură 
prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin.2  C.pr.civ.. 

Interesele recurentei au fost grav vătămate prin aceea că în momentul recalificării căii 
de atac din recurs în apel nu s-a discutat repunerea în termen pentru motivarea apelului, pârâta 
fiind obligată să depună pe parcursul judecării cauzei note şi să facă precizările necesare. 
Aceste note şi precizări nu au fost analizate de către instanţa de apel. 

Expertiza tehnică pe baza căreia a fost stabilită valoarea pretenţiilor reclamantei este 
una extrajudiciară, fiind nelegală, cu toate aceasta instanţa neconsiderând oportun să dispună 
efectuarea unei expertize valide din punct de vedere procesual. 

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 1/2000, în mod greşit s-a stabilit 
obligaţia de achitare a unei taxe judiciare de timbru, impunându-se restituirea acesteia. 
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Instanţa de apel a acordat mai mult decât ceea ce s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut 
deoarece cu toate că face diferenţa dintre profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase şi 
beneficiul realizat acordă beneficiul realizat din valorificarea masei lemnoase, schimbând astfel 
şi obiectul procesului, la fond reclamanta solicitând profitul rezultat din valorificarea masei 
lemnoase. 

Hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii având în vedere 
modul cum a fost soluţionată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, interpretând greşit actul 
nr. 1615/19.03.2008 emis de Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud ca fiind o recunoaştere de creanţă 
care a întrerupt termenul de prescripţie. 

Conform Decretului nr. 167/1958, una din cauzele care întrerup cursul prescripţiei 
extinctive este recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia 
curge prescripţia. În doctrină s-a arătat că recunoaşterea trebuie să fie neîndoielnică şi să rezulte 
din împrejurări neechivoce pentru a avea efect de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive, 
ori pretinsele recunoaşteri ale pârâtei nu pot fi calificate ca recunoaşteri de datorii, apărările 
formulate în cadrul litigiului neputând fi calificate ca recunoaşteri de datorie fiind apărări de 
fond. În acest sens a fost invocată decizia nr. 4127/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

S-a mai arătat că instanţa a interpretat eronat forma de organizare a direcţiei silvice, 
aceasta fiind o unitate fără personalitate juridică dar cu buget propriu, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului. Toate situaţiile contabile lunare, trimestriale şi anuale ale subunităţilor 
se centralizează într-o situaţie financiară unică a direcţiei silvice, care se raportează la sediul 
central al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. 

În opinia recurentei instanţa de apel a săvârşit un exces de putere prin aceea că nu a 
intrat în cercetarea tuturor  motivelor invocate la fond şi în apel, fapte care cumulate cu 
indicarea greşită a căii de către instanţa de fond au dus la limitarea şi îngrădirea dreptului la 
apărare garantat de Constituţie. 

S-a mai învederat în cererea de recurs că în opinia pârâtei instanţa competentă să judece 
cauza era Tribunalul Bistriţa-Năsăud Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

În drept au fost invocate prevederile art. 105, art. 212, art. 304 pct. 5, 6 şi 9  din C.pr.civ. 
şi art. 21 alin.3 din Constituţia României. 

VIII. În apărare intimata Comuna Şanţ prin primar a formulat întâmpinare prin care a 
invocat excepţia autorităţii de lucru judecat în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului 
material la acţiune şi excepţia omisso medio faţă de motivele de recurs neinvocate în apel. Pe 
fond s-a solicitat respingerea recursului cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că atâta timp cât încheierea prin care a fost soluţionată excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune nu a fost atacată cu apel, apelul fiind formulat doar 
împotriva sentinţei civile nr. 1259/2013, încheierea pronunţată la data de 19.04.2013 a rămas 
irevocabilă. 

Motivele invocate în recurs, pentru care se solicită modificarea deciziei atacate, nu au 
fost invocate în mod legal în apel. Chiar dacă la dosar s-au formulat în apel note şi precizări, 
acestea nu pot fi considerate ca motive de apel deoarece nu au fost invocate până la prima zi 
de înfăţişare aşa cum prevede art. 287 alin.2 C.pr.civ.. Deşi pe acest aspect nu s-a formulat 
recurs, reclamanta neavând interes, se impune ca acesta să fi avut în vedere de către instanţa 
de recurs. 

Pe fond, s-a arătat că prin cererea de recurs se invocă mai mult motive de netemeinicie 
a hotărârii, iar nu de nelegalitate. 

Deoarece prin recurs pare a se invoca necompetenţa materială a Judecătoriei Năsăud de  
a soluţiona acţiunea formulată se impune a se preciza că această excepţie a fost formulată doar 
în recurs, fără a se invoca temeiul legal pentru care se opinează că cererea ar fi de competenţa 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Litigiul este unul civil, având un obiect sub pragul de 500.000 
lei. 
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Cu privire la indicarea în mod greşit a căii  de atac  de către Judecătoria Năsăud s-a 
arătat că acesta nu este un motiv de casare cu trimitere spre rejudecare. Din principiul legalităţii 
căilor de atac şi împrejurarea că pârâta avea angajat consilier juridic, rezultă că recurentei nu 
i-a fost încălcat vreun drept. De asemenea instanţa de apel nu trebuia să pună în discuţie, 
repunerea în termenul de formulare a motivelor de apel deoarece nu s-a formulat o astfel de 
cerere. 

În privinţa expertizei, aceasta este într-adevăr una extrajudiciară dar proba a fost 
încuviinţată de Judecătoria Năsăud, iar pârâta nu s-a opus acestei probe. 

Instanţa nu a dat mai mult decât s-a cerut şi nici nu a schimbat obiectul cauzei în apel, 
raportându-se la obiectul cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat acordarea de 
despăgubiri civile în temeiul art. 40 din Legea nr. 1/2000, art. 18 din O.G. nr. 96/1998 şi art. 
135 din Legea nr. 46/2008. De altfel, aceste critici privesc mai mult temeinicia hotărârii iar nu 
legalitatea acesteia. 

Şi în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la  acţiune s-a arătat că se invocă 
motive de netemeinicie care nu trebuie examinate de instanţa de  recurs. 

În subsidiar referitor la soluţia pronunţată pe excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
s-a arătat că întreruperea cursului prescripţiei prin recunoaşterea dreptului reclamantei rezultă 
din întâmpinările depuse în dosar, situaţia profitului net de acordat din data de 22.03.2008, 
procesul verbal din data de 11.03.2008 şi adresa pârâtei din data de 27.08.2008. 

Cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate, deşi se apreciază că toate criticile 
privesc aspecte de temeinicie, se arată că în mod corect a apreciat instanţa de apel că varianta 
b din raportul de expertiză constituie varianta care consemnează sume la care este îndreptăţită 
reclamanta. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 115 C.pr.civ. 
IX. Analizând recursul declarat de pârâta pârâta  REGIA NAŢIONALĂ A 

PĂDURILOR ROMSILVA - Direcţia Silvică Bistriţa împotriva deciziei civile nr. 110 din 
25.09.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, Curtea reţine următoarele: 

În primul rând se impune a se face precizarea că se apreciază de către Curte că 
majoritatea criticilor formulate în recurs privesc aspecte de nelegalitate ale hotărârii atacate, iar 
nu de netemeinicie, astfel cum se invocă în întâmpinare, aspect care va rezulta din analiza 
acestora. 

Totodată, având în vedere că în întâmpinare s-a invocat excepţia autorităţii de lucru 
judecat în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi excepţia omisso medio, 
se impun câteva precizări referitoare la acestea, anterior analizării criticilor formulate prin 
cererea de recurs. 

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune se constată că neatacarea cu apel a încheierii din 19.04.2013 a instanţei de 
fond, prin care s-a soluţionat excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, a fost invocată 
şi în faţa instanţei de apel. Prin decizia atacată s-a statuat în sensul că verificarea soluţiei 
pronunţate pe excepţie nu excede limitelor fixate prin cererea de apel, apărarea reclamantei în 
acest sens fiind una formală. În condiţiile în care instanţa de apel s-a pronunţat asupra acestui 
aspect, nu se poate invoca în recurs, pe cale de întâmpinare, excepţia autorităţii de lucru judecat, 
fiind necesar ca partea interesată să investească instanţa în acest sens printr-o cerere de recurs.  

În ceea ce priveşte nemotivarea în termen a apelului, din dosarul de apel rezultă că 
reclamanta nu a invocat prin întâmpinare sau oral în faţa instanţei faptul că motivele de apel 
depuse pe parcursul judecării apelului ar fi fost tardiv formulate, neputând fi luate în 
considerare de instanţă. În condiţiile în care instanţa de apel l-a considerat motivat în termen, 
pronunţându-se asupra tuturor motivelor de apel, nu se poate invoca pentru prima dată în recurs 
acest aspect, nefiind vorba despre situaţia unui recurs declarat parţial omisso medio. 
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1. Prima critică din cererea de recurs priveşte competenţa de soluţionare a cauzei în 
primă instanţă, apreciindu-se de către pârâtă că Tribunalul Bistriţa Năsăud - Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal era competent să soluţioneze cererea de chemare în judecată 
formulată de către reclamantă, motiv de nelegalitate prevăzut de pct.3 al art.304 C.pr.civ. 

Referitor la această chestiune, a competenţei de soluţionare a cauzei în primă instanţă, 
Curtea reţine că aceasta a fost tranşată în mod irevocabil prin încheierea pronunţată la data de 
26.02.2014 în dosarul nr.2861/265/2012 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, stabilindu-se că 
raportat la natura civilă a litigiului competenţa de soluţionare a cauzei revine Judecătoriei 
Năsăud, judecarea apelului declarat împotriva hotărârii primei instanţe fiind de competenţa 
secţiei I civile din cadrul Tribunalului Bistriţa Năsăud. 

De asemenea, se constată că în ceea ce priveşte problema competenţei, în mod corect a 
reţinut tribunalul prin decizia atacată că excepţia necompetenţei de soluţionare a cauzei în 
primă instanţă nu a fost invocată de către pârâte în condiţiile art.1591 C.pr.civ., fiind deci 
inadmisibil a fi invocată pentru prima dată în apel. La alin.2 al art.1591 C.pr.civ. se prevede că 
„necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică poate fi invocată de părţi ori de 
judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de începerea 
dezbaterilor asupra fondului.” 

2. A doua critică formulată prin cererea de recurs priveşte încălcarea de către instanţa 
de apel a formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 C.pr.civ., 
invocându-se faptul că prin indicarea greşită a căii de atac prin sentinţa pronunţată de 
judecătorie şi neluarea în considerare a motivelor de apel depuse după recalificarea căii de atac 
din recurs în apel, au fost grav vătămate interesele pârâtei apelante. Criticile au fost întemeiate 
în drept pe prevederile pct.5 al art.304 C.pr.civ. 

Din dosarul de apel rezultă că susţinerile pârâtei din recurs nu corespund realităţii. Într-
adevăr s-a pus în discuţie recalificarea căii de atac declarate împotriva sentinţei civile 
nr.1259/2013 a Judecătoriei Năsăud din recurs în apel, în şedinţa publică din 26.02.2014 
pronunţată în dosarul nr.2861/265/2012 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, stabilindu-se raportat 
la prevederile art.2821 C.pr.civ. că apelul este calea de atac care poate fi declarată împotriva 
sentinţei pronunţate de judecătorie în primă instanţă. Dar, relevant din perspectiva respectării 
drepturilor procesuale ale pârâtei este faptul că instanţa de apel investită cu soluţionarea 
apelului a avut în vedere la pronunţarea deciziei atacate şi motivele de recurs, respectiv apel, 
depuse de către pârâtă la data de 12.11.2013 şi la data de 21.02.2014, aspect care rezultă din 
considerentele acesteia. Instanţa de apel s-a pronunţat atât asupra motivelor legate de 
prescripţia extinctivă cât şi asupra acelora legate de nulitatea raportului de expertiză 
extrajudiciară şi modul de funcţionare al Direcţiei Silvice. 

Deşi se arată din nou că expertiza extrajudiciară nu putea fi avută în vedere de instanţă 
la pronunţarea soluţiei, nu se critică considerentele instanţei de apel referitoare la acest aspect, 
aceasta reţinând pertinent că în faţa instanţei de fond nu s-a formulat nici o critică în ceea ce 
priveşte raportul de expertiză, fiind deci acceptat de către pârâtă,  acesta fiind de altfel întocmit 
într-un alt dosar în care a avut calitatea de parte pârâta. 

3. Cea de-a treia critică formulată de către pârâtă la adresa deciziei instanţei de apel 
priveşte taxa judiciară de timbru stabilite în sarcina pârâtei de către instanţa de apel, invocându-
se faptul că raportat la art.41 din Legea nr.1/2000 acţiunea ar fi scutită de taxa judiciară de 
timbru, scutirea aplicându-se şi în căile de atac. 

Din dosarul de apel rezultă că la termenul de judecată din 05.06.2014 instanţa de apel 
a stabilit în sarcina pârâtei apelante obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru în cuantum 
de 4088 lei, taxa judiciară de timbru fiind achitată de către pârâta apelantă la data de 
04.09.2014, conform ordinului de plată de la fila 15 din dosarul tribunalului. 

Pârâta nu a formulat în apel cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire al 
taxei judiciare de timbru de către instanţa de apel, conform art.18 din Legea nr.146/1997, în 
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condiţiile în care legiuitorul a stabilit o procedură specială prin care se poate contesta modul 
de stabilire a taxei judiciare de timbru, acest aspect nefiind admisibil a mai fi cenzurat în apel 
sau recurs. 

De menţionat este şi faptul că la data de 08.12.2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
s-a pronunţat asupra acestei chestiuni prin decizia nr.7, pronunţată în dosarul nr.4/2014, 
admiţând recursul în interesul legii formulat de colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie şi stabilind că:” În  interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 
146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, partea în sarcina căreia s-a stabilit 
obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru poate formula critici care să vizeze caracterul 
timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul cererii de reexaminare, neputând 
supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.” 

4. Prin cea de-a patra critică formulată se invocă acordarea de către instanţa de apel a 
ceea ce nu s-a cerut, apreciindu-se că s-a schimbat obiectul cauzei în apel, motiv de recurs 
prevăzut de pct.6 al art.304 C.pr.civ. 

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă că reclamanta a solicitat obligarea 
pârâtelor la plata sumei de 480.777,18 lei cu titlu de despăgubiri reprezentând profitul rezultat 
din valorificarea mase lemnoase exploatate de către pârâte în perioada cuprinsă între validarea 
dreptului de proprietate şi punerea în posesie, fiind invocate prevederile art.135 alin.1 şi 2 din 
Codul Silvic(Legea nr.48/2006). 

 Prin decizia de casare nr.58/2012 a Tribunalului Bistriţa Năsăud s-a stabilit că trebuie 
pusă în discuţie legea aplicabilă în cauză, aceasta nefiind Legea nr.48/2006, invocată de 
reclamantă, ci Legea nr.26/1996, respectiv Legea nr.1/2000. 

În rejudecare, instanţa de fond a stabilit că în speţă sunt incidente prevederile art.18 din 
O.G. nr.96/1998 şi cele art.40 din Legea nr.1/2000, în temeiul acestora pârâta având obligaţia 
să acorde reclamantei profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase. 

Instanţa de apel a statuat că textul legal care cuprinde îndreptăţirea reclamantei la 
despăgubiri este art.40 din Legea nr.1/2000 care face referire la beneficiul realizat, stabilind 
apoi pe baza probelor administrate în cauză, în special a raportului de expertiză contabilă avut 
în vedere şi de către instanţa de fond, care este acest beneficiu realizat la care este îndreptăţită 
reclamanta. 

Având în vedere cele reţinute mai sus referitor la obiectul cauzei, nu se pune problema 
acordării de către instanţa de apel a mai mult decât s-a cerut şi nici a schimbării obiectului 
cererii de chemare în judecată în apel. Ceea ce a făcut instanţa de fond în rejudecare şi apoi 
instanţa de apel la judecarea apelului, a fost să respecte îndrumarul deciziei de casare 
nr.58/2012 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, care a impus lămurirea temeiului de drept al acţiunii 
deduse judecăţii, temei de drept care nu a fost contestat de către pârâtă. 

5. S-a invocat de asemenea în recurs încălcarea sau aplicarea greşită a legii de către 
instanţa de apel în momentul soluţionării excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, motiv de 
recurs prevăzut de pct.9 al art.304 C.pr.civ. 

Referitor la această critică se constată în primul rând că faptul că a operat o întrerupere 
a termenului de prescripţie a fost stabilit de către instanţa de apel pe baza probelor administrate 
în cauză, fiind necesar a se face o interpretare a acestora pentru a se putea stabili dacă este sau 
nu vorba despre o recunoaştere a dreptului care să aibă ca şi efect întreruperea termenului de 
prescripţie în condiţiile art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr.167/1958. Ori, modalitatea în care 
instanţa de apel stabileşte starea de fapt în cauză, pe baza probelor administrate în cauză, este 
o chestiune de temeinicie a hotărârii iar nu una de ne/legalitate care să poată fi invocată ca şi 
motiv de recurs conform art.304 alin.1 C.pr.civ. 

Chiar dacă s-ar aprecia că poate fi cenzurată în recurs concluzia instanţei de apel în 
sensul că a avut loc o întrerupere a termenului de prescripţie prin recunoaşterea dreptului, 
Curtea apreciază că în mod corect s-a stabilit de către instanţa de fond, menţinându-se concluzia 
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în apel, că în cauză a intervenit o întrerupere a termenului de prescripţie al dreptului la acţiune 
prin recunoaşterea dreptului făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia. 

Actul avut în vedere în principal de către instanţe pentru a stabili în sensul intervenirii 
întreruperii termenului de prescripţie al dreptului la acţiune este cel anexat la fila 8 din dosarul 
nr.2861/R/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, intitulat „Situaţia profitului net de acordat pentru 
suprafaţa de pădure predată la Primăria comunei Şanţ pentru perioada 24.11.2006-09.11.2007”. 
Din acest act, semnat de către Primarul comunei Şanţ pe de o parte şi reprezentanţii Direcţiei 
Silvice Bistriţa pe de altă parte, rezultă în mod clar că Direcţia Silvică Bistriţa  a recunoscut că 
datorează reclamantei suma de 540.920, 73 lei cu titlu de beneficiu realizat, fiind vorba despre 
un act de întrerupere a termenului de prescripţie al dreptului la acţiune în sensul art.16 alin.1 
lit.a din Decretul nr.167/1958. Acest act a fost de altfel acceptat ca valabil de către pârâte pe 
tot parcursul judecării dosarului nr.912/112/2009 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, poziţia 
procesuală a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bistriţa Năsăud fiind în 
sensul recunoaşterii datoriei, dar în limitele sumei de 363.763, 39 lei(fila 110 dosar). 
Recunoaşterea datoriei a fost una voluntară, pură şi simplă şi neîndoielnică. 

Pârâta nu a reuşit să demonstreze în recurs că raţionamentul instanţei de fond, confirmat 
în apel, în sensul că Direcţia Silvică Bistriţa Năsăud avea competenţa să emită acel act, la acel 
moment,  ar fi greşit. Relevant în acest sens este faptul că nu s-a invocat pe parcursul judecării 
cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Silvice Bistriţa Năsăud, acţiunea 
fiind admisă atât împotriva sa cât şi împotriva Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. 

6. În ceea ce priveşte săvârşirea unui exces de putere de către instanţa de apel, această 
critică este axată pe aceea că instanţa de apel nu a analizat motivele de apel invocate de către 
pârâtă şi cele invocate la fond, nepunându-se de fapt problema unui exces de putere. Deşi nu 
s-a indicat de către pârâtă care ar fi motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 C.pr.civ. în care 
se încadrează critica, curtea apreciază că nu poate fi vorba decât despre pct. 4 al art.304 
C.pr.civ. 

 Oricum, astfel cum s-a precizat anterior, instanţa de apel a analizat toate motivele de 
apel formulate de către pârâtă în dosarul de apel, în ceea ce priveşte motivele invocate la fond, 
reţinându-se că instanţa de apel avea obligaţia să se pronunţe numai în limitele cererii de apel, 
ceea ce a şi făcut. Raportat la prevederile art.295 alin.1 C.pr.civ., efectul devolutiv al apelului 
nu implică obligaţia instanţei de apel de a se pronunţa asupra tuturor aspectelor dezbătute la 
fondul cauzei în condiţiile în care cererea de apel este motivată, fiind aplicabil şi în apel 
principiul disponibilităţii care obligă instanţa să se pronunţe în limitele în care a fost investită. 

 Prin urmare, raportat la ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul 
art.304 pct.3,4,5,6 şi 9 coroborat cu art. art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge recursul declarat de 
pârâta  REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - Direcţia Silvică Bistriţa 
împotriva deciziei civile nr. 110 din 25.09.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud pronunţată în 
dosarul nr. 2861/265/2012*, pe care o va menţine ca legală. 

 În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. instanţa va obliga recurenta să plătească 
intimatei Comuna Şanţ prin primar suma de 4000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând onorariu avocaţial. 

 
 

33. Pretenţii. Ocuparea abuzivă a unui spaţiu de locuit  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 29/A din 8 ianuarie 2015  

 I. Cererea de  chemare  în judecată 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 11.09.2013, reclamanţii 

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, reprezentate prin 
Primar, în contradictoriu cu pârâtei SC U. SRL, au solicitat a se constata calitatea de abuziv a 
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pârâtei SC U. SRL începând cu data de 03.10.2007-25.01.2012 pentru ocuparea abuzivă a 
imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. ... nr.16; obligarea pârâtei la plata sumei de 
1.028.648,59 lei, reprezentând contravaloarea sumelor calculate în baza Fişelor de daune 
întocmite în baza HCL nr.202/2000 şi HCL nr.48/2010; obligarea pârâtei la plata sumei de 
498.894,67 lei reprezentând majorările de 0,1%/zi întârziere calculate pe perioada 31.03.2012-
29.07.2013; obligarea pârâtei la plata în continuare (începând cu data de 30.07.2013) a 
majorărilor de întârziere până la data plăţii efective a debitului prevăzut la pct.2; obligarea 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentei cauze. 

II. Soluţia primei instanţe  
Prin sentinţa civilă nr. 89 din 21 februarie 2014 a Tribunalului  Cluj, pronunţată în 

dosarul nr. .../117/2013, a  fost respinsă excepţia prescripţiei, fiind admisă acţiunea civilă 
formulată de reclamanţii Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-
Napoca, împotriva pârâtei S.C. U. S.R.L. şi, în consecinţă, constatându-se că, în perioada 
05.10.2007 – 25.01.2012, pârâta a ocupat abuziv spaţiul situat în Cluj-Napoca, str. ..., nr. 16, 
pârâta fiind  obligată să le plătească reclamanţilor următoarele sume:  

 - 1.028.648,59 lei, cu titlu de despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a spaţiului situat în 
Cluj-Napoca, str. ..., nr. 16, în perioada 05.10.2007 – 25.01.2012;  

- 498.894,67 lei, reprezentând majorări de întârziere de 0,1 %, calculate pe perioada 
31.03.2012-29.07.2013;  

- majorări de întârziere de 0,1% calculate la debitul principal începând din 30.07.2013 
şi până la plata integrală a debitului.  

S-a respins cererea reclamantului privind cheltuielile de judecată, ca fiind fără obiect.  
III. Considerente  
Prin contractul de închiriere nr. 2333 din 27.12.2001 încheiat între Consiliul local al 

municipiului Cluj-Napoca, în calitate de locator, şi SC U. SRL, în calitate de locatar, aceasta 
din urmă a închiriat imobilul din Cluj-Napoca, str. ..., nr. 16, în suprafaţă totală de 147,53 mp, 
pe o durată de 5 ani, cu începere de la 15.11.2000, până la 15.11.2005. ( f. 5 ). 

Astfel cum au recunoscut ambele părţi, ulterior datei de 15.11.2005, pârâta a rămas în 
folosinţa spaţiului închiriat, astfel că a intervenit tacita relocaţiune, conform art. 1437 din Codul 
civil de la 1864, dar, aceasta a încetat la data de 05.10.2007, când pârâta a primit, prin recipisa 
cu confirmare de primire depusă la fila 58, notificarea de la fila 57, în care s-a arătat că s-a 
hotărât neprelungirea contractului de închiriere. Prin aceasta, locatorul a arătat locatarului că 
nu mai este de acord cu prelungirea închirierii şi cu folosinţa imobilului, aceasta fiind data la 
care încetează tacita relocaţiune, conform art. 1438 Cod civil, iar nu data predării imobilului. 

Rezultă, aşadar, că, între data de 05.10.2007 şi până la 25.01.2012, data predării 
imobilului de către pârâtă (f. 83), aceasta a ocupat abuziv spaţiul situat în Cluj-Napoca, str. ..., 
nr. 16. 

În ceea ce priveşte pretenţiile băneşti formulate de către reclamanţi, pârâta a invocat 
excepţia prescripţiei pentru perioada 03.10.2007-10.09.2010. 

Această excepţie urmează a fi respinsă, având în vedere următoarele argumente: 
Deşi reclamanţii au susţinut că termenul prescripţiei a fost întrerupt prin recunoaşterea 

datoriei de către pârâtă, prin angajamentul de plată din 17.08.2012, se constată că acest 
angajament a fost luat după curgerea termenului de prescripţie de 3 ani. Cu toate acestea, acest 
angajament de plată creează o nouă obligaţie în sarcina pârâtei, în privinţa căreia nu s-a împlinit 
termenul de prescripţie. 

Prin acest angajament de plată, reprezentantul pârâtei s-a obligat să plătească debitele 
principale constând în chirie şi rata inflaţiei pentru perioada 01.01.2007-02.10.2007 şi taxa de 
ocupare abuzivă pentru perioada 03.10.2007-25.01.2012. De asemenea, a fost de acord cu 
majorări de 0,1 %/zi. 



238 
 

Chiria pentru perioada 01.01.2007 - 02.10.2007 a fost plătită cu chitanţele de la filele 
40, 41, astfel cum au recunoscut reclamanţii în concluziile scrise, la fila 99. Pe aceeaşi perioadă, 
reclamanţii au arătat că au fost anulate majorările de întârziere. 

Prin Decizia de anulare din data de 20.11.2013 s-au anulat majorările şi penalităţile 
calculate până la data plăţii, deci doar pentru sumele achitate, adică pentru chiria din perioada 
01.01.2007-02.10.2007, nu şi pentru sumele neachitate. 

Pentru perioada 05.10.2007 - 25.01.2012, sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru 
ocuparea abuzivă sunt în cuantum de 1.028.648,59 lei, calculate conform H.C.L. 202/2000 la 
1,5 lei/mp/zi şi la 8 lei/mp/zi conform H.C.L. 48/2010, începând cu 16.02.2010. 

De asemenea, pârâta datorează şi suma de 498.894,67 lei, reprezentând majorări de 
întârziere de 0,1 %, calculate pe perioada 31.03.2012 - 29.07.2013, precum şi majorări de 
întârziere de 0,1%, calculate la debitul principal începând din 30.07.2013 şi până la plata 
integrală a debitului.  

Instanţa a respins cererea reclamanţilor privind cheltuielile de judecată, ca fiind fără 
obiect, întrucât reclamanţii nu au achitat taxe de timbru şi nu au avut alte cheltuieli de judecată. 

IV. Cererea de apel 
Împotriva acestei sentinţe, a  declarat  în termen legal apel pârâta, solicitând  schimbarea  

în parte a  acesteia în sensul respingerii capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata  
majorărilor de  întârziere în sumă de  498.894,97  lei, pe  perioada  31.03.2012 – 29.07.2013 
şi, în continuare, până la data  plăţii efective a debitului principal. 

În motivarea apelului ei, pârâta învederează că, deşi prin înscrisul înregistrat  sub  nr. 
254.763 din 17.08.2012, reclamanta a recunoscut că a  ocupat abuziv spaţiul în litigiu şi a 
acumulat un debit de  1.028.648,67  lei pentru intervalul 3.10.2007 – 25.01.2012, prima  
instanţă în mod  nelegal a  obligat-o şi la plata sumei de  498.894,67  lei, reprezentând  majorări 
de  întârziere, în condiţiile  în care  temeiul de  drept  pe care  reclamanţii şi-au fundamentat 
debitul principal îl constituie  două hotărâri ale consiliului local, respectiv  HCL nr. 202/2000 
şi HCL nr. 48/2010, care stabilesc o taxă fixă,  fără a  vorbi de  majorări de  întârziere.  

Prin înscrisul invocat de  prima  instanţă pentru a-şi argumenta  soluţia, reclamanta  nu 
a recunoscut  şi majorările de  întârziere, pentru că acestea nu erau cuprinse  în  fişa de abuziv 
semnată la data de  25.01.2012 şi nici în facturile  nr. 852  şi 853  emise la  26.02.2013. 

Mai mult,  aceste facturi nu au fost  însuşite sub semnătură de reclamantă şi nu cuprind 
decât  debitul principal, recunoscut deja, astfel încât  majorările de  întârziere, nefiind  
cuantificate, nu pot fi datorate. 

Este  vina  proprietarului că timp de  5 ani nu a  întreprins  minime  diligenţe  pentru a 
verifica  cine  ocupă spaţiul din litigiu şi cu ce  titlu, fapt ce a  condus  la  înregistrarea  în 
contabilitate a  sumelor foarte  mari ce  constituie obiectul cererii de  chemare în judecată.  

Pentru că între  părţi nu există raporturi contractuale, nu s-a  născut  nici obligaţia de 
plată a despăgubirilor sub  forma  majorărilor de  întârziere. 

De altfel, acordarea despăgubirilor înlătură posibilitatea acordării şi a  majorărilor de  
întârziere pentru că daunele  interese reprezintă echivalentul prejudiciului suferit de creditor  
prin ocuparea abuzivă a spaţiului, cele  două sancţiuni având aceeaşi natură şi acordarea 
amândurora  reprezentând o dublă reparaţie. 

V. Întâmpinarea din apel 
Reclamanţii intimaţi, prin întâmpinare, au solicitat  respingerea apelului ca  nefondat, 

pe  motiv că reclamanta a fost de acord  cu plata  majorărilor de  0,1% pe zi întârziere  prin 
înscrisul înregistrat sub nr. 254.763/17.08.2012, care  reprezintă un angajament de  plată, aşa 
cum corect  l-a  calificat prima   instanţă, adică o promisiune  unilaterală, în sensul art. 1327 C. 
civil. 
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Nu sunt aplicate două sancţiuni pentru aceeaşi faptă, respectiv  nu este acordată o dublă 
reparaţie, pentru că cele  două sume reprezintă despăgubiri pentru prejudicii diferite, una  
pentru ocuparea abuzivă a spaţiului şi una  pentru întârziere. 

VI. Răspunsul la  întâmpinare 
Pârâta apelantă a  depus  răspuns  la  întâmpinare, reiterând, în esenţă, cele arătate  în 

motivele de apel. 
VII. Notele scrise depuse de apelantă 
Prin notele scrise înregistrate  la data de  30.12.2014, apelanta a  solicitat, în principal, 

admiterea apelului şi schimbarea  în întregime a sentinţei apelate, în sensul respingerii acţiunii, 
iar, în subsidiar, anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în faţa  instanţei 
competente. 

În cuprinsul acestora, apelanta arată că temeiul juridic  al cererii îl constituie 
răspunderea  civilă delictuală, ceea ce  înseamnă că autorul faptei ilicite  răspunde  numai în 
limita  prejudiciului cauzat, iar reclamanţii nu au făcut  dovada  cuantumului acestui prejudiciu, 
despăgubirile stabilite  prin hotărâri ale  consiliului local neavând  vro legătură cu prejudiciul 
efectiv  suferit, care  reprezintă doar  fructele  civile, adică veniturile băneşti pe care  imobilul 
le-ar fi putut aduce  în patrimoniul reclamantei, suma solicitată fiind de  20 de  ori mai mare  
decât  chiria  ce  ar fi putut fi încasată.  

Cele două hotărâri ale consiliului local nu sunt acte administrative apte să producă 
efectele juridice menţionate în cuprinsul lor, fiind  emise cu încălcarea  competenţei organului 
administrativ, doar   instanţa de  judecată având  competenţa de a stabili cuantumul 
prejudiciului. 

 Dacă, totuşi, s-ar aprecia că cele  două hotărâri ale  consiliului local produc efecte  
juridice, se  impune soluţia  subsidiară de anulare a  sentinţei şi trimiterii cauei spre  competentă 
judecată în primă instanţă, secţiei de  contencios  administrativ a curţii de apel, în temeiul art. 
8 alin. 2 şi art. 10 alin. 1  din Legea nr.  554/2004. 

În aceeaşi zi, apelanta a  înregistrat  la  dosar şi note scrise  prin care arată că a retras  
mandatul de  reprezentare acordat  d-nei avocat  R. M.  pentru faza de  judecată a apelului şi că 
nu-şi însuşeşte  motivele  de apel formulate de aceasta cu depăşirea  mandatului, solicitând  
pronunţarea  unei soluţii în cauză în temeiul art. 476 alin. 2 Cod proc. civ., având  în vedere 
argumentele, probele  şi poziţia procesuală invocate de  pârâtă în faţa  primei instanţe, în 
temeiul art. 477 alin. 1  Cod proc. civ., aceasta  fiind  îndreptăţită să stabilească limitele  
devolutive ale apelului. 

VIII. Calificarea actului de procedură intitulat „note scrise” 
Aşa  cum rezultă din practicaua  prezentei decizii, în temeiul art. 152  Cod proc. civ., 

curtea a calificat notele scrise ca fiind  motive noi de apel, ce  depăşesc  limitele  devoluţiunii 
stabilite  prin cererea  iniţială de apel şi, fiind  depuse cu depăşirea termenului imperativ 
prevăzut de lege, a constatat, în temeiul art. 185 alin. 1  Cod proc. civ., nulitatea acestora. 

IX. Notele scrise depuse de intimaţi 
Intimaţii, la  rândul lor au depus  note scrise, la  data de  28.10.2014 şi la  data de 

7.01.2015, reiterând, în esenţă, cele arătate  în întâmpinare şi, în plus, formulând  concluzii şi 
cu privire la notele scrise depuse  de apelantă, arătând  că natura  raportului juridic nu este  unul 
de  contencios  administrativ, pentru că între  părţi nu există raporturi contractuale, iar  
hotărârile de consiliu local al fost adoptate  în temeiul art. 36 alin. 2  lit. c  din Legea nr.  
215/2001 a administraţiei publice  locale, ce  prevede  atribuţia  consiliului local privind 
administrarea domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. 

 X. Analizând apelul formulat în limitele  devoluţiunii stabilite  prin cererea  iniţială de 
apel, în condiţiile art. 477 alin. 1 Cod proc. civ., curtea apreciază că acesta  nu este  fondat, 
din considerentele ce  urmează a fi expuse. 
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Astfel, în ceea ce priveşte majorările de întârziere, un prim motiv de apel îl constituie 
faptul că acestea nu au fost cuantificate. În realitate, aşa  cum rezultă din înscrisul calificat de 
prima  instanţă ca fiind  un angajament de  plată din partea  pârâtei, cuantumul acestor  penalităţi 
este de  0,1%, recunoscut de  pârâtă, modul de calcul al acestora fiind depus  la dosarul primei 
instanţe, la  fila  23, şi nefiind  contestat. 

Un al doilea  motiv de  apel se referă la o exercitare  abuzivă a  dreptului de  către 
reclamanţi, întrucât aceştia  au stat  în pasivitate vreme de  5 ani, ceea ce a determinat  un 
cuantum atât de  mare al prejudiciului. Fapta proprietarului unui imobil de a nu efectua diligenţe 
în vederea  intrării în posesia acestuia nu este de  natură să exonereze de  răspundere civilă 
delictuală terţul care  ocupă imobilul fără vreun titlu, culegându-i fructele, astfel că nici acest  
motiv de apel nu este fondat.  

Un alt motiv de apel vizează fundamentul juridic al daunelor  moratorii, invocându-se 
faptul că acestea  nu sunt  stabilite nici prin facturile emise  în vederea încasării debitului 
principal (taxa pentru ocuparea abuzivă a spaţiului), nici prin hotărârile de consiliu local prin 
care este stabilită taxa  pentru ocuparea abuzivă a unor spaţii din patrimoniul unităţii 
administrativ-teritoriale, iar, între părţi, nu există raporturi contractuale sub forma  înscrisului 
unic. Prima  instanţă a  reţinut, cu privire la acest aspect, că pârâta a  semnat un angajament de 
plată depus  la f. 15 din dosar, prin care a fost de acord  să plătească majorări de  întârziere  în 
sumă de  0,1% pe fiecare zi de  întârziere. În ceea ce priveşte  natura  juridică a acestui act  
juridic, acesta este o evaluare convenţională a prejudiciului, întrucât victima  faptei ilicite a  
solicitat un anume cuantum, iar acesta  a fost  acceptat de  către autorul faptei ilicite, care a  
cauzat  prejudiciul, nefiind  invocate vicii ale actului de  natură să afecteze  valabilitatea 
acestuia. 

În fine, un ultim motiv de apel îl constituie împrejurarea că acordându-se  atât  taxa 
pentru ocuparea abuzivă a spaţiului, cât  şi majorările de  întârziere, în favoarea reclamanţilor 
a  fost  stabilită o dublă reparaţie, cele  două despăgubiri având aceeaşi natură. În realitate, taxa  
pentru ocuparea abuzivă este o daună compensatorie, în timp de  majorările pe zi întârziere 
sunt daune moratorii, daunele compensatorii putând fi cumulate cu cele moratorii, în caz de 
neplată sau plată cu întârziere a  daunelor compensatorii, la cuantumul acestora putându-se 
adăuga  daunele  moratorii. 

 
 

34. Contract de vânzare-cumpărare cu clauză secretă de întreţinere şi 
rezerva uzufructului viager  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 157/R din 19 martie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 3232 din 29 noiembrie 2013, pronunţată de Judecătoria Zalău în 
dosarul nr. .../337/2012 a fost admisă in parte acţiunea reclamantului F. V. în contradictoriu cu 
pârâţii B. T.  si B. M.. 

A fost respinsă cererea reclamantului privind anularea contractului de vânzare-
cumpărare, autentificat sub nr.1814/04.03.2008, având ca obiect imobilul înscris in CF 1049 
ind Zalau si  in CF 1551 colectiva Zalau, nr. top 1469/a/a/1/1/2/1, 1469/a/a/1/2/2/8, pentru lipsa 
discernământului reclamantului la încheierea acestuia. 

S-a constatat caracterul parţial simulat al contractului de vânzare-cumpărare 
nr.1814/04.03.2008  încheiat între părţi în sensul că acesta este deghizat sub aspectul clauzelor 
sale, ascunzând în fapt un contract de vânzare-cumpărare  cu clauza de întreţinere si rezerva 
uzufructului viager in favoarea reclamantului. 

          S-a dispus rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare  nr.1814/04.03.2008, 
cu clauza  secretă de întreţinere si rezerva uzufructului viager in favoarea reclamantului având 
ca obiect apartament  compus din 2 camere, bucătărie, cămară, dispunând repunerea părţilor in 
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situaţia anterioara, încheierii contractului cu consecinţa dispunerii rectificării CF 1049 ind. 
Zalău si CF 1551 col. Zalău, nr. top 1469/a/a/1/1/2/1, 1469/a/a/1/2/2/8, prin radierea dreptului 
de proprietate al pârâţilor si  restituirea către pârâţi,  de către reclamant a preţului parţial  de 
52000 lei plătit  de pârâţi. 

A fost respinsă cererea reclamantului privind obligarea pârâţilor la plata contravalorii 
serviciilor prestate de Asociatia H. şi pentru obligarea pârâţilor la plata unor daune morale in 
cuantum de 50000 lei 

         Au fost obligaţi pârâţii la plata, in favoarea reclamantului, a sumei de 3467 lei 
reprezentând cheltuieli parţiale de judecata. 

         Pentru a dispune în acest sens instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 04.03.2008 s-a încheiat intre reclamantul F. V. si pârâţii B. T. si B. M.-M. 

un contract de vanzare cumparare, autentificat de BNPA C. prin Încheierea de autentificar 
nr.1814/04.03.2008 (f.7), prin care reclamantul a vandut paratilor imobilul apartament  compus 
din 2 camere, bucatarie, camara, baie, vestibul, debara, balcon, cu suprafata utila de 50,8 mp, 
impreuna cu toate partile comune, situat administrativ in municipiul Zalau, str. ... nr. 1, bl S-2 
ap 8, inscris in CF 1049 ind Zalau. si in CF 1551 colectiva Zalau, cu nr top 1469/a/a/1/1/2/1, 
1469/a/a/1/2/2/8  la pretul de 120000. 

 Prin cererea initiala reclamantul a solicitat anularea contractului de vanzare cumparare 
mentionat anterior pentru lipsa discernamantului sau la data incheierii respectivului contract. 
Ulterior, pe parcursul procesului, acesta a invederat instantei  ca a fost lucid la data incheierii 
respectivului contract si a avut discernamant, fapt atestat si de adeverinta medicala atasata la 
dosar, eliberata de un medic specialist psihiatru (f12) din care rezulta ca  reclamntul nu prezinta 
tulburari neurologice ca urmare a bolii  de care  sufera, in speta sindR.. Parkinson, boala care 
de altfel in prezent este tratabila, reclamantul sustinand si el ca tine boala sub control prin 
medicamentatie adecvata si printr-un regim de viata santatos. 

 În consecinţă a fost respinsă cererea reclamantului pentru anularea contractului 
autentificat de BNPA C. sub nr.1814/04.03.2008 , incheiat intre părţi . 

In acest contract se stipuleaza ca pretul a fost achitat in intregime reclamantului 
vanzator la data semnarii sale. Acesta este actul public, incheiat între părţi, contestat de 
reclamant care susţine ca intre parti s-a incheiat, in realitate, un contract de întreţinere pe care 
paratii nu l-au respectat. 

          Cauza supusă judecăţii are deci ca obiect constatarea simulaţiei prin deghizare. 
Deghizarea totală intervine atunci când părţile doresc să ascundă natura juridică a contractului 
iar deghizarea este parţială când partile doresc sa ascundă anumite clauze contractuale. 

         Simulaţia, este operaţiune juridică în cadrul căreia printr-un act juridic public dar 
aparent, denumit şi simulat se crează o altă situaţie juridică decât cea stabilită printr-un act 
ascuns, secret dar adevărat 

          În spetă reclamantul  a arătat că actul juridic incheiat cu paratii reprezinta un 
contract de intretinere, in baza caruia, in schimbul imobilului mentionat anterior, paratii s-au 
obligat sa-i presteze reclamantului intretinere pe durata vietii  si sa-l inmormanteze dupa 
datinile crestine. Paratul recunoste ca, in vederea rezolutionarii antecontractului de vanzare 
cumparare privind imobilul in litigiu, incheiat cu numitul B. M. a fost a aprimit de la parati 
suma de 52000 lei dar, dar cu titlu de imprumut  si nu parte dinpretul apartamnetului, 
invederand totodata ca a restituit respectiva suma in cinci rate, primele doua rate provenind din 
avansul aferent achizitionarii unui imobil in localitatea Medias, avans restituit de  catre numitul 
M.S., administratorul agentiei imobiliare din Medias care a intermediat tranzactia.    

Paratii au susţinut că au achitat reclamantului integral preţul apartamentului in doua 
transe, respectiv prima transa de 62000 lei, si care a fost folosita pentru rezolutiunea 
antecontractului de vanzare cumparare incheiat de reclamant cu numitul B. M. (f.55-57)  iar  
cea de-a doua transa, de 68000 a fost platita de parati reclamantului  acasa la acesta, inainte ca 
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partile sa se deplaseze la agentia imobiliara in vederea perfectarii contractului. De asemenea, 
prin intampinare paratii au aratat ca, desi in cuprinsul contractului de vanzare cumparare partile 
nu s-a trecut obligatia de a permite reclamantului sa locuiasca in continuare in apartamentul ce 
face obiectul tranzactiei, paratii au respectat aceasta obligatie in considerarea calitatii 
reclamantului, care este unchiul paratei. 

       Instanţa a apreciat că în speţă sunt îndeplinite, atât conditiile de exercitare cât şi de 
admisibilitate ale acţiunii în constatarea simulaţiei introdusă de către reclamant, apreciind ca 
in speta este vorba de o deghizare partiala prin ascunderea unor clause contractuale, pentru 
următoarele considerente : 

        Din probele administrate, respectiv din declaratia martorului B. M. (f.109) rezulta  
faptul ca paratii au facut dovada platii catre reclamant a primei transe de pret,  in suma de 
52000 lei nu 62000 lei cum acestia au sustinut prin interogatoriile ce le-au fost 
administrate(f.85-89), martorul declarand instantei ca a primit de la parata personal, care a scos 
banii din geanta, suma de 52000 lei. 

        Reclamantul nu contesta acesta stare de fapt, dar contesta titlul ca care parata a 
efectuat plata, sustinand ca in realitate ar fi fost un imprumut pe care l-a restituit paratilor in 
cinci transe, primele doua transe. provenind din restituirea avansului platit pentru 
achizitionarea unui imobil in localitatea Medias. 

         Reclamantul nu a  probat, prin nici un mijloc de probă faptul ca a restituit suma 
de 52000 lei paratilor. Extrasul de cont depus la dosar de catre reclamant (129-131) atesta doar 
faptul ca reclamantul a ridicat de la banca suma de 19926 lei fara sa existe vreo dovada ca 
respectiva suma de bani a fost inmanata paratilor.  

 In ceea ce priveşte ultimele trei transe potrivit reclamantului, prima transa de 
2000 lei a fost oferita paratei in vederea achiziţionării unei mobile, a doua transa in suma de 
5000 lei in vederea achiziţionării unui autoturism iar cea de-a treia transa in suma de 2000 lei 
a fost virata in contul paratului, instanta retinand ca, in ceea ce priveste primele doua sume 
acestea  reprezinta, raportat la scopul acordarii lor, un dar manual facut paratei iar in ceea ce 
priveste suma de 2000 lei, paratul nu a facut dovada avansarii sumei respective. In ceea ce 
priveste indemnizatia primita de parata in calitate de asistent personal al reclamantului, instanta 
retine ca aceasta suma a fost avansata reclamantului de Municipiul Zalau,in baza contractului 
de munca incheiat de parata in calitate de asistent personal al reclamantului si nu a fost platita 
de reclamant din fondurile sale proprii. 

Pe baza  probelor admistrate, a rezultat ca paratii au platit reclamantului prima transa 
de 52000 lei din pretul apartamentului.  

In ce priveşte cea de-a doua trasa din preţ, respectiv suma de 68000 lei, instanţa    reţinut 
ca aceasta nu a fost plătita reclamantului  

 Împrumutul contractat de parat in suma de 20000 lei(f.133-136) precum si 
împrumuturile: in suma de 20000 acordat paratilor de martorul P. L.S. (f.111), in suma 4000 
lei acordat paratilor de martorul B. A.(f.125), in suma de 1000 EUR acordat paratilor de fratele 
reclamamtului (f.126) si suma de 5000 lei acordatacestora de martorul Z.T.V. (147) însumeaza 
aproximativ 52000 lei si  fac dovada faptului ca paratii au platit reclamantului doar prima transa 
din pret.  

Paratii nu au facut dovada ca deţineau economii personale de 68000 lei,  convingerea 
instantei fiind aceia ca paratii nu au deţinut aceasta suma de bani, convingere intarita si de 
faptul ca paratii aveau de restituit  imprumuturile contractare cere le afectau substanţial 
bonitatea.  

Raportat la cele reţinute anterior, instanta a reţinut  că, atâta vreme cat nu s-a platit 
diferenta de pret rezulta ca paratii s-au obligat sa asigure intretinere paratului pentru aceasta  
diferenta de pret de 68 000 lei, asadar  partile  s-au inteles ca reclamantul sa vandal paratilor 
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apartamentul pentru pretul de 52000 lei si prestarea intretinerii sale de catre parati, cu rezerva 
uzufructului viager in favoarea reclamantului. 

       Între părţi, simulaţia nu poate fi dovedită decât printr-un contraînscris care ar 
modifica actul aparent ce se pretinde a fi simulat. De la această regulă, doctrina şi jurisprudenţa 
au consacrat unele excepţii considerând admisibile proba testimonială şi prezumţiile în 
următoarele cazuri: când există un început de dovadă scrisă sau când părţile au fost în 
imposibilitate de a-şi preconstitui un înscris. Instanţa apreciază că, în prezenţa sunt aplicabile 
prevederile art. 1198 Cod civil, care se referă la imposibilitatea materială şi morală a unei părtii 
de a preconstitui dovada scrisă despre obligaţia ce pretinde. În sensul arătat, nu poate exista 
nici o îndoială ca relaţiile ce există în mod obişnuit între rude apropiate respectiv între unchi şi 
nepoata sunt incompatibile cu comportari din care ar reiesi o lipsă de încredere a unuia faţă de 
celalalt, cum ar fi aceea de a pretinde întocmirea unor înscrisuri pentru constatarea 
operaţiunilor juridice ce intervin între ei. 

 În privinta naturii actului juridic secret incheiat intre parti, instanta a apreciat, 
raportat la probatoriul administrat si in considerarea sustinerile  partilor, ca bunul a fost  
înstrainat in schimbul atât al întreţinerii, cât şi al unei sume de bani, retinandu-se totodata si un 
drept de uzufruct viager al paratului aupra imobilului ce constituie obiect derivat al actului 
juridic incheiat intre parti. Astfel, pentru a soluţiona problema naturii juridice a contractului, 
trebuie să se determine care este obligaţia principală, scopul principal urmărit de părţi la 
încheierea acestuia. Avand in  vedere pozitia procesuala a paratilor coroborata cu declaratiile 
martorilor audiati, care au declarat in fata instantei ca, cunosc faptul ca paratii au imprumutat 
bani de la martori pentru cumpararea unui apartament, instanta apreciaza ca in speta este vorba 
de un contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere si uzufruct viager in favoarea 
reclamantului, caracterul deghizat al contractului constand tocmai in ascunderea clauzei de 
intretinere si a uzufructului viager pe care si l-a rezervat reclamantul.  

  Sub aspectul prestarii obligatiei de intretinere, din ansamblul materialului 
probator, rezulta ca aceasta nu a fost prestata cu caracter de continuitate de catre parati, fiind 
prestata doar accidental. In acest sens, de retinut este si adresa nr. 4772/11.05.2009 emisa de 
Consiliul Local al Municipiului Zalau din care rezulta ca, parata, in intervalul 04.04.2008-
14.11.2008, adica ulterior incheierii contractului mentionat anterior, chiar daca avea obligatia 
de a-l ingriji si supreveghea in permanentă pe reclamant si in baza unui contract de munca, nu 
si-a indeplinit aceasta obligatie, prezentandu-se doar sporadic la locuinta acestuia; instanta a 
retinut  de asemenea ca paratii sunt de altfel in imposibilitate de a asigura si pe viitor 
intretinerea reclamantului, in conditiile in care locuiesc in judetul Maramures, la o distanta 
considerabila de locuinta reclamantului, neputand astfel satisface prompt si la momentul 
oportun nevoile de intreţinere ale reclamantului, care este grav bolnav, esentiala pentru 
reclamant fiind tocmai prezenta unuia dintre parati avand in vedere starea sa de sanatate, pentru 
a-i acorda ingrijirile necesare in caz de nevoie. 

           În consecinţă s-a dispus rezolutiunea contractului de vanzare cumparare 
autentificat de BNPA C. prin Incheierea de autentificare nr.1814/04.03.2008 (f.7), cu clauza 
de intretinere si rezerva uzufructului viager in favoarea reclamantului avand ca obiect 
apartamentul compus din 2 camere, bucatarie, camara, baie, vestibul, debara, balcon, cu 
suprafata utila de 50,8 mp, impreuna cu toate partile comune, situat administrativ in municipiul 
Zalau, str.... nr. 1, bl S-2 ap 8, inscris in CF 1049 ind Zalau. si  in CF 1551 colectiva Zalau, cu 
nr top 1469/a/a/1/1/2/1, 1469/a/a/1/2/2/8. 

         Ca o consecinta fireasca a rezolutionarii, instanta  a dispus repunerea partilor in 
situatia anterioara,încheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat de BNPA C. sub 
nr.1814/04.03.2008 cu  clauza  secreta de intretinere si rezerva uzufructului viager in favoarea 
reclamantului cu consecinţa di rectificării cărţilor funciare în care este înscris imobilul litigios  
prin radierea dreptului de proprietate al pârâţilor. 
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          Totodată pe considerentul calificării convenţieie încheiate de părţi ca fiind  un 
contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere, cu toate efectele specifice rezolutiunii 
unui atare contract, instanta a dispus restituirea de catre reclamant a pretului partial de 52000 
lei platit  de parati. 

     Cu privire la obligarea paratilor la plata contravalorii serviciilor prestate de 
Asociatia H.,  ceea ce echivaleaza cu o cerere de executare a prestatiilor contractuale, instanta 
a respins  cererea avand in vedere faptul ca s-a pronuntat rezolutiunea contractului, la 
solicitarea reclamntului. 

         In privinta daunelor morale reţinându-se că reclamantul nu a dovedit ca a încercat  
un prejudiciu de imagine ca urmarare a atitudinii paratilor sau ca a intervenit o agravare a starii 
de sanatate pentru aceleasi considerente, s-a  respins cererea reclamantului privind obligarea 
paratilor la plata unor daune morale in cuantum de 50000 lei. 

Prin decizia civilă nr. 786 din 13 noiembrie 2014 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în 
dosarul nr. .../337/2012 a fost respins ca nefondat apelul formulat de apelanţii pârâţii B. M. M. 
şi B. T., împotriva sentinţei civile nr.3232/29.11.2013 pronunţată de Judecătoria Zalău în 
dosarul nr..../337/2012.  

Apelanţii au fost obligaţi să achite intimatului F. V. suma de 1600 lei cheltuieli de 
judecată în apel.  

         Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut  următoarele: 
 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Zalău la data de 13.11.2012, 

reclamantul  F. V. a chemat in judecata pe paratii  B. T.  si B. M., solicitand instantei anularea 
contractului de vânzare-cumpărare incheiat intre parti  la data de 03.07.2008 si “sa fie obligat 
sa primeasca inapoi restituirea obiectului care este apartamentul nr. 8, din blocul S2 din 
municipiul Zalău” . 

In motivare reclamantul a arătat ca la data de 07.11.2007, cu un an inaintea semnarii 
actului de vânzare – cumpărare, a fost diagnosticat cu sindR.. Parkinnson- forma agravanta, 
context in care a “ numit-o” pe parata in calitate de asistent personal, acesta purtându-se 
necuviincios cu reclamanatul, făcând aprecieri injuste şi jignitoare la adresa acestuia. In aceasta 
perioada parata a beneficiat de toate drepturile conferite de lege. Primaria Zalau, prin organele 
de specialitate, a efectuat mai multe sondaje la domiciliul paratului unde parata nu a fost gasita, 
desi fisa postului specifica  prezenta sa la dominciliul paratului, aceleasi recomandari fiind 
facute si de catre medicii specialisti. 

La data de 28.08.2012, in urma consultarii cu fratele sau, reclamantul a luat hotararea 
de a se interna la Policlinica SF Vineri din municipiul Zalau pentru perioada nedeterminata. 

Reclamantul a arătat de asemenea ca, contractul de vanzare cumparare “s-a încheiat in 
mod incorect” deoarece notarul nu l-a întrebat daca sufera de anumite boli care fac imposibila 
conştientizarea actelor semnate si de asemenea preţul nu a fost plătit partile simulând doar 
incheierea unui contract de vânzare cumpărare. 

           Cererea  formulată personal de parte s-a întemeiat in drept  pe dispoziţiile 
art.948,953,954,9690 şi 961 cod civil.  

 În a contextul precizărilor formulate oral de reclamant în şedinţa publică din 
19.02.2013-însuşi reprezentantul pârâţilor apelanţi a solicitat instanţei să invedereze 
reclamantului să precizeze dacă acţiunea formulată este una în anulare sau în constatare (f.61). 

 În şedinţa publică din 19 martie 2012 în prezenţa reclamantului şi a pârâţilor 
asistaţi de avocatul ales  instanţa a pus în discuţia părţilor temeiul juridic al cererii principale 
(f.90 dosar fond) . 

 Apelanţii au susţinut că instanţa  dispus recalificarea fără le acorde cuvântul 
asupra acestor aspecte,fiindu-le acordat cuvântul doar după ce s-a dispus recalificarea acţiunii 
introductive, şi doar asupra altor aspecte. 
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Faţă de acest prim motiv de apel tribunalul a  reţinut că nu rezultă din cuprinsul 
încheierii de şedinţă faptul că pârâţilor le-ar fi fost limitat în vreun fel dreptul de a se pronunţa 
asupra  aspectului  pus în discuţia părţilor  ,iar în situaţia în care aceştia intenţionau să îşi 
exprime punctul de vedere aveau posibilitatea să şi-l exprime şi să solicite consemnarea ceea 
ce însă nu au facut,ceea ce denotă că nu au avut obiecţiuni asupra recalificării dispuse de 
instanţa de fond. 

Aşadar nu se poate reţine în  încălcarea  în cauză principiului contradictorialităţii. 
După recalificarea acţiunii de către instanţa de fond s-a  trecut la administrarea probelor 

încuviinţate în cauză, prin raportare la acţiunea introductivă şi procedând în această manieră, 
instanţa ar fi încalcat principiile de bază ale procesului civil, soluţionând cauza fară a intra în 
cercetarea fondului. 

Ori din verificarea aceleiaşi încheieri de şedinţă Tribunalul a reţinut că teza probatorie 
în vederea căreia s-a încuviinţat audierea martorilor propuşi de reclamant viza următoarele 
aspecte : înţelegerea cu privire la întreţinerea reclamantului de către pârâţi ,de câte ori au venit 
pârâţii să-l viziteze. Reprezentantul  pârâţilor nu s-a opus cererii în probaţiune formulată de 
reclamant propunând la rândul său audierea a doi martori . 

Nu se susţin aşadar nici afirmaţiile apelanţilor potrivit cărora s-a admis acţiunea 
reclamantului fără ca acesta să solicite administrarea de probe pentru a dovedi existenţa vreunei 
înţelegeri cu privire la întreţinerea sa de către apelanţi. 

În ceea ce natura actului juridic secret încheiat intre parti, Tribunalul a reţinut că în mod 
judicios instanţa de fond, raportat la probatoriul administrat, in considerarea susţinerile  
partilor, raportat şi la conduita ulterioară a acestora  ca apartamentul proprietatea reclamantului 
a fost  înstrainat de acesta in schimbul atât al întreţinerii, cât şi al unei sume de bani, retinandu-
se totodata si un drept de uzufruct viager al paratului aupra imobilului. 

 Existenţa între părţi a unei înţelegeri intervenită anterior încheierii actului 
public, convenită în vederea întreţinerii reclamantului de către pârâţi  a fost dovedită în cauză. 

 Astfel prin declaraţiile date în faţa instanţei de apel martorul B. M.  arată că în 
luna februarie 2008 reclamantul i-a communicat că nu mai doreşte perfectarea contractului de 
vânzare cumpărare şi că intenţionează să dea apartamentul nepoatei sale B. M. M. care îl va 
întreţine (f.60 dosar apel).Totodată prin depoziţia sa martora M. M. –vecină de bloc cu 
reclamantul - relatează instanţei că în urmă cu doi  sau trei ani reclamantul i-a spus  că 
intenţionează să dea apartamentul nr. 8 din blocul S2 în care el locuieşte nepoatei sale ,care îl 
va îngriji (f.59). 

 Tribunalul a reţinut că date fiind raporturile de rudenie dintre părţi, 
preconstituirea unui înscris era dificilă şi improbabilă astfel că, deşi nu s-a invocat expres de 
către reclamant, ne găsim în cazul asimilat de doctrină şi de jurisprudenţă ipotezelor de excepţie 
reglementate de art.1198 Cod Civil, când părţile au fost în imposibilitate de reconstitui un 
înscris, în cazul de faţă imposibilitatea nefiind de ordin material, ci moral. 

 Împotriva acestei decizii au declarat  recurs pârâţii B. M. M. şi B. T., solicitând, 
în principal, casarea decizie civile atacate,cu consecinţa  trimiterii cauzei spre rejudecare  
instanţei de apel, iar  în subsidiar, modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului şi în 
consecinţă, schimbarea sentinţei civile nr. 3232/29.11.2013 a  Judecătoriei Zalău în sensul 
respingerii acţiunii. 

 Motivele  recursului nu au fost structurate  în raport de temeiurile de drept  
invocate, respectiv  art. 312 alin. 5  Teza I Cod proc. civ.,  cu privire la cererea de  casare a 
deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre rejudecare  şi respectiv, art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., 
cu privire la cererea  subsidiară. 

 În susţinerea recursului se arată că maniera  în care a  fost  realizată motivarea 
deciziei atacate, echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, ceea ce atrage  casarea  deciziei 
atacate  şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 
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  Prin acţiunea promovată s-a  solicitat constatarea  nulităţii absolute a 
contractului de  vânzare-cumpărare încheiat  la data de  7.03.2008 şi restabilirea  situaţiei 
anterioare de  CF pe  motiv de  incapacitate, neplata preţului, lipsa  întreţinerii. Ulterior  primei 
zi de  înfăţişare, din data de  19.02.2013, instanţa pune  în discuţia  părţilor temeiul de drept al 
acţiunii introductive  şi procedează la  recalificarea acţiunii, procedură nelegală, întrucât  
intervine  ulterior  încuviinţării probaţiunii în dosar, iar  probaţiunea  nu a  mai fost  discutată. 
Modalitatea  în care  procedează  instanţa de apel, încalcă principiul contradictorialităţii. 

 Instanţa de fond  încalcă şi principiul disponibilităţii, aspect  invocat  în 
declaraţia de apel, dar  pe  care instanţa de apel nu-l analizează. 

 Judecătorul cauzei nu poate să modifice acţiunea  introductivă de  instanţă în 
maniera de care să atragă de  la sine  admiterea  acţiunii. 

 Instanţa de fond  dispune recalificarea acţiunii, apreciind că este  vorba de o 
acţiune  în constatarea simulaţiei fără alte detalii, iar apoi prin sentinţa pronunţată, respinge 
cererea de  anulare a  contractului şi admite acţiunea  în constatarea simulaţiei în condiţiile  în 
care  instanţa a fost sesizată doar cu o cerere, ulterior  recalificată din oficiu şi nu cu două cereri 
de  chemare  în judecată. Cererea de  anulare a contractului nu mai exista la  momentul 
pronunţării sentinţei, deoarece  fusese  recalificată în acţiune  în constatarea simulaţiei, aspect 
care, deşi invocat, nu a  mai fost analizat de  instanţa de apel. 

 Soluţia pronunţată de  instanţa de apel este  nelegală şi pentru faptul că, 
contractul în litigiu a fost  calificat  ca fiind  un contract  de  vânzare-cumpărare  cu clauză de  
întreţinere, iar faptul că ei nu au prestat  întreţinerea, nu poate să atragă rezoluţiunea  
contractului în întregul său, ci doar cu privire la  partea din contract  care  priveşte  întreţinerea. 

 Aceste aspecte  nu au fost analizate de  instanţa de apel, ceea ce  echivalează cu 
necercetarea fondului cauzei, consecinţa  fiind aceea a casării deciziei atacate  cu trimiterea  
cauzei spre rejudecare.  

 Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate: 
 În ce priveşte critica  privind  dispoziţia  instanţei cu privire la anularea 

contractului de  vânzare-cumpărare autentificat sub  nr. 1814/4.03.2008 de Biroul Notarului 
Public C., curtea reţine  următoarele: 

 Pentru a fi parte în proces  trebuie  îndeplinite  cumulativ  mai multe condiţii, 
care sunt  în acelaşi timp şi condiţii de  exercitare ale acţiunii, între  acestea  fiind  şi acela al 
existenţei unui interes. Prin interes se  înţelege  folosul practic  urmărit de cel ce a  pus  în 
mişcare acţiunea  civilă. Interesul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, îtnre care  şi aceea 
de a fi legitim, cerinţă care  vizează temeinicia  sau netemeinicia pretenţiei formulate. 

 În speţă, curtea  constată că, capătul de acţiune privind anularea  contractului de  
vânzare-cumpărare  autentificat de  Biroul Notarului Public C. sub  nr. 1814/4.03.2008, încheiat  
între reclamantul F. V.  în calitate de  vânzător  şi pârâţii în calitate de  cumpărători, pentru 
lipsa discernământului reclamantului la  încheierea  contractului, a fost respins. 

 Prin urmare, curtea apreciază că pârâţii nu au nici un interes  în a critica  soluţia  
instanţei de fond şi a  instanţei de apel, care a  respins apelul pârâţilor, menţinând  soluţia  
instanţei de fond de respingere a acestui capăt de acţiune. 

 În ce priveşte celelalte critici, curtea reţine  următoarele: 
 Prin acţiunea promovată, reclamantul F. V., a solicitat  instanţei să dispună 

anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat  cu pârâţii la data de  4  iulie  2008 şi 
autentificat sub  nr. 1814 de Biroul Notarului Public C. şi să se  dispună obligarea  pârâţilor la 
restituirea apartamentului, care a făcut obiectul acestui contract. 

 În motivarea acţiunii, reclamantul a  invocat  lipsa discernământului la  
momentul încheierii contractului de  vânzare-cumpărare  şi faptul că preţul nu a fost  plătit, 
părţile simulând doar  încheierea  unui contract de  vânzare-cumpărare. 
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 În şedinţa  publică din 19.02.2013  şi 19.03.2013, instanţa a pus  în discuţia  
părţilor dacă acţiunea este  o acţiune  în anulare sau în constatare, temeiul de drept al cererii de  
chemare  în judecată, interogând reclamantul şi în funcţie de răspunsurile acestuia, instanţa a 
calificat acţiunea ca fiind o acţiune  în declararea simulaţiei. 

 Potrivit  dispoziţiilor art. 129 alin. 6  Cod proc. civ., instanţa este datoare să 
hotărască numai asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse  judecăţii, fără a putea depăşi 
limitele  investirii sale, dar, totodată şi să soluţioneze toate capetele de cerere cu a căror  
judecare a fost  investită. 

 În acelaşi timp, instanţa de judecată are obligaţia de a nu schimba  obiectul 
acţiunii, care  nu poate fi nici schimbat  şi nici depăşit, dar temeiul ei juridic  nu leagă  instanţa, 
care  este  îndreptăţită şi chiar  obligată în exercitarea rolului ei activ  să dea acţiunii calificarea 
juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant, după ce va pune  în discuţia contradictorie a 
părţilor acest aspect, respectând astfel dreptul lor la apărare  şi principiul contradictorialităţii. 

 În speţă, recurenţii omit să observe că, prin acţiunea promovată, reclamantul a 
solicitat să se dispună anularea  contractului de  vânzare-cumpărare  şi pentru faptul că „de 
asemenea, preţul nu a fost  plătit, părţile simulând  doar  încheierea  unui contract de  vânzare-
cumpărare”. 

 Prin uramre, chiar dacă temeiul de drept  indicat de reclamant a fost art. 948, 
953, 954, 960 şi 961 Cod proc. civ. ( în realitate, Cod civil), fără a indica ca temei de drept şi 
art. 1175 C. civil, instanţa avea  obligaţia de a da  acţiunii calificarea juridică exactă în condiţiile 
în care reclamantul invocă în motivarea cererii de chemare  în judecată şi existenţa simulaţiei 
( primul alineat din pag. 3 al cererii de chemare  în judecată). 

 Recurenţii omit, de asemenea să observe că din verificarea  încheierii de şedinţă 
din 19.02.2013, instanţa  procedează în fapt la  interogarea reclamantului cu privire la 
susţinerile din acţiune, interogare la care  participă prin întrebări şi pârâţii prin reprezentant, 
după care, chiar reprezentantul pârâţilor face aprecieri cu privire la  faptul că „în raport de 
precizările de la acest termen făcute de reclamant  nu ştie cum să califice obiectul acţiunii”. 

 În şedinţa  publică din 19.03.2013, urmare celor  discutate  în şedinţa  publică 
din 19.02.2013, instanţa pune  în discuţia  părţilor  temeiul de drept al cererii principale şi, 
urmare acestui fapt, instanţa califică acţiunea ca  fiind o acţiune  în declararea simulaţiei. 

 În concluzia celor  reţinute, afirmaţiile recurenţilor  privind  încălcarea 
principiului contradictorialităţii şi disponibilităţii, nu sunt  întemeiate.  

 Critica  privind necercetarea fondului cauzei este  întemeiată pe faptul că 
instanţa de apel nu a analizat  criticile referitoare la  calificarea de către  instanţa de fond  a 
contractului de  vânzare-cumpărare, parţial ca şi contract de  vânzare-cumpărare parţial ca şi 
contract de  întreţinere şi, cu toate acestea, dispune rezoluţiunea fără a exista temei legal, astfel 
că se  impune casarea deciziei atacate  şi trimiterea cauzei spre rejudecare.  

 Curtea  apreciază că aceste critici sunt  nefondate. Casarea cu trimitere spre 
rejudecare  întemeiată pe soluţionarea cauzei pentru necercetarea fondului se  impune  în situaţii 
în care, cauza ar fi fost soluţionată pe o excepţie, cum ar fi excepţia prescripţiei extinctive ş.a. 
sau dacă instanţa a soluţionat  pricina  în baza unui alt temei juridic decât cel invocat, fără a-l 
pune în discuţia  părţilor. Aceasta, pentru că deşi în faţa  instanţei de fond  s-au administrat 
probe, iar   instanţa s-a  pronunţat atât  în drept, cât  şi în fapt, aceasta nu s-a făcut în 
considerarea temeiului juridic  invocat de  parte, astfel că cererea  nu a fost  soluţionată pe fond. 

 În speţă,  instanţa de apel analizează aceste  critici atunci când reţine că, din 
verificarea  încheierilor de şedinţă, teza probatorie  în vederea căreia  s-a  încuviinţat audierea  
martorilor a fost aceea a existenţei unei înţelegeri cu privire la  întreţinere reclamantului, că în 
contrapartidă şi în combaterea acestei teze, la care reclamantul a renunţat  ulterior, pârâţii au 
propus, iar  instanţa a  încuviinţat audierea  a doi martori. 
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 Analiza criticilor  privind  natura actului juridic  făcută de instanţa de apel este 
legală, atunci când reţine că, pe baza probelor administrate, instanţa de fond a apreciat că în 
speţă este vorba despre un contract simulat, de  o deghizare parţială, constând în ascunderea 
clauzei de întreţinere  şi a  uzufructului viager, că din cauza imposibilităţii morale, gradul de 
rudenie dintre  părţi nu s-a  putut  preconstitui dovada scrisă.  

 În acest  context, criticile  recurenţilor  sunt  nefondate, instanţa de fond 
dispunând în mod  legal rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză secretă de  
întreţinere  şi rezerva  uzufructului viager şi repunerea  părţilor în situaţia anterioară încheierii 
contractului de  vânzare-cumpărare. Aceasta  pentru că, rezoluţiunea contractului de  vânzare-
cumpărare  este o sancţiune pentru neexecutarea culpabilă a contractului sinalagmatic, 
sancţiune constând  în desfiinţarea retroactivă a acestuia, cu consecinţa repunerii părţilor  în 
situaţia anterioară încheierii lui.  

 Urmare respingerii recursului, fiind  în culpă procesuală, în baza art. 274  Cod 
proc. civ.,  recurenţii  să achite intimatului F. V. suma de 1600 lei cheltuieli de judecată în 
recurs, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei de la fila  24. 

 
 

35. Succesiune. Acte săvârşite de succesibil, care nu pot fi considerate ca fiind 
acte de acceptare tacită a succesiunii  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 51/R din 27 ianuarie 2015  
I. Prin acţiunea formulată 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. ..., 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 având în vedere 
declaraţia de acceptare a succesiunii formulată în termenul legal de acceptare de 6 luni de 
către pârâtă,  după cum urmează: 

1. Solicită a se constata calitatea de moştenitoare rezervatară a  pârâtei H.A., ca 
ascendentă – mamă a defunctului şi să se stabilească cotele de  succesiune potrivit legii şi 
testamentului, în favoarea reclamantei şi a pârâtei. Defunctul a moştenit cota de 1/12 parte 
după tatăl său predecedat, din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ..., nr. 181 A, astfel încât îşi 
precizează acţiunea astfel:    

2. Solicită a se constata că în masa succesorală rămasă după defunctul H. I. se cuprinde 
şi cota de 1/12 parte din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ..., nr. 181A, înscris în CF nr.  
Cluj-Napoca, construcţii şi teren;  să se dispună partajarea masei succesorale, prin atribuirea 
întregii mase succesorale din imobilul situat în str. ... nr. 164 A înscris în CF  nr. 68341 Cluj 
şi respectiv 24545 Cluj  în favoarea reclamantei şi întreaga masă succesorală privind imobilul 
din str. ... nr. 181 A în favoarea pârâtei – fără plata de sulte. 

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.. 
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Pârâţii  au calitatea de moştenitori – fii – fiice (primii 10) şi nepoţi de fiu predecedat 
pârâţii de rândul 11, 12, 13, întrucât pârâta din acţiune H.A. a decedat. 

A solicitat admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, stabilindu-se calitatea  
reclamatei de unică moştenitoare, testamentară şi legală, după soţul său decedat H. I., 
solicitare regăsită si in concluziile scrise depuse la dosarul cauzei. 

II. 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. j,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. 

A respins cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata.  
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
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. 
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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.l 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 retinut ca reclamanta a 
administrat dovezi pertinente si concludente in sensul acceptarii tacite a succesiunii. 

Ca urmare instanta a apreciat actiunea reclamantei asa cum a fost precizata ca fiind 
intemeiata motiv pentru care a admis-o cu aceasta motivare. 

III. Prin decizia civilă nr. 431/A din 24.09.2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. .../211/2003 s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul H. P. împotriva sentinţei 
civile nr. 25332/18.12.2012, pronunţată în dos. nr. .../211/2003 al 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. 

IV. Prin decizia civilă nr. 452 din 06.02.2014 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosar nr. .../211/2003 s-a admis recursul declarat de pârâtul H. P.A.L împotriva deciziei civile 
nr. 431 din 24.09.2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../211/2003, pe care a 
casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut următoarele: 
Din dosarul nr. .../211/2003 al 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 
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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.l 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 a admis recursul declarat de 
pârâtul H. P.A.L împotriva deciziei civile nr. 431 din 24.09.2013 a Tribunalului Cluj pronunţată 
în dosar nr. .../211/2003, pe care a  casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Cluj. 

V. Prin decizia civilă nr. 484/A din 26.06.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../211/2003* s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul H. P.A.L împotriva 
Sentinţei civile nr. 25521/2012 din 18.12.2012, pronunţată în dosarul nr. .../211/2003 al 
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, în rejudecare 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. 

 În apel, in dovedirea unor acte de acceptare tacita a moştenirii rămasă după 
defunctul H. I., făcute de către mama acestuia H.A., apelantul a propus interogatoriu 
reclamantei intimate şi audierea martorilor P.A. şi F. A.. 

 Aceste probe administrate in apel nu au fost relevat existenţa unor acte de 
acceptare tacită a moştenirii făcute de mama defunctului H. I., numita H.A.. 

 Folosinţa de către  mama defunctului a grădinii şi casei din Cluj-Napoca, str. ... 
nr. 181 A este echivocă, deoarece,  aşa cum rezultă din CF 16116 Cluj-Napoca,  H.A. este 
coproprietar al acestui imobil, având o cotă de  60/144 parte. Folosinţa  acestui imobil de către 
H.S., atât anterior, cât şi ulterior decesului fiului său H. I., cât şi reparaţiile la acest imobil 
făcute in cursul lunilor aprilie-mai 2002, la care s-a referit martorul P.A. in declaraţia sa,  îşi 
au temeiul in calitatea acesteia de coproprietar al imobilului, drept înscris din anul 1993. Nu 
există nici o dovadă la dosar din care să rezulte că in termenul legal de acceptare a succesiunii 
după fiul său, mama defunctului H. I. şi-a manifestat voinţa de a-şi însuşi cota fiului său din 
acest imobil, in calitate de succesor al acestuia. 

 Fiind echivoce, folosinţa acestui imobil şi lucrările de renovare şi conservare 
făcute de  H.S. la acest imobil nu pot fi socotită drept un act de acceptare tacită a moştenirii 
defunctului H. I., in sensul art. 689 Cod civil, întrucât din acestea nu poate fi  desprinsă voinţa 
neîndoielnică  a mamei de acceptare a moştenirii fiului. 

 Martorul F. A. a arătat in declaraţia sa consemnată la fila 65 dosar, că in luna 
mai 2002, a văzut-o pe doamna H.A. şi pe fiul acesteia H. P. ridicând din imobilul de pe strada 
... o sobă şi o damigeană de 50 de litri, pe care le-au incărcat  intr-un cărut şi le-au dus la casa 
de pe strada .... Martorul nu cunoaşte cui aparţineau soba şi damigeana. 

 In opinia instanţei, luarea acestor bunuri nu poate fi socotită act de acceptare 
tacită a moştenirii, câtă vreme nu se cunoaşte cui apartineau aceste bunuri şi care a fost  intenţia  
lui H.A.  in  momentul la care a luat aceste două bunuri din casa fiului său. 
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 Este foarte posibil ca aceste bunuri să fie ale ei  şi să le fi luat inapoi, sau să le 
fi luat cu titlu de împrumut, nu cu alt titlul sau intenţie decât aceea  de a-şi însuşi definitiv un 
bun din moştenirea fiului său.  

  Declaraţia  prin care H.S. il imputerniceşte pe apelant in acest dosar să accepte 
in numele său succesiunea rămasă după fiul său, declaraţie dată  la data de 19.05.2003, nu 
constituie un act de acceptare a succesiunii apt să atragă insuşirea calităţii de succesor al 
defunctului, deoarece a fost făcută in afara termenului de acceptare a succesiunii prev. de art. 
700 Cod civil. 

  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 (fila 90 dosar fond), 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.  

VI. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul H. P.A.L solicitând admiterea 
recursului şi modificarea deciziei civile nr. 484/2014 a Tribunalului Cluj în sensul admiterii 
apelului şi schimbării sentinţei civile nr. 25332/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca în sensul 
stabilirii ca moştenitoare a defunctului H. I. şi a pârâtei H.A. în calitate de mamă, ca 
moştenitor legal rezervatar; s-au solicitat şi cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că decizia atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
art. 689, partea a II-a Cod civil vechi. 

Tribunalul Cluj a reţinut că folosinţa de către mama defunctului a grădinii şi casei din 
Cluj-Napoca, str. ... este echivocă pentru că H.A. are calitatea de coproprietar al imobilului 
având o cotă parte de 60/144. Susţinerea instanţei de apel în sensul că folosinţa imobilului a 
fost făcută doar în calitatea sa de coproprietar nu  are nici un suport. Raţionamentul instanţei 
de apel ar conduce la concluzia că niciodată un coproprietar nu ar putea face dovada acceptării 
tacite a moştenirii prin folosinţa bunului comun, de fiecare dată putându-i-se opune folosinţa 
bunului în calitate de proprietar. Numai prin alte probe se poate stabili dacă coproprietarul a 
folosit bunul comun şi în calitate de moştenitor, aspect de care nu s-a preocupat instanţa de 
apel.  

În interpretarea art. 689 Cod civil instanţa de apel a greşit deoarece a omis două dintre 
argumentele foarte importante ale pârâtei: plata în întregime a impozitelor aferente imobilului 
şi apărarea pârâtei în acest proces, apărare bazată pe calitatea sa de erede după H. I.. 

În literatura de specialitate şi practica judecătorească se admite că actele de folosinţă a 
bunurilor succesorale şi plata impozitelor  aferente valorează acte de acceptare tacită a 
moştenirii. 

În speţă aceste acte se coroborează cu alte acte de dispoziţie neîndoielnice care conduc 
la concluzia acceptării tacite a moştenirii, în acest sens fiind procura judiciară autentificată sub 
nr. 353/2003 prin care defuncta H.A. l-a împuternicit pe H. P.A.l să o  reprezinte în cauză. 

Decizia atacată a fost dată şi cu încălcarea sau aplicarea greşită a art. 690 din vechiul 
Cod civil, lucrările de reparaţii efectuate de către defuncta H.A. la imobilul din str. ... fiind 
apreciate de către instanţa de apel ca lucrări de conservare şi renovare care nu pot fi socotite 
acte de acceptare tacită a moştenirii. Asemenea aprecieri sunt eronate deoarece cel puţin în 
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ceea ce priveşte baia şi vana este vorba despre lucrări cu caracter definitiv care reprezintă acte 
de administrare şi, în consecinţă, acte de acceptare tacită a moştenirii. 

Pretenţiile în legătură cu actele de acceptare tacită a succesiunii din partea defunctei 
H.A. nu pot fi exagerat de severe deoarece persoana în cauză era bătrână şi fără pregătire de 
specialitate. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 şi  art. 274 C.pr.civ., art. 689, art. 
690 din vechiul Cod civil. 

În probaţiune s-a depus la dosar înscrisul anexat la fila 6. 
VII. Deşi legal citaţi, intimaţii nu au formulat întâmpinare în cauză. 
VIII. La data de 15.01.2015 intimata H.S. a depus la dosar concluzii scrise. 
IX. Analizând recursul declarat de pârâtul H. P.A.L împotriva deciziei civile nr. 484 

din 26.06.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr..../211/2003*, Curtea reţine 
următoarele: 

Cererea de recurs formulată de către pârâtul H. P.A.l a fost întemeiată în drept pe 
prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., invocându-se încălcarea prevederilor art.689 şi art.690 
C.civ., textele de lege avute în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa de fond şi cea de 
apel. 

La art.689 din vechiul Cod civil se prevede că acceptarea succesiunii poate fi şi tacită, 
atunci când eredele face un act pe care nu ar putea să îl facă decât în calitatea sa de erede, şi 
care lasă a se presupune neapărat intenţia sa de acceptare. 

Art.690 din vechiul Cod civil prevede că actele curat conservatorii, de îngrijire şi de 
administraţie provizorie nu sunt acte de primire a moştenirii dacă cel care le-a făcut nu a luat 
titlu sau calitate de erede. 

Pornind de la prevederile art.689 C.civ. , care permit ca acceptarea succesiunii să fie şi 
tacită, nu numai expresă, instanţa de fond şi apoi cea de apel au administrat probele solicitate 
de părţi în vederea dovedirii actelor pe care defuncta H.A. le-a făcut referitor la masa 
succesorală rămasă după H. I., apreciind apoi asupra acestora, raportat la art.689 C.civ., în 
sensul că nu este vorba despre acte care lasă neapărat a se presupune intenţia de acceptare 
deoarece pârâta H.A. avea calitatea de coproprietar al imobilului care face parte din masa 
succesorală rămasă după defunctul H. I., imobil referitor la care au fost efectuate acte apreciate 
de către H.A. ca făcând dovada acceptării tacite a succesiunii. 

Aprecierea instanţei de apel asupra acestor acte referitor la care s-a invocat că ar face 
dovada acceptării tacite a succesiunii, în sensul că ar fi echivoce, din acestea neputându-se 
desprinde voinţa neîndoielnică a mamei de a accepta succesiunea rămasă după fiul, său nu mai 
poate fi cenzurată de către instanţa de recurs, criticile formulate în acest sens prin recurs 
nepunând în discuţie legalitatea deciziei atacate, respectiv greşita interpretare şi aplicare a 
art.689 C.civ., ci temeinicia acesteia, respectiv modul în care instanţa de apel a apreciat 
probaţiunea administrată în cauză pe aspectul acceptării tacite a succesiunii. Ori, după 
abrogarea pct.11 al art.304 C.pr.civ. prin O.U.G. nr.138/2000, în recurs nu se mai pot formula 
critici în ceea ce priveşte temeinicia hotărârii instanţei de apel, putând fi pusă în discuţie numai 
ne/legalitatea acesteia. 

De menţionat este faptul că pârâtul omite a  avea în vedere în cererea de recurs faptul 
că interpretarea dată de instanţa de apel asupra actelor invocate de pârâta H.A. ca fiind de 
acceptare tacită a succesiunii a avut în vedere faptul că în cauză există o stare de coproprietate 
asupra imobilului care face parte din masa succesorală rămasă după defunctul H. I., asupra unei 
cote părţi din acesta defuncta H.A. având un drept de proprietate exclusivă la momentul 
deschiderii succesiunii după defunctul H. I.. Ori, în aceste condiţii interpretarea actelor în 
legătură cu imobilul care face parte din masa succesorală, invocate ca fiind de acceptare tacită 
a succesiunii, se face diferit faţă de situaţia când întreg imobilul referitor la care au fost 
săvârşite diverse acte face parte din masa succesorală, asupra acestora planând echivocul 
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derivat din aceea că este dificil a se stabili dacă  au fost săvârşite în calitate de moştenitor sau 
de coproprietar. 

În doctrină s-a arătat de altfel că în ceea ce priveşte intenţia propriu-zisă a succesibilului, 
care trebuie dedusă din natura actului şi din verificarea faptelor care au însoţit încheierea lor, 
acestea sunt chestiuni de fapt care intră în competenţa exclusivă a instanţelor de fond( C. 
Hamangiu, I Rosetti- Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, ed. All Beck, vol. 
3, p.280). 

Referitor la valoarea procurii judiciare autentificate sub nr.353/19.05.2003 instanţa de 
apel a reţinut că aceasta nu a fost dată în termenul de acceptare a succesiunii prevăzut de art.700 
C.civ., acesta fiind motivul pentru care nu a mai fost analizată din perspectiva art.689 şi art.690 
C.civ. ca putând fi sau nu calificată ca un act de acceptare tacită a succesiunii, şi actele de 
acceptare tacită a succesiunii trebuind a fi săvârşite în acelaşi termen de prescripţie de 6 luni 
prevăzut de art.700 C.civ. 

În ceea ce priveşte art.690 C.civ., text de lege de asemenea invocat ca fiind interpretat 
şi aplicat greşit de către instanţa de apel, se constată că prin cererea de recurs s-a invocat  modul 
în care au fost apreciate de către instanţa de apel lucrările de reparaţii făcute de defuncta H.A. 
asupra imobilului în litigiu, ca fiind lucrări de conservare, în opinia recurentului acestea fiind 
de fapt lucrări definitive care pot fi apreciate ca acte de administrare şi deci acte de acceptare 
tacită a moştenirii. 

Referitor la această critică, din considerentele deciziei atacate rezultă că ceea ce a 
influenţat soluţia instanţei de apel nu a fost calificarea acestor lucrări ca fiind acte de conservare 
sau de administrare provizorie, deci acte care conform art.690 C.civ. nu lasă a se presupune 
intenţia de acceptare tacită a succesiunii,  ci faptul că toate actele săvârşite de către defuncta 
H.A. în legătură cu imobilul au un caracter echivoc, derivat din aceea că H.A. avea în 
proprietate o cotă parte din imobil la data deschiderii succesiunii după defunctul H. I., nefiind 
deci de natură a lăsa să se presupună neapărat intenţia de acceptare a succesiunii, aşa cum 
impune art.689 C.civ. 

Astfel , se constată că deşi în ceea ce priveşte natura actului din care se pretinde că ar 
rezulta acceptarea succesibilului, fiind vorba despre o chestiune de drept este admisibilă 
cenzurarea concluziei instanţelor de fond de către instanţa de recurs,  acest aspect nu mai 
prezintă relevanţă în cauză în condiţiile în care, astfel cum s-a arătat anterior, caracterul echivoc 
al actelor, stabilit raportat la existenţa stării de coproprietate iar nu raportat la natura actelor 
săvârşite de succesibil, nu mai poate fi pus în discuţie în recurs. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, în temeiul art.304 alin.1 pct.9 
raportat la art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul declarat de pârâtul H. P.A.L împotriva 
deciziei civile nr. 484 din 26.06.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 
.../211/2003*, pe care o va menţine ca legală. 

Deşi intimata H.S. a solicitat cheltuieli de judecată prin concluziile scrise depuse la 
dosar după închiderea dezbaterilor, făcând dovada acestora, acestea nu vor fi acordate deoarece 
nu au fost solicitate în termenele impuse de Codul de procedură civilă, această solicitare 
formulată după închiderea dezbaterilor nefiind pusă în discuţia contradictorie a părţilor şi în 
consecinţă neputând fi avută în vedere la soluţionarea cauzei. 

 

36. Succesiune. Includerea în masa succesorală şi a imobilului ce a făcut 
obiectul unui contract de vânzare-cumpărare autentificat, neintabulat în 

cartea funciară  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 88/R din 12 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 518 din 11.06.2014, pronunţată de Judecătoria Dej în prezentul 

dosar, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta R. M. împotriva pârâtului C. A. şi a 
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fost admisă în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul C. A. împotriva reclamantei 
R. M. şi în consecinţă: 

 S-a dispus reducţiunea testamentului defunctei C. S., autentificat sub 
nr.3097/14.11. 2011 de către B.N.P. N.R., la cotitatea disponibilă de ¾ parte din întreaga sa 
avere mobilă şi imobilă. 

 S-a constatat că masa succesorală după defuncta C. S., decedată la data de 
28.05.2012, cu ultimul domiciliu în Dej, str.... nr.5, ap.9, judeţul Cluj, este formată din 
următoarele bunuri: 

 a) Dreptul de proprietate, în cota de 1/1 parte, asupra imobilului apartament nr.9, 
situat în Dej, str.... nr.5, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr.50616 -C1-U1 Dej, sub nr. 
topo.4267/S/IX, în valoare de 144.880 lei; 

 b) Dreptul de proprietate, în cota de 1/2 parte, în valoare de 3.276 lei, asupra 
garajului de la poziţia nr.36, situat în Dej, str.... f.n, grupa 64, judeţul Cluj; 

 c) Dreptul de proprietate, în cota de ½ parte, în valoare de 8.792 lei,din 
autoturismul marca Skoda Fabia Combi Charm 1.2 HTP, având nr. de înmatriculare ...; 

 d) Dreptul de proprietate, în cota de ½ parte, în valoare de 1.099 lei,  din 
autoturismul marca Citroen, având nr. de înmatriculare ...; 

 e) Dreptul de proprietate, în cota de ½ parte, în valoare de 5.495 lei,  din 
autoturismul Dacia Logan, având nr. de înmatriculare ...; 

 f) Dreptul de proprietate, în cota de ½ parte, în valoare de 15.000 lei, din 
depozitul bancar deschis la Banca B., în cuantum total de 30.000 lei, precum şi cota de ½ parte, 
în valoare de 13.500 lei, din depozitul bancar deschis la Banca T., în cuantum total de 27.000 
lei. 

 g) Dreptul de proprietate în cota de 1/2 parte, în valoare de 12.896 lei, din 
imobilul teren arabil în suprafaţă de 3.100 mp, situat în intravilanul localităţii Sîntioana, 
comuna Ţaga, jud.Cluj, înscris în titlul de proprietate nr.3246/2320/2004, în tarla 45, parcela 
21, proprietate extratabulară dobândită în timpul căsătoriei defunctei cu pârâtul, conform 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 745/13.03.2007 de către B.N.P. Asociaţi 
F. G. şi G.M.M.. 

 h) Dreptul de proprietate în cota de 3/16 parte (3/8 din ½), în valoare de 8.005 
lei, din imobilul situat în sat Sântioana nr.83, comuna Ţaga, jud.Cluj, în valoare totală de 
42.693 lei, constând în casă compusă din două camere, bucătărie, baie şi hol, în valoare de 
38.594 lei, având grajd şi şură ca anexe gospodăreşti, în valoare de 4.099 lei. 

 i) Dreptul de proprietate în cota de ½ parte, în valoare de 6.628,5 lei, din 
imobilul cu destinaţia cabană, construită din lemn, compusă din 3 camere, edificată pe terenul 
situat în sat Sîntejude Vale, comuna Ţaga, judeţul Cluj. 

  A fost respinsă cererea reconventională de suplimentare a masei succesorale cu 
cota de 3/8 parte din terenurile situate în sat Sîntejude Vale, comuna Ţaga, jud.Cluj, din tarla 
23, parcela 19, în suprafaţă de 3.500 mp şi din tarla 24, parcela 28, în suprafaţă de 4.500 mp, 
ambele înscrise în titlul de proprietate nr.28020/1395/2000 eliberat în favoarea numiţilor R. A., 
B. A., R. I., R. R.. şi F. M.. 

  S-a constatat calitatea reclamantei R. M., ca ascendent privilegiat, de 
moştenitoare legală acceptantă a succesiunii defunctei C. S., în limita rezervei succesorale de 
¼ parte, alături de pârâtul C. A. moştenitor testamentar, în calitate de legatar universal, având 
cota de 3/4 parte din masa succesorală. 

  S-a constatat dreptul de creanţă al pârâtului în valoare de 9.604 lei, reprezentând 
c/valoarea îmbunătăţirilor în cotă de ½ parte asupra imobilului apartament nr.9, situat în Dej, 
str.... nr.5, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr.50616 -C1-U1 Dej, sub nr. topo.4267/S/IX. 

 S-a dispus sistarea indiviziunii succesorale prin atribuirea imobilului apartament 
nr.9, situat în Dej, str.... nr.5, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr.50616 -C1-U1 Dej, sub nr. 
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topo.4267/S/IX, în valoare de 144.880 lei, a garajului de la poziţia nr.36, situat în Dej, str.... 
f.n, grupa 64, având suprafaţa construită de 17 m.p., în valoare de 3.276 lei şi a autoturismului 
marca Skoda Fabia Combi Charm 1.2 HTP, în valoare pro-parte de 8.792 lei, având nr. de 
înmatriculare ..., în favoarea pârâtului. 

 S-a dispus înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate asupra apartamentului 
dobândit, pe numele pârâtului, ca bun propriu, în cota de 1/1 parte, cu titlu de moştenire şi 
partaj. 

 A fost dedus din valoarea apartamentului dreptul de creanţă al pârâtului în 
cuantum de 9.604 lei, rezultând prin diferenţă suma de 135.276 lei. 

  A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de totală de 36.836 lei  
reprezentând valoarea pecuniară a cotei acesteia de ¼ parte din apartament, garaj şi auto Skoda. 

 S-a constatat existenţa unui pasiv succesoral în cuantum de 12.087 lei 
reprezentând cheltuielile efectuate de către pârât cu înmormântarea, parastasele ţinute şi 
amenajarea monumentului funerar al defunctei, şi-n consecinţă obligă pârâta la plata sumei de 
3.021,75 lei reprezentând cota sa de ¼ parte din aceste cheltuieli, în favoarea reclamantului. 

  A fost compensată datoria de 36.836 lei a pârâtului cu cea de 3.021,75 lei a 
reclamantei, astfel încât pârâtul va plăti prin diferenţă reclamantei suma finală de 33.814,25 
lei. 

  Au fost compensate cheltuielile de judecată ale părţilor la nivelul sumei de 
12.324,74 lei şi obligă  pârâtul să mai plătească reclamantei din diferenţa de 691 lei, suma de 
172,75 lei corespunzătoare cotei acesteia de 1/4 parte din bunuri. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
  Reclamanta este mama, iar pârâtul soţul supravieţuitor al defunctei C. S., 

decedată la 28.05.2012, ambii acceptând succesiunea formată din următoarele bunuri, în 
privinţa cărora s-a cerut partajarea. 

  Dreptul de proprietate, în cota de 1/1 parte, asupra imobilului apartament nr.9, 
situat în Dej, str.... nr.5, judeţul Cluj, înscris în C.F. nr.50616 -C1-U1 Dej, sub nr. 
topo.4267/S/IX, în valoare de 144.880 lei (32.572 euro), afectat de un drept de creanţă pro-
parte în favoarea pârâtului constând în îmbunătăţirile aduse corespunzător cotei de contribuţie 
de ½ parte în timpul căsătoriei cu defuncta, creanţă a cărei valoare necontestată în proces este 
de 9.604 lei (1/2 din 19.208 lei), astfel cum s-a stabilit prin răspunsul de rd.1 la obiecţiuni 
formulat la raportul de expertiză judiciară întocmit în cauză de către expert ing.T.C. (f.252 şi 
urm., f.276 şi urm).  

 La calcularea valorii de piaţă a apartamentului expertul a ţinut seama de 
coeficienţii de corecţie conform indicilor din Buletinul Documentar de Expertiză Tehnică 
nr.103/2007, între care şi faptul situării imobilului în zonă periferică (procentul negativ maxim 
fiind de 10%, cel aplicat 5%), respectiv de existenţa procesului pe rol (procentul negativ maxim 
fiind de 10%, cel aplicat 8%).  

 Valoarea stabilită în urma aplicării coeficienţilor de reducere corespunde 
preţului unui apartament similar pe piaţa locală, încadrându-se între limitele indicate de către 
expert (31.500 euro şi 42.000 euro), potrivit datelor obţinute din publicaţia imobiliară „Piaţa 
de la A la Z” NR.892/20 – 26.05.2014, site-urilor imobiliare şi din contactele telefonice cu 
persoane care au ofertat asemenea apartamente (f.278 şi urm.).  

 Părţile s-au declarat nemulţumite de calcul, dar nu au prezentat dovezi concrete 
cu alte valori, aşa încât instanţa şi-a  însuşit valoarea bunului stabilită de către expert, însuşită 
finalmente şi de către pârâtă prin concluziile scrise, preţ care corespunde valorii de circulaţie a 
unui asemenea bun pe piaţa imobiliară locală. 

 Prin urmare, dreptul de creanţă a suferit o rectificare corespunzătoare, de la 
16.485 lei, cât s-a stabilit iniţial prin raport, la valoarea de 19.208 lei necontestată de către 
părţile împrocesuate, astfel cum s-a calculat de către expert prin răspunsul de rd.1 la obiecţiuni. 
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Aşa fiind, valoarea dreptului de creanţă, corespunzător cotei de contribuţie de 1/2 parte, este 
de 9.604 lei (1/2 din 19.208 lei). 

  Dreptul de proprietate, în cota de 1/2 parte, în valoare de 3.276 lei, asupra 
garajului de la poziţia nr.36, situat în Dej, str.... f.n, grupa 64, având suprafaţa construită de 17 
m.p., bun având  valoarea de circulaţie stabilită prin raportul de expertiză judiciară întocmit în 
cauză de către expert ing.T.C. (f.170 şi urm.) la nivelul sumei de 6.552 lei, rămasă necontestată 
în proces. 

 Dreptul de proprietate în cota de ½ parte din autoturismul marca Skoda Fabia 
Combi Charm 1.2 HTP, în valoare pro-parte de 2.000 euro (8.792 lei), având nr. de 
înmatriculare .... 

 Aşadar, văzând obiectul acţiunii reclamantei şi cel al cererii reconvenţionale, 
instanţa de fond a constatat că doar pentru aceste trei bunuri s-a solicitat efectiv partajul, şi 
anume de către pârât pe cale reconvenţională, astfel încât, în acord cu principiul disponibilităţii 
care guvernează procesul civil instanţa a  dispus sistarea indiviziunii succesorale doar cu privire 
la apartament, garaj şi maşina cu pricina, în sensul atribuirii acestora în favoarea pârâtului, 
precum au arătat părţile că s-au învoit, aşa cum reiese şi din concluziile lor scrise.   

 În consecinţă, acţiunea reclamantei şi cererea reconvenţională au fost admise în 
sensul reducţiunii testamentului lăsat de către defuncta C. S. în favoarea pârâtului, autentificat 
sub nr.3097/ 14.11.2011 de către B.N.P. N.R., la cotitatea disponibilă de ¾ parte din întreaga 
sa avere mobilă şi imobilă, urmând a constata calitatea reclamantei R. M. de moştenitoare 
legală după fiica sa în cota de ¼ parte corespunzătoare rezervei succesorale, alături de pârâtul 
C. A. moştenitor testamentar, în calitate de legatar universal, în cota de 3/4 parte din masa 
succesorală.    

 Pârâtul i-a fost atribuit imobilul apartament nr.9, situat în Dej, str.... nr.5, judeţul 
Cluj, înscris în C.F. nr. 50616 -C1-U1 Dej, sub nr. topo.4267/S/IX, în valoare de 144.880 lei, 
garajul de la poziţia nr.36, situat în Dej, str.... f.n, grupa 64, având suprafaţa construită de 17 
m.p., în valoare de 3.276 lei şi autoturismul marca Skoda Fabia Combi Charm 1.2 HTP, în 
valoare pro-parte de 8.792 lei, având nr. de înmatriculare .... 

 Din valoarea apartamentului s-a scăzut dreptul de creanţă al pârâtului în 
cuantum de 9.604 lei, rezultând prin diferenţă suma de 135.276 lei, din care este obligat să 
plătească reclamantei valoarea pecuniară a cotei acesteia de ¼ parte, şi anume 33.819 lei, la 
care se adaugă 819 lei reprezentând cota de 1/4 parte din valoarea de 3.276 lei (1/2 parte din 
garaj) şi suma de 2.198 lei reprezentând cota de 1/4 parte din valoarea de 8.792 lei (1/2 parte 
din auto Skoda). 

 Prin urmare, pârâtul va plăti reclamantei suma totală de 36.836 lei în contul cotei 
acesteia de ¼ parte din cele trei bunuri succesorale. 

 Instanţa de fond a dispus înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate asupra 
apartamentului dobândit, pe numele pârâtului, ca bun propriu, în cota de 1/1 parte, cu titlu de 
moştenire şi partaj. 

 Instanţa a admis cererea reconvenţională, constatând componenţa pasivului 
succesoral format din suma de 12.087 lei reprezentând cheltuielile cu înmormântarea, 
amenajarea monumentului funerar al defunctei şi parastasele ţinute, suportate şi dovedite prin 
înscrisurile depuse de către pârât (f.50, 51 şi 52),  cu obligarea pârâtei la plata sumei de 3.021,75 
lei reprezentând cota sa de ¼ parte din aceste cheltuieli, în favoarea reclamantului. 

 Compensând  datoria de 36.836 lei a pârâtului cu cea de 3.021,75 lei a 
reclamantei, rezultă că aceasta din urmă mai trebuie să primească de la pârât suma finală de 
33.814,25 lei. 

 În privinţa celorlalte pretenţii ale reclamantei, văzând probele administrate, 
instanţa a admis acţiunea şi sub aspectul stabilirii faptului că în componenţa masei succesorale 
după defunctă intră cota de ½ parte, în valoare de 15.000 lei din depozitul bancar deschis la 
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Banca B., în cuantum total de 30.000 lei (f.229), precum şi cota de ½ parte, în valoare de 13.500 
lei din depozitul bancar deschis la Banca T., în cuantum total de 27.000 lei (f.240), reprezentând 
economiile comune cu pârâtul deschise pe numele acestuia, care a susţinut, dar nu a şi dovedit, 
calitatea exclusivă de bunuri proprii în privinţa acestor sume existente la data decesului soţiei 
sale cu titlu de depozit.  

 Astfel, Banca B. a confirmat existenţa depozitului amintit deschis pe numele 
pârâtului la data decesului soţiei acestuia (adrese bancă, f.162 şi 229). Tot astfel şi Banca T. în 
ce priveşte depozitul de rd.2 ( f.162, 226, 236 şi 240).  

   Cât priveşte apărarea pârâtului în sensul că banii cu pricina proveneau din 
vânzarea acţiunilor sale deţinute la S.C. N. S.A. în calitate de director, văzând adresa emisă de 
unitatea economică în cauză la data de 11.10.2012 (f.56), reiese faptul că pârâtul a încasat 
echivalentul în lei al sumei de 14.577 USD, conform contractului de vânzare-cumpărare din 
data de 29.11.2002. 

 Or, depozitul de la Banca T. a fost constituit doar la data de 15.12.2008, deci 
după cinci ani, cu o valoare iniţială de 18.000 lei (adresă bancă f.161).  

 În privinţa depozitului de 30.000 lei de la Banca B., văzând adresele băncii 
(f.162 şi 240) reiese că acesta a fost deschis la data de 30.04.2012, pe o perioadă de 3 luni, până 
la data de 30.07.2012, cu precizarea faptului că, atât anterior, cât şi ulterior acestei perioade, 
banii s-au aflat tot în depozite deschise succesiv pe numele pârâtului, fie pe 3 luni (90 de zile), 
fie pe 6 luni (180 de zile), după cum era dobânda mai avantajoasă. Totul a început prin 
deschiderea a două depozite în lei la datele de 05.04.2005 şi 03.05.2006, deci la cca trei ani de 
zile după vânzarea acţiunilor, fiind închise la 24.08.2006, respectiv 30.10.2006, după care a 
urmat un singur depozit în lei reînoit succesiv, cu începere din 30.10.2006, până la data de 
29.07.2013, când a fost definitiv închis de către pârât. 

 Mai mult, văzând adresa Băncii C. nr.40448 R/15.04.2013 (f.750, rezultă că 
pârâtul deţinea la data adresei alte trei depozite în valoare de 100.000 lei RON, 2.000 lei RON 
şi 26.047,85 USD. 

 Însă, depozitele BANCA C. nu fac obiectul procesului, în condiţiile în care 
părţile nu au formulat explicit pretenţii cu privire la acestea, reclamanta mărginindu-se la a 
solicita instanţei facerea adresei către bancă, fără ca ulterior primirii răspunsului să-şi 
întregească ori modifice acţiunea şi pentru sumele în discuţie, cu achitarea taxei judiciare de 
timbru corespunzătoare, situaţie în care instanţa nu este legal învestită pentru a administra 
probe şi a se pronunţa în cauză în privinţa acestor sume. Reclamanta a cerut să că depozitele 
BANCA C., în limita cotei de ½ parte, fac parte din masa succesorală a defunctei, doar prin 
concluziile scrise depuse la dosar cu ocazia amânării de pronunţare. 

 În privinţa celorlalte pretenţii ale pârâtului, văzând probele administrate, 
instanţa de fond a admis cererea şi sub aspectul stabilirii faptului că în componenţa masei 
succesorale după defunctă intră următoarele bunuri: 

  Dreptul de proprietate în cota de 1/2 parte, în valoare de 12.896 lei, din imobilul 
teren arabil în suprafaţă de 3.100 mp, cu o valoare totală de 25.792 lei, situat în intravilanul 
localităţii Sîntioana, comuna Ţaga, jud.Cluj, înscris în titlul de proprietate nr.3246/2320/2004, 
în tarla 45, parcela 21, proprietate extratabulară dobândită în timpul căsătoriei defunctei cu 
pârâtul, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.745/13.03.2007 de 
către B.N.P. Asociaţi F. G. şi G.M.M. (f.53), aspect recunoscut într-un final şi de reclamantă. 

 Valoarea iniţial stabilită prin raportul de expertiză la nivelul sumei de 25.792 lei 
(f.179) a fost contestată de către reclamantă, sens în care prin răspunsul de rd.1 la obiecţiuni 
expertul a avansat cu acest titlu preţul de 4.950 lei (f.258), pentru ca în urma obiecţiunilor 
pârâtului să se stabilească prin răspunsul de rd.2 al expertului suma de 7.128 lei. 

 Instanţa a considerat judicios calculul făcut prin raportul de expertiză, care ţine 
seama de indicii din Buletinul Documentar de Expertiză Tehnică nr.97/2006, fără aplicarea 
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coeficientului de circulaţie de 0,32% reţinut de expert în cazul primului răspuns la obiecţiuni. 
În nici un caz instanţa nu poate primi varianta din răspunsul de rd.2 la obiecţiuni, prin care 
expertul nu face decât să actualizeze cu indicele anual de inflaţie preţul de 5.000 lei stabilit prin 
contractul de vânzare-cumpărare.  

 Astfel, în speţă interesează stabilirea valorii de circulaţie a terenului, aşa cum a 
fost calculată prin aplicarea indicilor din Buletinul Documentar de Expertiză Tehnică 
nr.97/2006, conform datelor reţinute iniţial prin raportul de expertiză, acest preţ de 25.792 lei 
fiind cel mai apropiat de valorile de tranzacţionare a terenurilor pe piaţa imobiliară din zonă. 
Doar aşa se ajunge la o valoare de piaţă a terenului în discuţie de cel puţin 1,12 euro/m.p. (4,99 
lei/m.p.), în condiţiile în care şi aşa este mai mică decât cea de 13,62 lei/m.p. reflectată în grilele  
notariale de evaluare (f.265) sau în anunţurile imobiliare depuse la dosar (f.264), unde se 
vehiculează preţuri cuprinse între 3 euro şi 14 euro pe m.p. pentru terenuri din satul Sântioana, 
comuna Ţaga, judeţul Cluj. 

 Raportat la obiectul cererii reconvenţionale, solicitarea pârâtului în legătură cu 
acest bun a fost exclusiv de suplimentare a masei succesorale cu cota de 1/2 parte din dreptul 
de proprietate asupra imobilului teren în litigiu, aşa încât stabilirea valorii de circulaţie în lipsa 
unui petit de sistare a indiviziunii succesorale, este superfluă. 

 În privinţa următoarelor bunuri, care fac parte din masa succesorală şi-n privinţa 
cărora s-au stabilit  valori, instanţa a reţinut  următoarele, după cum urmează: 

 Dreptul de proprietate în cota de 3/16 parte (3/8 din ½), în valoare de 8.005 lei 
din imobilul situat în sat Sântioana nr.83, comuna Ţaga, jud.Cluj, în valoare totală de 42.693 
lei, constând în casă compusă din două camere, bucătărie, baie şi hol, având o valoare de 38.594 
lei stabilită prin raportul de expertiză şi necontestată de către părţi, având grajd şi şură ca anexe 
gospodăreşti în valoare de 4.099 lei stabilită prin răspunsul de rd.1 la obiecţiuni, sumă rămasă 
necontestată. 

 Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra solicitării pârâtului formulată doar prin 
concluziile scrise în sensul suplimentării masei succesorale după defunctă şi cu dreptul de 
proprietate în cota de 1/1 parte, în valoare de 6.396 lei din imobilul situat în sat Sântioana nr.82, 
comuna Ţaga, jud.Cluj, constând din corpul II de clădire compus dintr-o cameră,  dobândit de 
către defunctă prin sentinţa civilă nr.2006/ 1978 a Judecătoriei Dej. Pretenţiile reconvenţionale 
nu privesc şi acest bun imobil. Prin urmare, nu s-a achitat taxa judiciară de timbru privind 
legala învestire a instanţei, nu s-au făcut apărări şi nu s-au administrat toate probe necesare, aşa 
încât, în acord cu principiul disponibilităţii şi-n lipsa unei sesizări legale prin prisma obiectului 
dedus judecăţii, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestui aspect. 

  Dreptul de proprietate în cota de ½ parte, prin sistarea comunităţii matrimoniale 
de bunuri, în valoare de 6.628,5 lei, din imobilul cu destinaţia cabană, construită din lemn, 
compusă din 3 camere, edificată pe terenul situat în sat Sîntejude Vale, com.Taga, jud.Cluj, 
identificat prin parcela nr.28, în suprafaţă de 4.500 mp, din tarla 24, înscris în titlul de 
proprietate nr.28020/1395/2000. 

 Valoarea rămasă necontestată în proces pentru această construcţie, proprietate 
extratabulară a pârâtului dobândită prin construire împreună cu defuncta, în timpul vieţii 
acesteia, a fost stabilită prin raportul de expertiză la nivelul sumei de 13.257 lei, de unde reiese 
valoarea de 6.628,5 lei aferentă cotei de contribuţie de ½ parte la dobândirea acestui bun 
comun. 

  Dreptul de proprietate în cota de ½ parte din autoturismul marca Citroen, în 
valoare pro-parte de 250 euro (1.099 lei), având nr. de înmatriculare ... şi din autoturismul 
Dacia Logan, în valoare pro-parte de 1.250 euro (5.495 lei), cu nr. de înmatriculare ..., cu 
precizarea faptului că existenţa, calitatea de bunuri comune reiese din actele depuse şi 
răspunsurile pârâtului la interogatoriu, valorile acestor bunuri fiind convenite într-un final de 
către părţile împrocesuate.  
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 În ce priveşte suplimentarea masei succesorale cu cota de 3/8 parte din terenurile 
situate în sat Sîntejude Vale, com.Taga, din tarla 23, parcela 19, în suprafaţă de 3.500 mp şi 
din tarla 24, parcela 28, în suprafaţă de 4.500 mp, ambele înscrise în titlul de proprietate 
nr.28020/1395/2000 eliberat în favoarea numiţilor R. A., B. A., R. I., R. R.. şi F. M., terenuri 
care ar fi revenit prin partaj voluntar tatalui defunctei – numitul R. R.. (identic cu R. R..us), 
instanţa de fond a constatat că nu s-a făcut dovada existenţei actului de partaj voluntar invocat 
şi nici de suplimentare a masei succesorale după defunctul cotitular R. R..us cu aceste terenuri, 
astfel încât a fost respinsă această pretenţie. 

 În concluzie, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei şi cererea 
reconvenţională a pârâtului în limitele obiectului dedus judecăţii de către fiecare, conform celor 
mai sus arătate. 

 În privinţa cheltuielilor de judecată, ce însumează 13.015,74 lei pentru 
reclamantă, din care 6.393,3 lei taxă judiciară de timbru (f.60,83 şi 84), 6,6 lei timbre judiciare 
(f.2 şi 83), 1.654,95 lei onorar expert (f.205 şi 206), 4.350 lei onorar avocat (f.298 şi urm.) plus 
610,89 cheltuieli transport (f.302 şi urm.), iar pentru pârât 12.324,74 lei, din care 5.664,49 lei 
taxă judiciară de timbru (f.66,77 şi 82), 5,6 lei timbre judiciare (f.31 şi 59), 1.654,95 lei onorar 
expert (f.156 şi 201), 5.000 lei onorar avocat (f.283 şi urm.), văzând dispoziţiile art.274,276 
din Codul de procedură civilă, dat fiind caracterul de judicium duplex al procesului de partaj, 
în care copărtaşii au deopotrivă calitatea de reclamant şi pârât, a  dispus compensarea 
cheltuielilor la nivelul sumei de 12.324,74 lei urmând ca pârâtul să mai plătească reclamantei 
din diferenţa de 691 lei, suma de 172,75 lei corespunzătoare cotei acesteia de 1/4 parte din 
bunuri. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 644 din 03.09.2014, pronunţată de Judecătoria Dej în 
dosar nr. 1883/219/2014, a fost admisă în parte cererea formulată de reclamanta R. M., 
împotriva pârâtului C. A., pentru completarea sentinţei civile nr.518/2014, pronunţată de 
Judecătoria Dej în dosar nr..../219/2012, în sensul că a fost respinsă cererea de obligare a 
pârâtului C. A. la predarea sumei de 7.125 lei reprezentând cota sa de ¼ parte din depozitele 
bancare constituite pe numele acestuia, în cota de ½ parte, în valoare de 15.000 lei, din 
depozitul bancar deschis la Banca B., în cuantum total de 30.000 lei, precum şi cota de ½ parte, 
în valoare de 13.500 lei, din depozitul bancar deschis la Banca T., în cuantum total de 27.000 
lei.  

Prin decizia civilă nr. 858/25.11.2014 a  Tribunalului Cluj a  fost  admis în parte apelul 
declarat de reclamanta R. M. împotriva sentinţei civile nr. 518 din 11 iunie 2014, pronunţată în 
dosarul nr. .../219/2012 al Judecătoriei Dej,  care a  fost  schimbată în parte după cum urmează: 

S-a  constatat că masa succesorală a defunctei C. S., decedată la data de 28.05.2012, cu 
ultimul domiciliul în Dej, str.... nr. 5, ap. 9, jud. Cluj, se compune şi din cota de ½ parte din 
dreptul de creanţă conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
745/13.03.2007 de B.N.P. Asociaţi F. G. şi G.M.M. cu privire la terenul în suprafaţă de 3.100 
mp., situat în intravilanul localităţii Sîntioana, comuna Ţaga, jud. Cluj, evidenţiat în Titlul de 
proprietate nr. 3246/2320/2004, tarla 45, parcela 21. 

A fost respins capătul de cerere având ca obiect includerea în masa succesorală a 
dreptului de proprietate cu privire la terenul descris. 

S-a constatat existenţa unui pasiv succesoral în cuantum de 9.987 lei reprezentând 
cheltuielile efectuate de către pârât cu înmormântarea, parastasele ţinute şi amenajarea 
monumentului funerar al defunctei C. S. şi obligă pârâta la plata sumei de 2.496,75 lei, 
reprezentând cota de ¼ parte din aceste cheltuieli, în favoarea reclamantului. 

A fost compensată datoria de 36.836 lei a pârâtului cu cea de 2496,75 lei a reclamantei, 
urmând ca pârâtul să achite reclamantei o diferenţă în sumă de 34.339,25 lei. 

Au fost  menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 
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Au fost  compensate  parţial cheltuielile de judecată în apel şi mai obligă apelanta să 
plătească în favoarea intimatului suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

  Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 În cadrul primului motiv de apel fost  criticată sentinţa care formează obiectul 

controlului judiciar pentru nepronunţarea instanţei de fond cu privire la petitul nr. 4 al cererii 
de chemare în judecată, având ca obiect predarea moştenirii pe numele şi în favoarea apelantei 
reclamante, în cotă de ¼ parte. 

 În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 282²a C.pr.civ., care dispune în sensul că 
„îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate 
fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în condiţiile art. 281-281²”. 

Tribunalul a constatat însă că apelanta reclamantă R. M. a învestit judecătoria Dej cu 
cererea înregistrată sub nr. .../225/2014, având ca obiect completarea dispozitivului Sentinţei 
civile nr. 518/2014 în sensul soluţionării petitului anterior menţionat. Prin Sentinţa civilă nr. 
644/03.09.2014 pronunţată în dosarul arătat instanţa de fond a admis în parte cererea formulată 
de către reclamanta R. M.  în sensul respingerii cererii de obligare a pârâtului C. A. la predarea 
sumei de 7.125 lei reprezentând cota sa de ¼ parte din depozitele bancare constituite pe numele 
acestuia, în cotă de ½ parte, în valoare de 15.000 lei, din depozitul bancar deschis la Banca B., 
în cuantum total de 30.000 lei, precum şi cota de ½ parte, în valoare de 13.500 lei, din depozitul 
bancar deschis la Banca T., în cuantum total de 27.000 lei. 

În şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2014, la solicitarea instanţei, reprezentanta 
apelantei a precizat că nu a fost declarată calea de atac împotriva sentinţei civile examinate. 
  

 Motivul de apel prin care a  fost  criticat  modul de stabilire a pasivului 
succesoral  a  fost apreciat ca fiind fondat în parte. 

 Astfel, tribunalul a  constatat că prin cererea reconvenţională formulată (f. 31-
33 dosar judecătorie) pârâtul reclamant reconvenţional C. A. a solicitat instanţei să constate 
pasivul succesoral rămas după defuncta C. S., decedată la data de 28.05.2012, respectiv suma 
de 12.087 lei, cheltuieli ocazionate de înmormântarea defunctei şi cheltuieli ocazionate cu 
pomenirea creştinească. În acest sens, reclamantul reconvenţional a depus la dosarul cauzei 
înscrisurile din care rezultă achitarea acestei sume (f. 50-52 dosar judecătorie). Apelanta nu a 
contestat suportarea acestor cheltuieli de către intimat dar a arătat că potrivit recunoaşterii 
acestuia de la interogator, a încasat ajutorul de înmormântare în sumă de 2.200 lei.  

Tribunalul a constatat că susţinerile apelantei sunt în parte fondate, deoarece la 
întrebarea nr. 21 intimatul reclamant reconvenţional a recunoscut faptul că a încasat ajutorul 
de înmormântare acordat de stat la decesul soţiei sale C. S. în sumă de 2.100 lei. Faţă de 
împrejurarea că apelanta pârâtă reconvenţională nu a solicitat administrarea altor probe pentru 
determinarea cuantumului ajutorului de deces, a  fost avută în vedere suma anterior precizată, 
pretenţiile în cuantum de 12.087 lei au fost diminuate cu suma de 2.100 lei. În aceste limite 
motivul de apel examinat a fost apreciat fondat. 

 Motivul de apel prin care  s-a  criticat modul de stabilire a dreptului de creanţă al 
pârâtului reclamant reconvenţional pentru îmbunătăţirile aduse imobilului apartament din Dej, 
str.... nr. 5, ap. 9  a  fost apreciat nefondat pentru considerentele ce urmează să expuse: 

Prin cererea reconvenţională formulată (f. 31-33 dosar judecătorie) reclamantul 
reconvenţional a solicitat constatarea unui drept de creanţă în sumă de 15.000 lei, reprezentând 
cota de ½ parte din valoarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului, constând în montarea 
centralei termice şi a caloriferelor, a gresiei şi faianţei în baie, respectiv bucătărie, montare 
tâmplărie termopan, parchet în bucătărie şi o cameră, înlocuirea uşilor, închiderea balconului 
cu tâmplărie termopan. 

Conform variantei finale a raportului de expertiză întocmit în cauză (f. 169-191, 251-
259, 275-277), instanţa de fond corect a stabilit valoarea de circulaţie a apartamentului situat 
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la adresa menţionată ca fiind de 144.880 lei iar valoarea îmbunătăţirilor de 19.208 lei, precum 
şi faptul că dreptul de creanţă al pârâtului reprezintă cota de ½ parte, respectiv suma de 9.604 
lei. Astfel, din valoarea apartamentului a fost scăzută suma reprezentând dreptul de creanţă al 
pârâtului reclamant reconvenţional de 9604 lei, rezultând suma de 135.276 lei, avută în vedere 
la stabilirea echivalentului cotelor ce revin părţilor. 

Din ansamblul probelor administrate în cauză – înscrisuri (f. 48-49), raport de expertiză 
(f. 175-176) care cuprinde şi devizul de lucrări cu precizarea anului efectuării lucrărilor, 
declaraţiile martorilor (f. 207-208), s-au confirmat lucrările a căror contravaloare s-a stabilit, 
iar susţinerile apelantei în sensul că anumite categorii de lucrări şi centrala termică ar fi fost 
executate anterior căsătoriei soţilor nu au fost confirmate prin probele administrate. În acest 
sens, este de remarcat faptul că apelanta a  susţinut că a făcut dovada achiziţionării şi executării 
centralei arătate în anul 2000 cu procesul verbal de recepţie finală depus la dosarul cauzei (f. 
215-219), dar a  omis să observe faptul că procesul verbal este semnat la rubrica beneficiar de 
către intimatul reclamant reconvenţional C. A.. Tribunalul a apreciat că apelanta nu a făcut 
dovada susţinerilor sale în conformitate cu prevederile art. 1169 C.civ. 

În lumina celor ce preced, Tribunalul a aprciat că atât lucrările executate cât şi 
contravaloarea dreptului de creanţă al intimatului au fost corect stabilite de către instanţa de 
fond, iar motivul de apel analizat este nefondat.  

Apelanta a  criticat sentinţa şi pentru nesoluţionarea petitului de partaj având ca obiect 
două dintre autoturismele incluse în masa succesorală, respectiv: 1) autoturismul marca 
Citroen, fabricat în anul 2006, cu nr. de înmatriculare ..., în valoare de 250 euro, echivalent în 
lei 1.099 lei şi 2) autoturismul marca Logan fabricat în anul 2011, cu nr. de înmatriculare ..., în 
valoare de 1.250 euro, echivalent în lei 5.495 lei. 

Tribunalul a constatat că în privinţa celor două bunuri instanţa de fond a statuat în sensul 
că acestea fac parte din masa succesorală a defunctei C. S. dar niciuna dintre părţi nu a solicitat 
partajarea acestora. 

De altfel, chiar apelanta a  susţinut că cererea de partaj succesoral a fost formulată doar 
de către pârât prin cererea sa reconvenţională, prin care „acesta nu a solicitat însă şi partajarea 
acestor două autoturisme în sensul atribuirii în favoarea sa”.  

În aceste condiţii, corect a reţinut instanţa de fond că nu a fost învestită cu un capăt de 
cerere prin care să se solicite partajarea bunurilor descrise. Este irelevantă împrejurarea că 
reclamantul reconvenţional a solicitat atribuirea acestora în cuprinsul concluziilor scrise din 
moment ce nu a formulat un petit în sensul arătat. 

Motivul de apel subsecvent, vizând situaţia cotei de ½ parte din imobilul teren în 
suprafaţă de 3.100 mp. situat în intravilanul localităţii Sântioana, comuna Ţaga, tarlaua 45, 
parcela nr. 21, înscris în Titlul de proprietate nr. 3246/2320/2004, proprietate extratabulară 
dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 745/2007, a  fost apreciat  
ca fiind  fondat. 

Potrivit clauzelor contractului analizat (f. 282) terenul evidenţiat în titlul de proprietate 
arătat nu este identificat în regim de carte funciară şi în consecinţă, aşa cum rezultă de altfel 
chiar din cuprinsul înscrisului, nu au fost îndeplinite formalităţile de publicitate imobiliară. În 
aceste condiţii, se impunea includerea în masa succesorală a defunctei C. S. doar a dreptului 
de creanţă rezultat din înscrisul examinat şi nu a dreptului de proprietate. În aceste limite, 
criticile apelantei au fost apreciate fondate, sentinţa a  fost schimbată în parte. Criticile vizând 
valoarea stabilită şi neatribuirea dreptului analizat au fost apreciate  ca fiind nefondate, pe de 
o parte, raportat la constatarea în sensul că doar dreptul de creanţă poate fi inclus în masa 
succesorală, iar pe de altă parte, faţă de neformularea unui petit corespunzător. 

 Apelanta a  criticat statuările instanţei de fond cu privire la includerea în masa 
succesorală a cabanei edificate pe terenul în suprafaţă de 4.500 mp. 
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Tribunalul a apreciat că sunt nefondate susţinerile apelantei, deoarece instanţa a inclus 
în masa succesorală doar dreptul de proprietate cu privire la construcţia cabană, faţă de probele 
administrate în cauză, şi în primul rând înscrisul care emană de la constructorul cabanei (f. 272 
dosar judecătorie), nu şi terenul pe care este edificată cabana menţionată. Evident, în măsura 
în care se va dori ulterior, înscrierea în cartea funciară va fi realizată în contradictoriu cu 
proprietarii terenului.    

Motivul de apel vizând cota de 3/8 parte din cota de ½ parte din imobilul situat în sat 
Sântioana nr. 83, comuna Ţaga, a fost apreciat nefondat, deoarece nici reclamanta şi nici pârâtul 
– reclamant reconvenţional nu au învestit instanţa de fond cu un petit de partajare în privinţa 
acestui imobil. În consecinţă, instanţa de fond s-a pronunţat în limitele învestirii sale. 

Au acelaşi caracter nefondat şi criticile privitoare la cheltuielile de judecată. Astfel, 
instanţa de fond a reţinut că reclamanta a justificat cheltuieli de judecată în sumă de 13.015,74 
lei, iar pârâtul cheltuieli în sumă de 12.324,74 lei, astfel încât, în temeiul art. 274, 276 şi raportat 
la obiectul cauzei, a dispus compensarea acestor cheltuieli, în final obligând pârâtul să mai 
plătească reclamantei suma de 172,75 lei. Apelanta a  criticat generic soluţia arătând că acţiunea 
principală a fost admisă în întregime iar acţiunea reconvenţională doar în parte, dar nu a  
procedat la o analiză atentă a capetelor de cerere admise din cererea reconvenţională. 
Tribunalul a apreciat însă că soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică deoarece, aşa cum 
a arătat chiar apelanta, doar prin cererea reconvenţională s-a solicitat partajarea masei 
succesorale. În altă ordine de idei, au fost apreciate ca fondate susţinerile intimatului în sensul 
că prin sentinţa de completare a dispozitivului a fost respinsă cererea din acţiunea principală 
având ca obiect predarea bunurilor succesorale, or, în aceste condiţii, ambele cererii sunt 
admise doar în parte. 

Au fost  menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate, iar  în baza art. 276  şi 274  Cod 
proc. civ.,  instanţa a dispus  compensarea parţială a cheltuielilor de  judecată în apel şi a mai 
obligat apelanta la  plata sumei de  1000 lei cu titlu de  cheltuieli de judecată. Faţă de faptul că 
atât  apelanta, cât  şi intimatul au solicitat  obligarea la  plata cheltuielilor de  judecată  faţă de  
limitele  admiterii apelului, instanţa a apreciat  că se  impune  compensarea cheltuielilor de  
judecată, urmând ca apelanta să mai plătească intimatului suma de  1000 lei cu acest  titlu. 

Împotriva acestei decizii a declarat  recurs în termenul legal pârâtul C. A., solicitând  
modificarea  în parte a  deciziei atacate, în sensul respingerii apelului declarat de reclamanta  
R. M.  cu privire la  includerea  în masa succesorală a cotei de ½  parte din dreptul de creanţă, 
conform contractului de  vânzare-cumpărare autentificat sub  nr. 745/13.03.2007 de  Biroul 
Notarului Public asociaţia F.  G.  şi Georza Meda  Mioara, privind terenul în suprafaţă de  3100 
mp, cu consecinţa  menţinerii sentinţei civile nr.  518/2014 privind  includerea  în masa 
succesorală a cotei de  ½  parte din dreptul de proprietate asupra acestui teren şi modificarea 
deciziei atacate sub aspectul constatării existenţei unui pasiv succesoral în cuantum de  9987 
lei, cu menţinerea dispoziţiilor sentinţei civile nr. 518/2014 privind  existenţa  unui pasiv  
succesoral în cuantum de  12.087 lei.  

Solicită obligarea  intimatei la plata cheltuielilor de  judecată. 
Recursul a fost întemeiat  în drept pe   dispoziţiile  art. 304 pct. 6 şi 9 Cod proc. civ. 
În motivarea recursului, recurentul a arătat  că instanţa de  apel a  pronunţat o hotărâre  

cu încălcarea dispoziţiilor legale  în materia  transmiterii dreptului de proprietate imobiliară. 
Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub  nr. 745/13.03.2007 îndeplineşte  toate 
condiţiile validitate  pentru transmiterea  proprietăţii de  la  vânzător  la cumpărător,  înscrierea  
în cartea  funciară în acest caz având  efect de  opozabilitate  faţă de terţi, potrivit art. 20 alin. 
1  din Legea nr.  7/1996.  

Instanţa de apel  a dat  mai mult decât  s-a  cerut, în condiţiile  în care  reclamanta nu a  
investit   instanţa de fond cu solicitarea de deducere din pasivul succesoral a ajutorului de  
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înmormântare, doar el înţelegând să investească instanţa  prin cererea  reconvenţională cu un 
capăt de acţiune de  constatare a  pasivului succesoral. 

Prin întâmpinarea depusă, intimata  R. M.  s-a  opus  admiterii recursului,  arătând  că 
în mod  legal a  reţinut   instanţa de apel faptul că în masa  succesorală a defunctei C. S.  nu 
poate fi inclus  dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de  3100 mp, în condiţiile în 
care acest teren nu este  identificat cu date de cartea  funciară  şi nu au fost  îndeplinite 
formalităţile de publicitate  imobiliară.  

În ce priveşte critica privind  pasivul succesoral, intimata a arătat  că instanţa  nu a 
depăşit limitele  investirii, întrucât  faţă de cererea reconvenţională a  pârâtului de stabilire  a 
unui pasiv succesoral, a  şi-a exprimat  poziţia  în sensul că este de acord cu stabilirea şi 
suportarea acestui pasiv  în raport de cota ce-i revine  şi a solicitat  diminuarea pasivului 
succesoral cu contravaloarea ajutorului de  înmormântare  încasat de  pârât. 

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

Dreptul de proprietate asupra cotei de  ½  parte din imobilul teren în suprafaţă de  3100 
mp, situat  în intravilanul loc. Sântioana comuna Ţaga, tarlaua  45, parcela  21, înscris în titlul 
de proprietate nr. 3246/2320/2004   proprietate  extratabulară, a  fost  dobândit în baza   
contractul de  vânzare-cumpărare  autentificat  sub  nr. 745/2007. 

Contratul de  vânzare-cumpărare autentic are efect constitutiv de drepturi şi este  
opozabil părţilor. 

În ce priveşte  intabularea dreptului de proprietate faţă de data  încheierii contractului 
de  vânzare-cumpărare, când  în vigoare  erau dispoziţiile Legii nr. 7/1996, efectul înscrierii 
este acela de  opozabilitate faţă de terţi. 

Faţă de cele reţinute, interpretarea dată de  instanţa de apel constând  în aceea  că în 
masa  succesorală nu poate fi inclus  dreptul de proprietate, întrucât  terenul nu este identificat  
în regim de  cartea  funciară şi nu au fost  îndeplinite formalităţile de publicitate  imobiliară, ci 
doar dreptul de creanţă, sunt  nelegale,  lipsind de  efecte  contractul de  vânzare-cumpărare. 

În consecinţă, recursul pârâtului este fondat  sub acest aspect, astfel că, urmare admiterii 
lui, decizia civilă nr. 858/25.11.2014  a  Tribunalului Cluj  va fi modificată parţial în sensul că 
va înlătura includerea în masa succesorală a cotei de 1/2 parte din dreptul de creanţă conform 
contractului de  vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 745/13.03.2007 de BNP F. şi va menţine 
dispoziţiile sentinţei civile nr. 518/11.06.2014 a   Judecătoriei Dej. 

Celelalte  critici din declaraţia de recurs  privind  modificarea deciziei atacate  sub  
aspectul constatării existenţei unui pasiv  succesoral în cuantum de 9987  lei, sunt  nefondate. 
Recurentul a făcut  dovada faptului că a suportat cheltuielile  ocazionate de  înmormântarea 
defunctei şi obiceiurile ulterioare decesului, în cuantum de  12.087  lei, dar  prin răspunsul la  
interogatoriu a recunoscut că a încasat ajutorul de  înmormântare  în sumă de  2200 lei. 

Prin urmare, în mod  legal au procedat  instanţa de fond  şi de apel la  diminuarea 
pasivului succesoral cu suma de  2200 lei. 

Criticile recurentului legate de acest motiv de recurs, întemeiate pe  dispoziţiile art. 304  
pct. 6 Cod proc. civ., constând  în aceea că instanţa a acordat mai mult decât  s-a  cerut, constând  
în aceea  că reclamanta  R. M. nu a  investit instanţa de fond cu solicitarea de deducere din 
pasivul succesoral a ajutorului de  înmormântare, sunt  nefondate. Aceasta, având  în vedere  
că, pentru a putea obţine reducerea  unei pretenţii formulate de reclamant, nu este  necesar a se 
face  cerere  reconvenţională sau separată, ci este suficient  ca ea să fie  invocată pe calea  unei 
simple apărări de fond  în cadrul procesului. 

Celelalte dispoziţii ale deciziei atacate. 
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În baza art. 276 Cod proc. civ., curtea  va compensa în totalitate cheltuielile de judecată 
în recurs. Aceasta, pentru că, recurentul a angajat cheltuieli de judecată  în cuantum de  945 lei, 
iar  intimata  R. M., în cuantum de  500 lei, iar recursul a fost  admis în parte. 

 
 
 

37. Salarizare. Cadru didactic. Stabilire conform Legii nr. 63/20111 şi nu pe 
baza Legii nr. 221/2008 de aprobare a O.G. nr. 15/2008  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 102/A din 27 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 911/F din 8 septembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-

Năsăud în dosarul nr. .../112/2014 s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de 
reclamanta UNIUNEA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
BISTRIłA-NĂSĂUD, în numele şi pentru membrii de sindicat P.M.L., S.C., K.M.A., 
A.M.A., T.M. împotriva pârâtului ŞCOALA GIMNAZIALĂ D.. 

 Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, în esenţă, că drepturile salariale ale 
personalului din învăţământ au fost reglementate prin diferite acte normative, ultima 
reglementare fiind cea cuprinsă în Legea nr. 63/2011 în vigoare din data de 13 mai 2011. Prin 
acest act normativ s-a realizat o nouă reîncadrare a personalului şi s-a instituit un alt mod de 
calcul al salariului.  

Dispoziţiile Legii nr. 63/2011 sunt aplicabile şi pentru anii 2012, 2013, 2014, aşa cum 
rezultă din prevederile art. 1 alin. 3 din OUG nr. 80/2010, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 283/2011, art. 9 din OUG nr. 84/2012, art. 1 alin. 3 din OUG nr. 103/2013, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 28/2014. 

În prezentul cadru procesual s-a solicitat acordarea pentru perioada 14 mai 2011 – 31 
mai 2012 a salariului la nivelul celui avut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, 
invocându-se ca argument discriminarea, respectiv încălcarea dreptului la un bun şi la un 
proces echitabil, drepturi recunoscute de Convenţia europeană. 

Raportat la obiectul acţiunii, la considerentele pe care se întemeiază pretenţiile 
formulate, tribunalul a reţinut că instanţa de judecată nu poate acorda drepturi care nu sunt 
prevăzute de lege. Verificările sale pot privi doar corecta aplicare a Legii nr. 63/2011 fără a 
putea stabili drepturi mai mari decât cele acordate de lege. 

InstanŃa a constatat că nu poate fi reŃinută încălcarea principiului 
nediscriminării, dar nici încălcarea art. 6 al ConvenŃiei europene şi art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiŃional la ConvenŃie prin prisma jurisprudenŃei invocate în 
cauză. 

Tribunalul a avut în vedere şi practica CurŃii ConstituŃionale şi 
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta UNIUNEA JUDEŢEANĂ A 
SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BISTRIŢA-NĂSĂUD în numele membrilor de 
sindicat, solicitând casarea sentinţei şi obligarea pârâtei la încadrarea membrilor de sindicat în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, ţinând cont de prevederile Legii nr.221/2008, 
pentru aprobarea OG nr. 15/2008, începând cu data de 14.05.2011 până la data de 31.05.2012, 
precum şi plata diferenţelor dintre drepturile salariale rezultate din noua reîncadrare, 
actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie. 

În motivarea apelului, apelanta a arătat, în esenţă, că după data de 13.05.2011 aplicarea 
prevederilor Legii nr. 63/2011 trebuie să fie raportate la prevederile Legii nr. 221/2008, pentru 
aprobarea OG nr. 15/2008 

Legea nr. 63/2011 a readus (redus) salariile personalului didactic la nivelul salariilor 
din lunile ianuarie-martie 2008, ignorând salariile legale din luna iunie 2010 precum şi salariile 
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legale din luna aprilie 2011, reducând practic salariile fără nici o justificare, discriminatoriu, 
numai în învăţământ, încălcându-se atât art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la CEDO, cât şi 
prevederile art. 1 ale Protocolului nr. 12 la Convenţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Restrângerea salarială rezultată din prevederile Legii nr. 63/2011 raportată la salariile 
legale din luna iunie 2010 precum şi a salariilor legale din luna aprilie 2011 nu este justificată 
nefiind întrunite, în mod cumulativ, nici cerinţele expres prevăzute de art. 53 din Constituţie. 

În susţinerea acţiunii a invocat, ca autoritate de lucru judecat, şi sentinţa civilă 
nr.10462/2013 dată în dosarul nr.23295/109/2012 al Tribunalului Argeş. 

Reclamanta înţelege să se prevaleze şi de Decizia nr. 972 din 21 noiembrie 2012 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, considerând că este aplicabilă şi în cazul acţiunii de faţă. 

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

Membrii de sindicat reprezentaţi în cauză au calitatea de salariaţi la unitatea de 
învăţământ preuniversitar pârâtă, salariile de bază ale acestora fiind stabilite iniţial potrivit 
Legii nr. 128/1997 (în prezent abrogată) prin luarea în calcul a două elemente, şi anume: 
coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru fiecare funcţie şi valoarea coeficientului de 
multiplicare 1,000. 

În cursul anului 2008, salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ au fost 
majorate prin OG nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, conform căreia, 
începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a fost 
stabilită la 400,00 lei, aceasta urmând a fi valoarea de referinţă pentru creşterile salariale 
ulterioare. 

Prin OUG nr. 136/2008 s-a diminuat coeficientul de multiplicare 1,000 la 299,933 lei 
pentru perioada octombrie-decembrie 2008, pentru funcţiile didactice prevăzute la art. 1 alin. 
1 lit. c din OG nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, însă prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 1221 din 12 noiembrie 2008 s-a constatat neconstituţionalitatea 
prevederilor OUG nr. 136/2008. 

Ulterior, prin OUG nr. 151/2008 a fost modificată şi completată OG nr. 15/2008, 
reglementându-se creşterile salariale care se vor acorda în anii 2008 şi 2009 personalului din 
învăţământ şi stabilindu-se coeficientul de multiplicare 1,000 la aceeaşi valoare de 299,933 lei, 
însă dispoziţiile art. 1 pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 au fost la rândul lor declarate 
neconstituţionale. 

Prin OUG nr. 1/2009 s-a modificat din nou OG nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 221/2008, dar Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 989/2009, a constatat că art. 2 
şi 3 din acest act normativ încalcă şi ele prevederile Constituţiei. 

Ca urmare a constatării, prin decizii succesive pronunţate de Curtea Constituţională, a 
neconstituţionalităţii modificărilor aduse OG nr. 15/2008, aşa cum aceasta a fost aprobată prin 
Legea nr. 221/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 3/2011, pronunţată în 
recurs în interesul legii, a stabilit că dispoziţiile OG nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile 
salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv 
încasate cu începere de la data de 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009. 

La data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare noua lege a salarizării unitare, Legea-
cadru nr. 330/2009, care prevede la art. 1 alin. 2 că, începând cu data intrării sale în vigoare, 
drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt şi rămân exclusiv cele prevăzute 
în această lege. Potrivit art. 30 alin. 5 din noul act normativ, în anul 2010, personalul aflat în 
funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut în luna decembrie 2009, fără a fi afectat 
de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal. 

În vederea stabilirii unor criterii de determinare a sintagmei „salariu avut”, prin art. 5 
alin. 6 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
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personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul 
bugetar s-a prevăzut că: "Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 
ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 
personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 
300/2009." 

În interpretarea dispoziţiilor de mai sus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia 
nr. 11/2012, pronunţată în recurs în interesul legii, a stabilit că personalul didactic din 
învăţământ aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, începând cu data de 1 
ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, 
stabilit în conformitate cu prevederile OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
221/2008. 

Prin intrarea în vigoare la data de 3 iulie 2010 a Legii nr. 118/2010 drepturile 
salariale ale întregului personal bugetar au fost reduse cu 25%, iar prin intrarea în vigoare 
a Legii nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost acordate personalului plătit 
din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, a fost majorat doar cu 15%. 

La data de 13 mai 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, moment 
ce a marcat adoptarea unui nou sistem de salarizare a personalului din învăţământ, cuantumul 
brut al salariilor de încadrare pentru fiecare funcţie în parte fiind cel prevăzut în anexele la lege 
(o sumă fixă pentru personalul didactic şi o sumă cuprinsă între un minim şi un maxim pentru 
personalul didactic auxiliar), renunţându-se astfel la modalitatea de stabilire a salariilor în 
funcţie de coeficienţii de multiplicare şi valoarea coeficientului de multiplicare 1,000. 

Totodată, la art. 6 din Legea nr. 63/2011, s-a stabilit în mod expres că  orice alte 
dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în 
anul 2011, pentru personalul din învăţământ, se abrogă. 

Este de menţionat faptul că în temeiul Legii nr. 283/2011, elementele de salarizare 
pentru personalul din învăţământ stabilite prin Legea nr. 63/2011 au fost menţinute pentru anul 
2012 la acelaşi nivel cu cel acordat în luna decembrie 2011. 

În temeiul OUG nr. 19/2012, salariile din învăţământ stabilite prin Legea nr. 63/2011 
au fost majorate în două etape în două etape, astfel: cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, 
faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, 
faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. 

Prin urmare, contrar celor invocate prin cererea de apel, Curtea apreciază că, începând 
cu data de 13 mai 2011, salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământ 
trebuia să se facă doar în raport de dispoziţiile neechivoce ale Legii nr. 63/2011. 

Forţa obligatorie a legii impune aplicarea sa în limitele dispoziţiilor edictate, iar 
principiul constituţional care interzice ultraactivitatea legii civile se opune ca un act normativ 
abrogat expres să producă efecte după acest moment. 

Este real că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 11/2012, pronunţată în 
recurs în interesul legii, a stabilit că personalul didactic din învăţământ are dreptul, începând 
cu data de 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat în raport cu salariul de bază din luna 
decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile OG nr. 15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 221/2008, însă la adoptarea acestei soluţii au fost avute în vedere doar dispoziţiile cu 
caracter tranzitoriu privitoare la salarizare cuprinse în art. 30 din Legea nr. 330/2009 şi art. 5 
alin. 6 din OUG nr. 1/2010, astfel încât, contrar susţinerilor din cererea de apel, efectele acestei 
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decizii nu pot extinse şi ulterior momentului intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, acest act 
normativ nefiind supus analizei cu ocazia soluţionării recursului în interesul legii. 

Prin prezentul demers judiciar, s-a susţinut faptul că prin adoptarea Legii nr. 63/2011, 
a avut loc o restrângere a drepturilor salariale cu caracter discriminatoriu, fiind încălcat şi art. 
1 din Protocolul adiţional nr. 1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Chemată să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii nr. 63/2011, înainte de 
promulgarea acesteia, Curtea Constituţională a constatat prin decizia nr. 575/2011 că obiecţia 
de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, sens în care a reţinut că „…Din examinarea 
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în această materie, se constată că dreptul 
la anumite foloase băneşti în calitate de salariat a fost asimilat, în anumite condiţii, unui drept 
de proprietate şi analizat din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

În această privinţă, însă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a distins între dreptul 
persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un anumit cuantum şi dreptul de 
a primi efectiv salariul cuvenit pentru perioada în care munca a fost prestată. Astfel, prin 
Hotărârea din 19 aprilie 2007 pronunţată în Cauza Vilho Eskelinen împotriva Finlandei, 
paragraful 94, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că în Convenţie nu se conferă 
dreptul de a primi în continuare un salariu cu un anumit cuantum. Reluând aceste considerente 
în Hotărârea din 20 mai 2010, pronunţată în Cauza Lelas împotriva Croaţiei, paragraful 58, 
Curtea a reţinut că nu este consacrat prin Convenţie dreptul de a continua să fii plătit cu un 
salariu într-un anumit cuantum; venitul care a fost câştigat reprezintă însă un "bun" în sensul 
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (în acelaşi sens, Hotărârea din 13 iulie 2006 pronunţată în Cauza 
Bahγeyaka împotriva Turciei, Hotărârea din 24 martie 2005 pronunţată în Cauza Erkan 
împotriva Turciei, Hotărârea din 9 noiembrie 2000 pronunţată în Cauza Schetini şi alţii 
împotriva Italiei). Aceeaşi distincţie semnificativă este realizată şi în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale, aplicabilă, mutatis mutandis, în prezenta cauză (spre exemplu Decizia nr. 871 
din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 
2010). 

Raportând, în temeiul art. 20 din Constituţie, reglementarea criticată la interpretarea 
dată prin aceste considerente de principiu dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se constată că susţinerile 
autorilor sesizării sunt neîntemeiate. Astfel, legea supusă controlului Curţii stabileşte drepturile 
salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare şi până la finele anului 2011, 
aşadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada 
anterioară intrării sale în vigoare. Ca urmare, nu se poate reţine că dispoziţiile sale ar stabili o 
ingerinţă de tipul privării de proprietate prohibită de Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Cât priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea reţine că este dreptul 
autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în 
concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, de exemplu în Hotararea din 8 noiembrie 
2005 pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, că statul este cel în 
măsură să stabilească ce sume trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate 
dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări 
legislative corespunzătoare. 

De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi 
intensitatea politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009 
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pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, şi Hotărârea din 2 februarie 2010 
pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, aplicabile mutatis mutandis).(…)” 

În considerentele, aceleiaşi decizii, Curtea constituţională a constat că:   „(…) această 
lege temporară a fost promovată în scopul de a crea premisele necesare pentru ca statul să îşi 
îndeplinească obligaţiile constituţionale menţionate, prin aplicarea măsurilor preconizate 
urmând să se asigure existenţa fondurilor necesare pentru ca întreg personalul din învăţământ 
să îşi poată primi drepturile cuvenite, în aceleaşi condiţii, fără discriminări. În plus, drepturile 
câştigate nu sunt cu nimic afectate prin noua reglementare (…)”. 

Curtea constituţională şi-a menţinut aceeaşi jurisprudenţă, respingând în mod constant 
excepţiile de neconstituţionalitate invocate faţă de dispoziţiile art. 1 şi 6 ale Legii nr. 63/2011 
invocate în numeroase dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. 

Într-o decizie recentă nr. 637/2014, Curtea constituţională a reţinut că, „(…) în materia 
salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, 
determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de 
practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context 
specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie 
unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor 
de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative 
şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în 
stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ (…).”  

În acest context se impun a fi amintite şi statuările Curţii Europene a Drepturilor Omului 
care soluţionând în data de 6 decembrie 2011 cauza Mihăieş şi Senteş împotriva României, a 
reţinut că măsurile criticate de reclamanţi  - reducerea cu 25% a salariilor în baza Legii nr. 
118/2010 - nu le-a cauzat un prejudiciu disproporţionat şi excesiv, incompatibil cu dreptul la 
respectarea bunurilor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea a considerat că statul pârât 
nu a depăşit marja sa de apreciere şi şi-a îndeplinit obligaţia de a păstra un echilibru just între 
diversele interese în cauză.  

Totodată, în motivarea soluţiei date, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit 
că, prin convenţie, nu se conferă dreptul de a primi în continuare un salariu într-un anumit 
cuantum, precum şi faptul că este de competenţa statului să stabilească în mod discreţionar 
remuneraţiile provenite de la bugetul statului pe care vrea să le plătească angajaţilor săi.  

În raport de aceste dezlegări şi statuări obligatorii, Curtea de Apel va înlătura susţinerile 
din apel referitoare la încălcarea principiului nediscriminării, la încălcarea dreptului de 
proprietate şi la caracterul permanent al dreptului de a beneficia de drepturile salariale în 
cuantumul stabilit anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011.  

Ca atare nu se poate susţine că prin soluţia pronunţată de prima instanţă, i s-a încălcat 
reclamantului dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Referitor la invocarea de către sindicatul reclamant a jurisprudenţei altei instanţe, 
respectiv sentinţa civilă nr. 10462/2013 a Tribunalului Argeş, Curtea reţine că aceasta nu se 
impune cu putere de lucru judecat în prezenta cauză, nefiind întrunite cerinţele impuse de art. 
430 şi urm C.proc.civ. De altfel, în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României din 2 
noiembrie 2010 instanţa europeană a statuat că anumite divergenţe în interpretare pot fi 
acceptate ca fiind caracteristici inerente ale oricărui sistem judiciar care, asemenea celui din 
România, se bazează pe o reţea de instanţe de fond şi de recurs competente în domeniul lor 
de jurisdicţie teritorială (paragraf 30).  

 Invocarea considerentelor Deciziei nr. 972 din 31 noiembrie 2012 a Curţii 
Constituţionale, nu este de natură a conduce la schimbarea soluţiei apelate, întrucât este străină 
de obiectul cauzei, acesta vizând soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională 
între autoritatea judecătorească şi autoritatea legiuitoare, conflict declanşat prin refuzul 



270 
 

Senatului României de a lua act de încetarea de drept a calităţii a unui senator, prin rămânerea 
definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care se constată starea de 
incompatibilitate. 

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală şi 
temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
NCPC să respingă ca nefondat apelul declarat de reclamantă. 

 
Notă. În acelaşi sens, deciziile civile nr. 101/A din 27 ianuarie 2015, nr. 104/A din 27 

ianuarie 2015, nr. 105/A din 27 ianuarie 2015 şi nr. 106/A din 27 ianuarie 2015. 
 

38. Cadru didactic. Ajutor financiar pentru perioada 1 ianuarie 2010- iulie 
2010. Acordare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 126/A din 27 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr.4359 din 16.06.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr..../117/2013, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de 
pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ prin întâmpinare. 

A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ si paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ. 

A fost admisă în parte acţiunea formulată de către reclamantul SINDICATUL LIBER 
AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN, în numele membrilor de sindicat 
menţionati in tabelele anexate acţiunii, împotriva pârâţilor SCOALA GIMNAZIALA "A." DEJ 
, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "A." DEJ, GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "P." DEJ, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "J." DEJ, GRADINITA 
CU PROGRAM PRELUNGIT "L." DEJ, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "P." 
DEJ, LICEUL TEHNOLOGIC "C." DEJ, LICEUL TEHNOLOGIC "S." DEJ, LICEUL 
TEORETIC "A." DEJ, COLEGIUL NATIONAL "A." DEJ, CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI DEJ, PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ, INSPECTORATUL SCOLAR 
JUDETEAN CLUJ, şi MINISTERUL EDUCATIEINATIONALE. 

A fost obligată parata SCOALA GIMNAZIALA "M." DEJ, in calitate de angajator la 
plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010 - 
3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de daune-interese 
egale cu dobanda Iegala calculate de la data scadentei si pana la data platii efective, pentru 
membrii de sindicat (…). 

A fost obligată parata SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DEJ, in calitate de angajator la 
plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010 - 
3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de daune- interese 
egale cu dobanda Iegala calculata de la data scadentei si pana la data platii efective, pentru 
membrii de sindicat (…). 

 A fost obligată parata SCOALA GIMNAZIALA "A." DEJ, în calitate de 
angajator, la plata ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 
iauuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de 
daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii 
efective, pentru membrii de sindicat (…). 

A fost obligată parata GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "A." DEJ, in 
calitate de angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent 
perioadei 1 ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si 
la plata de daune- interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data 
platii efective, pentru membrii de sindicat (…). 
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A fost obligată parata GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "P." DEJ, in calitate 
de angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 
ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de 
daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii 
efective, pentru membrii de sindicat (…). 

A fost obligată parata GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR" DEJ, in 
calitate de angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent 
perioadei 1 ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si 
la plata de daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data 
platii efective, pentru membrii de sindicat (…). 

 A fost obligată parata GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "L." DEJ, in 
calitate de angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent 
perioadei 1 ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si 
la plata de daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data 
platii efective, pentru membrii de sindicat (…). 

A fost obligată parata GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "P." DEJ, in calitate 
de angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, afferent perioadei 1 
ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de 
daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii 
efective, pentru membrii de sindicat (…). 

A fost obligat paratul LICEUL TEHNOLOGIC "C." DEJ, in calitate de angajator, la 
plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010 - 
3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de daune-interese 
egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii efective, pentru 
membrii de sindicat (…). 

A fost obligat paratul LICEUL TEHNOLOGIC "SOMES'* DEJ, in calitate de 
angajator, la plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 
ianuarie 2010 - 3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de 
daune-interese egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii 
efective, pentru membrii de sindicat (…). 

A fost obligat paratul LICEUL TEORETIC "A." DEJ, in calitate de angajator, la plata 
ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010 - 3 iulie 
2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de daune-interese egale cu 
dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii efective, pentru membrii de 
sindicat (…). 

A fost obligat paratul COLEGIUL NATIONAL "A." DEJ, in calitate de angajator, la 
plata ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010 - 
3 iulie 2010, in cuantum de 50 Eur la cursul BNR din data platii si la plata de daune - interese 
egale cu dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii efective, pentru 
membrii de sindicat (…). 

 A fost respinsă cererea cu privind calcularea drepturilor salariale cuvenite membrilor 
de sindicat, respectiv luarea în considerare a sporului de vechime în muncă începând cu 
01.01.2010 şi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv încasate, 
actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii şi plata de daune 
interese egale cu dobânda legală calculată de la data scadenţei şi până la data plăţii efective 
pentru membrii de sindicat (…) . 

  A fost obligat paratul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ sa 
aloce unitatilor de invatamant sumele necesare achitarii ajutorului financiar prevazut de Legea 
nr. 315/2006. 
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A fost obligat paratul MINISTERULU1 EDUCATIEI NATIONALE sa aloce 
INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CLUJ sumele necesare achitarii ajutorului 
financiar prevazut de Legea nr. 315/2006. 

A fost respinsă cererea cu privind calcularea drepturilor salariale cuvenite membrilor 
de sindicat, respectiv luarea în considerare a sporului de vechime în muncă începând cu 
01.01.2010 şi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite şi cele efectiv încasate, 
actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii şi plata de daune 
interese egale cu dobânda legală calculată de la data scadenţei şi până la data plăţii efective 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că, având în vedere că 
ajutorul financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 era stabilit pentru anul 
2010 rezultă că prescripŃia dreptului de a-l solicita nu a început să curgă 
decât la sfârşitul anului 2010, acŃiunea fiind prin urmare introdusă în 
termenul de prescripŃie. 

În calitate de ordonatori de credite pârâŃii Inspectoratul JudeŃean Cluj 
şi Ministerul EducaŃiei NaŃionale (pentru ajutorul financiar prevăzut de 
legea nr. 315/2006 – art. 4 din Legea nr. 315/2006 şi art. 5 din Normele 
metodologice de aplicarea a acesteia) şi pârâŃii autorităŃi ale administraŃiei 
publice locale (pentru sporul de vechime - art. 104 alin. 2 din Legea nr. 
1/2011, art. 63 alin. 4 lit. a şi art. 63 alin 1 lit. c din Legea nr. 215/2001) 
au calitate procesuală pasivă în această cauză. 

Pe fond instanŃa a reŃinut următoarele: 
Din adeverinŃele depuse la dosarul cauzei rezultă că membrii de 

sindicat în numele cărora s-a formulat acŃiunea au avut calitatea de angajaŃi 
ai unităŃilor de învăŃământ pârâte în perioada la care se raportează prezenta 
acŃiune. 

 Din menţiunile existente în aceste adeverinţe rezultă că membrilor de sindicat în 
numele cărora a fost formulată acţiunea nu li s-a achitat ajutorul financiar prevăzut de Legea 
nr. 315/2006, pentru perioada  

 Dreptul la ajutorul financiar solicitat de către reclamanţi este prevăzut, clar şi expres, 
de art. 1, 2 şi 4 din Legea nr. 315/2006, iar pârâţii sunt ţinuţi să execute obligaţia corelativă 
acestui drept. Această lege a fost în vigoare până în data de 3 iulie 2010, când a fost abrogată 
de Legea nr. 118/2010. În consecinţă, membrii de sindicat în numele cărora a fost formulată 
acţiunea au dreptul la acordarea acestui ajutor financiar pentru perioada 01.01.2010-
03.07.2010. 

 Faptul că membrii sindicatului reclamant nu au depus cereri nu este de natură să 
înlăture dreptul acestora prevăzut de lege. Faptul că nu au existat alocări bugetare în acest scop, 
nu are influenţă decât eventual cu privire la stabilirea culpei pârâţilor, întrucât dreptul 
membrilor sindicatului există indiferent de alocările bugetare în acest scop. Tocmai acesta este 
motivul pentru care a fost chemat în judecată prin prezenta acţiune şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului astfel încât acesta să fie obligat să aloce fondurile necesare 
executării obligaţiilor prevăzute de lege. De asemenea, faptul că nu în sarcina acestui minister 
este prevăzută obligaţia elaborării bugetului de stat, nu este de natură să înlăture obligaţiile sale 
prevăzute de lege, şi nici drepturile membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulată 
acţiunea. 

  Din prevederile Legii nr. 315/2006 nu rezultă că acordarea sprijinului financiar s-
ar acorda doar sub forma unei decontări, sub condiţia dovedirii anterioare a efectuării 
cheltuielilor. Prin urmare membrii sindicatului reclamant beneficiază de dreptul prevăzut de 
lege chiar dacă nu au făcut dovada anterioară a efectuării unor cheltuieli. 

  În consecinţă, instanţa a admis acţiunea, în privinţa ajutorului financiar solicitat. 
  Cu privire la sporul de vechime instanţa a reţinut următoarele: 



273 
 

  După cum arată reclamanta Legea nr. 330/2009 a prevăzut ca regulă includerea 
tuturor sporurilor în salariu, astfel încât niciun salariat să nu sufere o scădere a salariului ca 
urmare a intrării în vigoare a legii. Cu toate acestea instanţa consideră că această prevedere a 
legii nu poate să se refere la alte sporuri cuprinse în alte acte decât cele cu o forţă juridică egală 
cu a legii şi cu atât mai puţin la sporuri cuprinse într-un contract colectiv de muncă, acesta fiind 
rezultatul acordului de voinţă dintre părţile sale, care sunt libere să prevadă sau nu în continuare 
acordarea respectivului spor. Atâta timp cât un spor a fost stabilit ca urmare a unui acord al 
părţilor, legea nu poate să fie interpretată în sensul că respectivul spor devine obligatoriu (prin 
includerea în salariul de bază) indiferent de voinţa părţilor. 

 Pentru perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011 (respectiv data de 
13.05.2011) din motivarea acţiunii reclamantului rezultă că acesta se plânge de faptul că sporul 
de vechime nu a fost inclus în salariul de bază. Or, acest spor se acorda pe lângă salariul de 
bază după cum rezultă din prevederile art. 2 alin. 3 din Anexa 1 a Legii nr. 63/2011, acţiunea 
fiind şi în această privinţă neîntemeiată  

 În consecinţă, instanţa a considerat că nu există niciun temei legal pentru acordarea 
sporului de vechime membrilor de sindicat pentru care acest spor a fost cerut, şi respins acest 
capăt de cerere ca neîntemeiat.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamantul SINDICATUL LIBER AL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN şi pârâtul INSPECTORATUL SCOLAR 
JUDETEAN CLUJ. 

Apelantul SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
CLUJEAN critică sentinţa primei instanţe pentru următoarele motive: 

În perioada 2007-2010, sporul de vechime era reglementat de Contractul Colectiv de 
Munca Unic la Nivel Naţional care stabilea anumite limite, minime şi maxime, ale acestuia. 
Conform Codului muncii, art. 40, alin. 2, lit. c, angajatorii aveau obligaţia sa acorde salariaţilor 
drepturile ce decurg din lege, dar şi din contractele colective sau individuale de munca. în 
concluzie, daca în contractul de munca este prevăzut sporul de vechime, atunci angajatorul 
trebuie sa îl acorde în momentul în care salariatul a atins gradul de vechime în munca specificat. 
Conform Codului muncii (art. 16 alin. 3), munca prestata în temeiul unui contract individual 
de munca constituie vechime în munca. Aşadar, vechimea în muncă se referă la totalitatea 
perioadelor în care o persoană a desfăşurat activităţi în baza unui contract individual de muncă, 
şi nu doar perioada în care salariatul a lucrat în cadrul unei anumite societăţi. Angajatorul are 
obligaţia de a acorda, ca şi spor pentru vechimea în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime 
şi maximum 25% pentru mai mult de 20 de ani, din salariul de baza. Legea a lăsat la latitudinea 
angajatorului modalitatea de eşalonare, dar în practica însa, procentul sporului de vechime 
variază în funcţie de următoarele transe: 

- 5 % - intre 3 – 5 ani vechime în munca 
- 10 % - intre 5 – 10 ani vechime în munca 
- 15 % - intre 10 – 15 ani vechime în munca 
- 20 % - intre 15 – 20 ani vechime în munca 
- 25 % - peste 20 ani vechime în munca 
Se mai arată că la un salariu minim pe economie, vechimea în muncă nu este cuprinsă 

în salariu, şi deci acest spor pentru vechimea în muncă va trebui adăugat la salariul de bază. 
Începând cu 01.01.2010, în baza Legii nr. 330/2009 angajatorul a trebuit să modifice 

încadrarea astfel încât au fost incluse în salariul de bază sporul de stabilitate şi sporul de 
vechime, iar restul sporurilor (sporul de condiţii deosebite şi salarul diferenţiat) au fost incluse 
la compensaţii tranzitorii. Aceasta reîncadrare a avut la baza următoarele principii:  

- principiului ca la trecerea la noul sistem de salarizare nicio persoana să nu înregistreze 
vreo diminuare a venitului de care beneficiază potrivit reglementarilor aplicabile în decembrie 
2009 (art. 7 alin. (2) din Legea nr. 330/2009). Referitor la acest principiu, Curtea 
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Constituţionala în exercitarea controlului de constituţionalitate a acestei legi, a reţinut, cu titlu 
imperativ, ca „în intervalul 2010-2015 niciun angajat sa nu cunoască, prin, trecerea la noul 
sistem de salarizare, vreo diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit 
reglementarilor în vigoare. Curtea retine că noţiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 
din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar şi indemnizaţiile 
lunare de încadrare, după caz, cât şi sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată.” 

- principiului luării în considerare a tuturor sporurilor, indemnizaţiilor sau altor drepturi 
de natură salarială recunoscute sau stabilite pâna la data intrării în vigoare a acestei legi prin 
hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi prin acte specifice autorităţilor locale 
(art. 3 Ut. c) din Legea nr. 330/2009). 

Mai mult, art. 30 din Legea nr. 330/2009 dispune: 
„ (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale 

Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din 
salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, 
prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele 
funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor 
din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de 
conducere. 

(5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul 
avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 
2009, astfel: 

a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; 

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, 
soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un 
cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.” 

Concluzia este că începând cu data de 01.01.2010 salariul de bază trebuia să cuprindă 
sporul de vechime, cu condiţia respectării salariului minim brut pe ţară garantat în plată.  

Astfel cum a arătat mai sus începând cu data de 1 ianuarie 2010 sporul de vechime a 
fost introdus în salariul de baza, astfel încât să fie respectate principiile citate anterior: 
principiului ca la trecerea la noul sistem de salarizare nicio persoană să nu înregistreze vreo 
diminuare a venitului de care beneficiază potrivit reglementarilor aplicabile în decembrie 2009 
(art. 7 alin. (2) din Legea nr. 330/2009) şi principiului luării în considerare a tuturor sporurilor, 
indemnizaţiilor sau altor drepturi de natură salariala recunoscute sau stabilite până la data 
intrării în vigoare a acestei legi prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi 
prin acte specifice autorităţilor locale (art. 3 lit. c) din Legea nr. 330/2009). 

În ceea ce priveşte încadrarea pe funcţie începând cu data de 01.01.2011 ea s-a făcut în 
baza Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

Cu privire la stabilirea drepturilor salariale angajatorul trebuia si aplice dispoziţiile 
Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. 

„Art. 1 (1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor 
funcţiei de baza/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost 
acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 
15%. 

(5) În salariul de bază, indemnizaţia lunara de încadrare, respectiv în solda funcţiei de 
bază/salariul funcţiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, 
indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din 
indemnizaţia de încadrare bruta lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi 
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sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul 
bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului 
necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în 
anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data 
reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare bruta lunară, respectiv 
în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele 
decât cele prevăzute de prezenta lege.” 

Drept urmare la încadrarea începând cu data de 01.01.2011 angajatorul trebuia să aplice 
următoarele reguli de calcul a drepturilor salariale: 

- salarul brut din luna octombrie 2010 reprezenta 75 % din salarul brut stabilit la data 
de 01.01.2010 (urmare aplicării Legii nr. 118/2010 de reducere a salariului cu 25 %) 

- salarul brut din octombrie 2010 (constând din salar de baza şi compensaţiile 
tranzitorii) trebuia înmulţit cu 1,15 (urmare majorării de 15 % conform Legii nr. 285/2010) 

- în plus, angajatorul trebuia să respecte şi condiţia salariului minim brut pe tara garantat 
în plata. 

Deşi încadrarea pe funcţie începând cu data de 01.01.2011 s-a făcut în baza Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, calculul salariului 
de baza pentru personalul nedidactic nu se stabileşte utilizând grilele prevăzute de aceasta lege 
la art. 10, 11, ci modul de calcul stabilit de OG nr.10/2008, aspect care dezavantajează 
personalul nedidactic. 

Funcţiile nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat sunt prevăzute la cap II lit. 
D, pct. b de la Anexa I la Legea nr. 284/2010. 

Se mai arată că pentru a elimina aplatizarea grilei de salarizare şi a exista o diferenţă 
între personalul nedidactic fără vechime şi cel cu vechime mai mare de 3 ani, sporul pentru 
vechimea în muncă nu mai trebuie inclus în salariul de încadrare, ci trebuie adăugat la cel de 
baza. 

Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii: 
a) salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază, la care se 

adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază; 
b) salariul de bază este diferenţiat pe funcţii, grade şi trepte profesionale, între limite, 

potrivit legii, în funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse; acesta include sporul 
pentru vechime în muncă şi compensaţiile tranzitorii; 

Potrivit prevederilor din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, bugetarii vor încadraţi pe clase de salarizare pe noile funcţii, gradaţii 
şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport cu funcţia, vechimea, gradul şi treapta avute de 
persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010. 

În conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010 personalul care, în cursul anului 
2011, trece într-o gradaţie superioară ar trebui să beneficieze suplimentar, de clasele de 
salarizare succesive, iar salariul de baza să i se majoreze cu numărul de clase acordat înmulţit 
cu valoarea unei clase de salarizare de 2,5% din salariul de baza. 

Art. 10 din Legea 284/2010: „ (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi 
indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare 
corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu în 
favoarea salariatului. 

(5) Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, 
solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua 
zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare.” 
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Potrivit art. 11 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice: 

„(1) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc 
salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi 
alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale 
de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii sunt prevăzuţi în anexele nr. I  - VIII. 

(2) Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie 
corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare 
tranşelor de vechime în muncă. 

(3)Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii potrivit 
alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele: 

- gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de 
nivelul minim al fiecărei funcţii; 

- gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de 
cele deţinute pentru gradaţia 1; 

- gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă 
de cele deţinute pentru gradaţia 2; 

- gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de 
cele deţinute pentru gradaţia 3; 

- gradaţia 5 – peste 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele 
deţinute pentru gradaţia 4.” 

Iar potrivit art. 12 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice: „Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda 
funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi 
celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal 
din sectorul bugetar.” 

În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia 
corespunzătoare transei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare 
corespunzătoare vechimii în munca dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 
284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza 
avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu 
procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea susmenţionata, fără acordarea salariului 
corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare 

Prin O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 
salariale, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a 
majorat în două etape, respectiv cu 8% începând cu 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru 
luna mai 2012 şi cu 7,4% începând cu 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna 
noiembrie 2012, aceste majorări au fost incluse în salariul de încadrare, iar nu în cel de baza, 
încât s-a ajuns la 812 lei. 

În prezent, cuantumul salariului de baza al personalului nedidactic se stabileşte utilizând 
salariul de încadrare prevăzut de stabilit de OG 10/2008 în care intra sporul de vechime 
corespunzător transei de vechime avute, lucru care dezavantajează aceasta categorie. 

Se mai susţine că în cazul în care personalul nedidactic trece pe parcursul anului la o 
altă tranşă de vechime în muncă, la salariul de bază astfel constituit se va aplica numărul de 
clase prevăzut la art. 11 din Legea nr. 284/2010 corespunzător gradaţiei pe care urmează sa o 
primească. Astfel, la trecerea în altă tranşă de vechime în muncă, la clasele corespunzătoare se 
aplică procentele deţinute până la apariţia Legii nr.284/2010. 

În faţa instanţei de fond au efectuat un exemplu de calcul: 



277 
 

- salariul de încadrare (OG 10/2008) = 675 lei; 
- sporul de vechime până la aplicarea art. 11 din Legea nr. 284/2010 (20% - Gradaţia 4 

din Legea 284/2010)= 131 lei; 
- salariul de baza avut înainte de trecerea la Gradaţia 5 (prevăzuta de Legea nr. 

284/2010) este de 675+131 =806 lei. 
Salariul de bază astfel constituit se compară cu nivelul salariului minim de baza în 

învăţământ rezultat în urma aplicării prevederilor OUG 19/2012, respectiv 812 lei începând cu 
luna decembrie 2012 şi se acordă 812 lei. 

Prin respectarea dispoziţiilor Legii nr. 284/2010, la trecerea la gradaţia 5, se va aplica 
la salariul de baza de 806 lei o clasă de salarizare, respectiv de 2, 5%, astfel încât 806 x 1,025 
=826 de lei, cuantum care depăşeşte minimul de 812 lei şi se acorda 826 de lei iar la acest 
cuantum de 826 de lei ar trebui să se aplice sporul de vechime în muncă. 

Mai mult, prin neacordarea acestui spor de vechime personalului nedidactic se 
generează discriminări faţă de restul persoanelor din sistemul de învăţământ, pentru personalul 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, legiuitorul menţinând sporul de vechime în muncă, 
modul de calcul fiind expus în art.10 din Legea nr. 63/2011.  

O verificare în paralel a salariului de bază şi a salariului minim brut pe ţara garantat în 
plată va arata că angajatorul nu a inclus în salariul de bază sporul de vechime în muncă. 
Concret, salariul de bază aferent personalului didactic auxiliar este egal cu salariul minim brut 
pe ţară garantat în plată, neincluzând sporul de vechime în muncă (un drept salarial câştigat). 

La data intrării în vigoare a Legilor nr. 330/2009 şi nr. 285/2010, membrii de sindicat 
erau beneficiarii unui drept actual – în sensul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu o bază legală invocata mai sus, astfel încât intră sub 
sfera de protecţie a art. 1 alin. (1) din Primul protocol adiţional la Convenţie. 

Rezumând toate dispoziţiile legale susmenţionate se arată că, deşi salariul de încadrare 
(salariul brut) se compune din salariul de bază şi sporul de vechime, în realitate salariul de 
încadrare pentru personalul nedidactic este egal cu salariul minim garantat în plată, astfel ca nu 
se acordă nici un spor de vechime. 

În drept, se invocă dispoziţiile art. 466,470 şi si 480 alin. 2 Noul Cod procedură civila.  
Apelantul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ a invocat excepţia 

prescripţiei dreptului material la acţiune în conformitate cu dispoziţiile ari 171 alin.(1), 268 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 245-247 din Legea nr. 134 din 1 iulie 
2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a mai invocat că de la dosarul cauzei lipsesc copiile certificate pentru conformitate 
cu originalul, după cererile cadrelor didactice care au solicitat, prin acţiune, plata ajutorul 
financiar reglementat de Legea nr. 315/2006, aferent perioadei 1 ianuarie 2010-3 iulie 2010.  

Apelantul-intimat SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
CLUJEAN a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului formulat de pârâtul 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ. 

Intimatul-apelant INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ a formulat 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului declarat de către reclamantul Sindicatul 
Liber al învăţământului Preuniversitar Clujean,  

Analizând apelul formulat de pârâtul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ, 
prin prisma motivelor de apel invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că 
acesta este fondat, pentru următoarele considerente: 

În mod eronat prima instanţă a soluţionat în cauză excepţia prescripţiei dreptului la 
acţiune, art.268 alin.1 lit. c din Codul muncii prevăzând că cererile în vederea soluţionării unui 
conflict de muncă pot fi formulate ” în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, 
în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi 
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salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii 
patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator.” 

Conform disp.art.171 din Codul muncii, dreptul la acţiune privind drepturile salariale, 
precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor 
privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau 
datorate. 

Având în vedere faptul că dreptul la plata ajutorului financiar pentru stimularea 
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale era prevăzut de Legea nr.315/2006, lege 
ce a fost abrogată la data de 03.07.2010, Curtea reţine că  termenul de prescripţie începe să 
curgă în cauză începând cu această dată, neputând să se nască la sfârşitul anului, după abrogarea 
actului normativ ce l-a reglementat. 

Cum acţiunea reclamanţilor a fost formulată la data de 06.12.2013, după împlinirea 
termenului de prescripţie de 3 ani, se va respinge ca prescrisă cererea privind plata ajutorului 
financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 aferent perioadei 01.01.2010 – 03.07.2010. 

Analizând apelul formulate de reclamantul SINDICATUL LIBER AL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN, se reţine că acesta este nefondat, pentru 
următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte sporul de vechime, acesta a fost inclus în salariul de bază începând 
cu data de 01.01.2010.  

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009 în anul 2010, 
personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de 
măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: a) noul salariu 
de bază,  solda funcţiei de bază sau după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/ cea 
corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc 
în acestea, potrivit anexelor la prezenta lege 

Aceleaşi dispoziţii au fost prevăzute şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ordonanţă, care în art. 5 alin. 1 prevede că 
„începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi păstrează 
salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brut/brută avutnefundat la 
această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna 
decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, ...”.  

Prin intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 a Legii nr. 285/2010, privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr. 330/2009 a fost 
abrogată. 

Conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel 
cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, a 
fost majorat cu 15%. 

Punând în practică dispoziţiile Legii nr.330/2009, OG nr.1/2010 şi ale Legii nr. 
285/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2010, unitatea de învăţământ, pornind de la salariul 
efectiv achitat în luna decembrie 2009, a calculat corect salariul de bază al reclamanţilor prin 
includerea în acesta a sporului de vechime. 

Acelaşi principiu al includerii sporului de vechime în salariul de bază a fost păstrat şi 
începând cu data de 01.01.2012, reglementările legale privind salarizarea unitară a personalului 
din sectorul bugetar nesuferind modificări sub acest aspect, iar faptul că periodic s-a procedat 
la o modificare a cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nu poate 
avea semnificaţia unei majorări salariale pentru toţi salariaţii. 

În realitate, prin prezentul demers judiciar, reclamantul urmăreşte acordarea din nou a 
sporului de vechime în plus faţă de salariul de bază, deşi acest spor a fost deja inclus în salarul 
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de bază, ceea ce este în afara cadrului legal fixat prin prevederile legale în materie, anterior 
precizate.   

Analizând cuantumul salariului reclamanţilor pentru perioada supusă analizei în 
prezentul litigiu, Curtea constată că salariul de bază al acestora nu este inferior  salariului minim 
pe economie. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, în temeiul prevederilor art.480 alin.2 
NCPC Curtea va admite apelul declarat de INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
şi va schimba în parte sentinţa primei instanţe, în sensul că se va admite excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune invocată de pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
CLUJ şi în consecinţă, se va respinge ca prescrisă cererea privind plata ajutorului financiar 
prevăzut de Legea nr. 315/2006 aferent perioadei 01.01.2010 – 03.07.2010. 

Vor fi păstrate restul dispoziţiilor sentinţei apelate. 
Va fi respins ca nefondat apelul declarat de SINDICATUL LIBER AL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN împotriva aceleiaşi sentinţe. 
 
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 125/A 

din 27 ianuarie 2015, nr. 127/A din 27 ianuarie 2015 şi nr. 168/A din 3 februarie 2015.  
 
 
 
 

39. Prescripţie. Cadru didactic. Ajutor financiar 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 132/A din 28 ianuarie 2015  
Prin cererea înregistrată la data de 17.12.2013 reclamantul, Sindicatul Liber din 

Învăţământ Maramureş, în numele membrilor săi de sindicat … a solicitat instanţei, în 
contradictoriu cu pârâţii: Inspectoratul Şcolar Judetean Maramureş, Şcoala Gimnazială Băiţa 
de sub Codru, Şcoala Gimnazială Bicaz, Şcoala Gimnazială nr. 1 Stramtura, Ministerul 
Educaţiei Naţionale ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige unităţile de învăţământ la plata 
ajutorului financiar de 100 de Euro acordat cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare 
calificate, în condiţiile Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de 
programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice 
în învăţământul preuniversitar, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. din 
ziua efectuării plăţii, sumă care nu i-a fost acordată şi care i se cuvine aferent anului şcolar 
2010. 

În motivarea cererii reclamantul a arătat că, potrivit prevederilor Legii nr. 315/2006 
privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, prevede la 
art. 1, următoarele:„se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare 
calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice”. 
Articolul 2 al aceluiaşi act normativ stipulează că: „ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se 
acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, 
calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii”. 

Prin H.G. nr. 453/2007 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
315/2006, iar potrivit acestora „beneficiarii ajutorului financiar în valoare de 100 euro 
(echivalentul în RON calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii) 
pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic” fiind “cadrele 
didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate” 
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Art. 6 din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 315/2006 privind stimularea 
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii 
calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar prevede „Responsabilitatea privind 
asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul instituţiei 
de învăţământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului 
şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.” 

Membrii de sindicat au menţionat că au depus la fila 8-17 cereri sub nr. 25/27.10.2009, 
nr. 131/22.10.2009, nr. 777/28.10.2009, nr. 769/28.10.2009, 772/28.10.2009,765/28.10.2009, 
764/28.10.2009, 771/28.10.2009, 776/28.10.2009, 766/28.10.2009, la unităţile şcolare unde îşi 
desfăşoară activitatea, prin aceasta au solicitat acordarea ajutorului în valoare de 100 euro 
conform Legii nr. 315/2006, aşa cum reiese din adeverinţele nr. 
1063/29.11.2013,1101/16.12.2013, 269/26.11.2013 depuse la (filele 5-7 dosar), emise de către 
pârâţi. 

În drept s-au invocat prevederile Legii nr.315/2006 şi a H.G. 453/2007 
Pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a depus întâmpinare prin care a 

solicitat respingerea acţiunii. 
Pârâtul Ministerul Educaţiei Naţionale a depus întâmpinare arătând că, raportat la art.5 

alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.315/2006 aprobate prin H.G. 
nr.453/2007, membrii de sindicat nu au făcut dovada de angajare a plăţii iar vocaţia 
reclamanţilor s-a stins prin neexecutare în interiorul termenului legal prevăzut.  

Prin sentinţa civilă nr. 1093 din 23 septembrie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. 8432/100/2013 s-a admis acţiunea formulată de reclamantul, 
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Maramureş, Şcoala Gimnazială Băiţa de sub Codru, Şcoala Gimnazială Bicaz, , 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Stramtura, Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Pârâţii Şcoala Gimnazială Băiţa de sub Codru, Şcoala Gimnazială Bicaz, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Stramtura au fost obligaţi să plătească membrilor de sindicat reprezentaţi de 
reclamant , …, ajutorul financiar prevăzut de Legea 315/2006 pentru achiziţionarea de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice 
în învăţământul preuniversitar, pentru anul 2010, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 
100 Euro calculat la cursul de schimb valutar B.N.R. de la data plăţii. 

Pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş a fost obligat să aloce unităţilor de 
învăţământ pârâte sumele necesare plăţii ajutorului financiar menţionat.  

Ministerului Educaţiei Naţionale a fost obligat să aloce Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Maramureş sumele necesare plăţii ajutorului financiar stabilit prin prezenta hotărâre în favoarea 
reclamantei.  

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş în numele membrilor săi , …,  

a arătat că aceştia au fost cadre didactice la Şcoala Gimnazială Băiţa de sub Codru, Şcoala 
Gimnazială Bicaz, Şcoala Gimnazială nr. 1 Stramtura, şi nu au beneficiat de plata ajutorului 
financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar pentru anul 
2010. 

Membrii de sindicat au solicitat plata ajutorului financiar pentru achiziţionarea de cărţi 
sau de programe educaţionale pe suport electronic în luna octombrie 2009, conform cererilor 
înregistrată la filele 8-17, aceste cereri fiind înregistrate înainte de data 01.11.2009. 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/12.07.2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice 
în învăţământ „Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitori 
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calificaţi din învăţământ în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe 
suport electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii didactice”.  

Conform acestui act normativ ajutorul financiar se acordă anual, la solicitarea cadrelor 
didactice şi reprezintă echivalentul a 100 Euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat 
de BNR la data plăţii. 

Din interpretarea acestor dispoziţii reiese că principala condiţie pe care persoanele 
trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de acest drept bănesc special este aceea de a avea 
calitatea de cadru didactic titular şi/sau suplinitor din învăţământul preuniversitar şi de a 
formula o cerere de acordare a ajutorului financiar. 

În aplicarea acestor dispoziţii legale au fost emise norme metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 453/2007, care reglementează modalitatea de acordare a ajutorului financiar mai sus 
arătat.  

În acest sens, potrivit art. 1 din H.G. nr. 453/2007, beneficiază de ajutorul financiar 
prevăzut de Legea nr. 315/2006 cadre didactice şi/sau suplinitori calificaţi încadraţi în 
învăţământul preuniversitar.  

 Potrivit art. 2 din aceleaşi norme, ajutorul financiar se acordă de unitatea de 
învăţământ la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, iar potrivit art. 3 din norme, 
ajutorul se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiari şi înregistrată până la 1 
noiembrie pentru anul următor, la unitatea de învăţământ la care beneficiarul îşi are funcţia de 
bază, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.  

Obligaţia de plată a ajutorului financiar revine unităţii şcolare care trebuie să solicite 
lunar, până la data de 10 a fiecărei luni la Inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata 
ajutorului financiar, iar, inspectoratele la rândul lor solicită lunar, până la data de 20 a fiecărei 
luni, la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului deschideri de credite bugetare pentru luna 
următoare, aşa cum prevede art. 5 din norme.  

Mecanismul de plată a acestui ajutor financiar, aşa cum este reglementat legitimează 
calitatea procesuală a unităţii de învăţământ cât şi a Inspectoratelor şcolare şi Ministerului 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului.  

Din economia dispoziţiilor Legii nr. 315/2006, rezultă că în intenţia legiuitorului a fost 
de a acorda acest drept sub formă de „ajutor” deci în avans.  

Acelaşi lucru se desprinde şi din dispoziţiile HG nr. 453/2007, chiar dacă la art. 5 alin. 
6 se vorbeşte de justificări pe bază de documente de către beneficiari a ajutorului primit, atunci 
când în acelaşi articol se stabileşte că acest ajutor financiar se plăteşte în avans, într-o singură 
tranşă, în limita echivalentului în euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR 
la data plăţii.  

În raport de situaţia de fapt aşa cum aceasta a rezultat din probele administrate, cât şi 
de reglementările prevăzute în Legea nr. 315/2006 şi HG nr. 453/2007, rezultă că naşterea 
dreptului cadrelor didactice membrii de sindicat la momentul când au fost îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege, respectiv la data depunerii cererii pentru plata acestuia ajutor, obligaţia plăţii 
de către unitatea de învăţământ devenind scadentă la 1 ianuarie a anului 2010. 

Aşa fiind, pentru anul 2010 dreptul cadrelor didactice de a primi ajutorul financiar la 
nivelul echivalent euro era născut la data când Legea nr. 315/2006 a fost abrogată prin art. 15 
lit. k din Legea nr.118/2010, respectiv 3.07.2010, astfel încât cererile acestora vor fi admise 
pentru întreaga sumă şi nu fracţionat pentru perioada cuprinsă între 01.01.2010 şi 03.07.2010.  

Acest argument îşi găseşte sprijin şi în dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 315/2006 cu 
privire la ajutorul financiar cât şi în dispoziţiile art. 5 alin. 6 din HG nr. 453/2007 potrivit cu 
care plata ajutorului se face într-o singură tranşă. 

De altfel, momentul plăţii ajutorului financiar nu are relevanţă asupra existenţei unui 
drept astfel cum reiese din lege, după cum refuzul de a plăti acest drept până la momentul 
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abrogării legii nu poate duce la desfiinţarea retroactivă a unui drept deja născut sub legea 
abrogată, întrucât o lege civilă nu poate produce efecte retroactive. 

Pe de altă parte, prevederea cuprinsă în dispoziţiile art. 5 alin. 3 din normele 
metodologice „în limita creditelor aprobate”, nu se poate interpreta în sensul limitării sau 
condiţionării dreptului de a primi ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice în învăţământul 
preuniversitar, drept care este prevăzut de Legea nr. 315/2006, necondiţionat.  

Dacă s-ar accepta o astfel de interpretare s-ar putea ajunge la situaţia inacceptabilă a 
lipsirii totale de dispoziţiile Legii nr. 315/2006, cu consecinţa lipsirii totale de acest drept a 
beneficiarilor lui.  

De altfel, aşa cum este reglementat acest drept are un caracter patrimonial, îndeplinind 
toate caracteristicile reglementate de art. 1 protocolul 1 la Convenţie, fiind totodată şi protejat 
de aceasta. 

Dacă acordarea acestui ajutor ar fi condiţionată de existenţa disponibilităţilor bugetare 
înseamnă a transforma acest drept într-un drept iluzoriu, situaţie neacceptată de jurisprudenţa 
CEDO (cauza Viasu contra României 2009).  

Prin neplata sumelor prevăzute de Legea nr. 315/2006, angajatorul a încălcat atât 
dispoziţiile acestei legi cât şi ale art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, potrivit cărora 
angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi din Contractul individual de muncă. 

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa a admis acţiunea formulată. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN MARAMUREŞ, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru 
următoarele motive: 

Apelantul arată că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant nu au depus la dosar 
acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, astfel că 
procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele didactice 
nu a fost urmată. 

În prezenta cauză s-a făcut dovada că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant au 
formulat cereri prin care au solicitat acordarea dreptului dedus judecăţii, însă nu au fost depuse 
acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, astfel că 
procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele didactice 
nu a fost urmată. 

Atribuţiile inspectoratelor şcolare în ceea ce priveşte acordarea acestui ajutor sunt 
expres prevăzute de dispoziţiile legale şi le regăsim la alin (2), (4) şi (5) ale art. 5 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 315/2006, prevederi pe care le enunţă mai jos: 

"(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor solicita lunar, până la 
data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Direcţia generală 
buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna 
următoare. 

(4)Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va aloca lunar către inspectoratele şcolare/al municipiului 
Bucureşti sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise. 

(5) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor aloca lunar către 
unităţile şcolare sumele necesare efectuării plăţii ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis 
în afara bugetului local." 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a comunicat inspectoratului, prin adresa nr. 
128/15.11.2009, faptul că „suma alocată pentru fiecare judeţ în parte reprezintă 33% din contra 
valoarea a 100 euro pentru fiecare beneficiar al acestui program conform Legii nr. 315/2006. 

Pentru a asigura plata conform suplimentării bugetare, inspectoratele şcolare vor 
transmite fiecărei unităţi şcolare din judeţ să întreprindă măsuri pentru ca plata beneficiarilor 
programului naţional 100 euro să se efectueze în limita a 130 lei din contravaloarea a 100 euro 
pentru fiecare beneficiar în parte." 

În urma acestei comunicări, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a refăcut 
necesarul fondului de carte, calculând pentru fiecare cadru didactic suma de 130 lei, rezultând 
un total de 808.275 lei. 

În aceste condiţii, au fost obligaţi să aloce către unităţile şcolare sumele necesare 
efectuării plăţii ajutoarelor în contul disponibil deschis în afara bugetului local doar în cuantum 
de 130 lei/cadru didactic. 

În baza solicitărilor venite de la toate unităţi şcolare din judeţul Maramureş, 
inspectoratul şcolar şi-a respectat obligaţiile legale, solicitând mai departe, Direcţiei generale 
buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
prin adresa nr. 6973/21.12.2012, suma de 1.791.000 lei, care reprezintă diferenţa de la 33% 
până la plata integrală a sumei de 100 de Euro necesari pentru plata ajutorului financiar 
prevăzut în Legea 315/2006. 

În drept: art.304, pct.6, 7, 8, 9 art. 242 alin.2 Cod procedură civilă. 
Intimatul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat menţinerea sentinţei apelante aşa cum a fost pronunţată. 
La termenul de judecată din data de 28.01.2015, Curtea, din oficiu, invocă, ca motiv de 

ordine publică, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în ce priveşte cererea de 
chemare în judecată. 

Analizând apelul formulat de pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ, prin prisma motivelor de apel invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în 
cauză, se reţine că acesta este în parte fondat, pentru următoarele considerente: 

Art.268 alin.1 din Codul muncii prevede că cererile în vederea soluţionării unui conflict 
de muncă pot fi formulate:….. 

c)în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de 
angajator. 

Conform disp.art.171 din Codul muncii, dreptul la acţiune privind drepturile salariale, 
precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor 
privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau 
datorate. 

Având în vedere faptul că dreptul la plata ajutorului financiar pentru stimularea 
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale era prevăzut de Legea nr.315/2006, lege 
ce a fost abrogată la data de 03.07.2010, se reţine că  termenul de prescripţie începe să curgă 
în cauză începând cu această dată. 

Cum acţiunea reclamanţilor a fost formulată la data de 17.12.2013, după împlinirea 
termenului de prescripţie de 3 ani, se va respinge cererea privind plata ajutorului financiar 
prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2010, ca fiind prescris dreptul la acţiune. 

Pentru acest considerente, în temeiul disp.art.480 alin.2 Cod. proc. civilă, se va admite 
în parte apelul declarat de INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ şi se 
va schimba în tot sentinţa primei instanţe, în sensul respingerii acţiunii formulate de 
reclamantul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ ca fiind prescris 
dreptul la acţiune. 
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Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 133/A din 

28 ianuarie 2015.  
 

40. Cadru didactic. Diferenţe între drepturile salariale stabilite prin 
raportare la salariul corespunzător funcţiei în luna decembrie 2009 în 

conformitate cu Legea nr. 221/2008 şi drepturile efectiv încasate  pentru 
perioada 10.12.2010 – 13.05.2011. Acordare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 206/A din 10 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1068 din 15.09.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. .../100/2013, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de 
pârâţii Consiliul Local Baia Mare şi Primarul municipiului Baia Mare. 

A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de chemata în 
garanţie Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj şi respinge cererea de chemare 
în garanţie ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

A fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul Sindicatul Liber din În-
văţământ Maramureş  în contradictoriu cu pârâţii Şcoala Gimnazială „G.” Baia Mare, Şcoala 
Gimnazială „I.” Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare şi Primarul municipiului Baia Mare şi 
în consecinţă au fost obligate pârâtele Şcoala Gimnazială „G.” Baia Mare şi Şcoala Gimnazială 
„I.” Baia Mare să acorde membrilor de sindicat: M.R. şi G.S., diferenţa dintre drepturile sa-
lariale stabilite prin raportare la salariul corespunzător funcţiei din luna decembrie 2009, în 
conformitate cu Legea nr. 221/2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, pentru perioada 
10.12.2010 - 13.05.2011, sumă actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.  

Au fost obligaţi pârâţii Consiliul Local Baia Mare şi Primarul municipiului Baia Mare 
să asigure sumele necesare plăţii drepturilor salariale stabilite conform prezentei. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, Tribunalul a reŃinut referitor la  
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a chematei în garanŃie incidenŃa în 
cauză a Deciziei în interesul legii nr. 10/2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 
JustiŃie, respectiv faptul că prin art. 4 alin. 6 HG nr. 1395/2010, art. 62 din 
HG nr. 926/2011 pentru completarea HG nr. 1395/2010, devenite în 
cuprinsul textului HG nr. 1274/2011, art. 4 alin. 3 şi art. 5 alin. 4 şi alin. 6, 
nu se reglementează decât posibilitatea ca direcŃiile generale ale finanŃelor 
publice judeŃene, cu asistenŃa tehnică de specialitate a inspectoratelor 
şcolare, să efectueze redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, 
municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, destinate pentru plata drep-
turilor salariale în cadrul unităŃilor de învăŃământ. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a constatat că prin dispoziţiile OG nr. 15/2008, 
privind creşterile salariale ale personalului din învăţământ pe anul 2008, art. 1 alin. 1 lit. b şi c, 
se stabilea o evaluare a coeficientului de multiplicare 1,000, astfel încât, în anumite intervale 
de timp, se asigura o creştere a drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar pentru 
anul 2008 cu 16% mai mult faţă de nivelul din 31 decembrie 2007. 

Acest act normativ a fost aprobat cu modificări de către Parlamentul României prin 
Legea nr. 221/2008, principala modificare constând în majorarea coeficientului de multiplicare 
1,000 la 400,00 lei pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008 şi care reprezenta valoarea 
de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare, ceea ce asigura creşteri salariale ale 
personalului didactic şi didactic auxiliar de aproximativ 50% faţă de 31 decembrie 2007. 

Guvernul României, prin OUG nr. 136/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru 
salarizarea personalului din învăţământ, pe anul 2008, modifică unele prevederi ale OG nr. 
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15/2008, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/ 2008, reducând majorările salariale 
stabilite de Parlament. 

Acest act normativ însă a fost declarat neconstituţional de către Curtea Con-
stituţională, prin decizia nr. 1221/12 noiembrie 2008, publicată în M.O. al României, Partea I, 
nr. 804/2 decembrie 2008. 

Ulterior, Guvernul emite OUG nr. 151/2008 din 10 noiembrie 2008, publicată în 
M.O.- partea I, nr. 759/11 noiembrie 2008, prin care după ce în art. 1 pct. 1 modifică denumirea 
OG nr. 15/2008, prin art. I pct. 2 şi 3, reduce în mod substanţial majorările salariale la care ar 
fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a OG nr. 
15/2008. 

Curtea Constituţională, prin decizia nr. 842/2 iunie 2009, publicată în M.Of. Partea I, 
nr. 464/6 iulie 2009, constată neconstituţionalitatea art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008, 
invocând aceleaşi considerente avute în vedere şi la analiza OUG nr. 136/2008. 

Este important de reţinut, ca o situaţie de fapt, că, Curtea, prin decizia nr. 989/30 iunie 
2009, a constatat încă odată neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din OUG 
151/2008 concomitent cu constatarea neconstituţionalităţii art. 2 şi 3 din OUG nr. 1/2009 
privind unele măsuri în domeniul salarizării în sectorul bugetar. 

De remarcat faptul că, atât prin dispoziţiile art. 2 şi 3 din OUG nr. 1/ 2009, cât şi prin 
dispoziţiile art. 2 şi 3 din OUG nr. 31/2009 şi dispoziţiile art. 2 din OUG nr. 41/2009 se 
reglementează modificări ale unor prevederi introduse prin art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 
151/2008, prevederi constatate ca neconstituţionale de către Curtea Constituţională. 

Cum modificările aduse OG nr. 15/2008, prin dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 
151/2008 nu-şi mai produc efecte, fiind suspendate de drept, potrivit art. 31 alin. 3, fraza a II-
a din Legea nr. 47/1992 nici modificările aduse prin acte normative ulterioare unor prevederi 
legale suspendate de drept nu pot produce efecte.  

În atare situaţie, ca urmare a constatării prin decizii succesive de către Curtea 
Constituţională a neconstituţionalităţii modificărilor aduse de Guvern OG nr. 15/2008, aşa cum 
aceasta fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, tribunalul consideră că în prezent se aplică 
OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi 2009 personalului 
din învăţământ în condiţiile în care aceasta a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008. 

În ce priveşte aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 şi în anul 2010, tribunalul a 
reţinut următoarele: 

Începând cu data de 01.01.2010 Legea nr. 221/2008 a fost abrogată, în consecinţă 
aceasta nu mai poate fi aplicată. 

Pentru considerentele reţinute, raportat la temeiul de drept invocat privind calcularea 
drepturilor salariale a cadrelor didactice pentru perioada 01. 01-13.05.2010, respectiv Legea 
nr. 221/2008 de aprobare cu modificări a OG nr. 15/2008, instanţa a apreciat fondată acţiunea 
şi a admis-o. 

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Instituţia Primarului Municipiului 
Baia Mare, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii 
formulată de către reclamantă. 

 În motivele de apel s-a reiterat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Primarului Municipiului Baia Mare, arătându-se că între reclamantul SINDICATUL LIBER 
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ, în numele membrilor săi de sindicat şi pârâta Instituţia 
Primarului Municipiului Baia Mare nu există nici un raport juridic de natura angajat - angajator 
sau unitate de învăţământ - unitate administrativ-teritorială, rezultă faptul că Instituţia 
Primarului Municipiului Baia Mare nu are calitate procesuală pasivă într-un litigiu în care se 
solicită plata unor drepturi salariale, o astfel de calitate având-o doar angajatorul. 

 Instituţia Primarului Municipiului Baia Mare nu este angajatorul reclamanţilor 
neexistând raporturi juridice de muncă - în sensul prevederilor art. 14 alin. 1 din Codul Muncii. 
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Un aspect ce trebuie avut în vedere referitor la considerarea ca neîntemeiată a acţiunii 
promovate de către Sindicatul Liber din învăţământ Maramureş, este acela referitor la faptul că 
în condiţiile prevăzute de către Legea bugetului de stat pe anii în curs, finanţarea cheltuielilor 
legate de salarizarea cadrelor didactice se realizează din bugetul de stat de către Ministerul 
Finanţelor prin repartizarea sumelor respective la unitatea administrativ-teritorială. Din sumele 
repartizate, pe baza actelor justificative de retragere a sumelor şi cu încadrarea în cheltuielile 
bugetare, se efectuează plăţile (cheltuielile de natură salarială) de către ordonatorul terţiar de 
credite, respectiv instituţiile de învăţământ angajatoare. 

 Legea bugetului de stat prevede că: "finanţarea cheltuielilor de personal, 
burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat se realizează din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată", sume colectate în bugetul 
de stat (art. 7, alin. 4 din Legea nr. 388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. 3, lit. a din Legea nr. 18/2009 - Legea 
bugetului de stat pe anul 2009; art. 5, alin. 4 din Legea nr. 11/2010 - Legea bugetului de stat pe 
anul 2010). în condiţiile reglementărilor anterior menţionate, unităţile administrativ-teritoriale 
au obligaţia suportării cheltuielilor materiale legate de realizarea investiţiilor şi nicidecum a 
cheltuielilor salariale. 

 Cu referire la fondul cauzei, s-a invocat că, în conformitate cu prevederile art. 
5, alin. 6 din O.U.G. nr. 1/2009, reîncadrarea personalului didactic din învăţământ, la data de 
01.01.2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31.12.2009, stabilite în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2009, aprobate cu Legea nr. 330/2009 şi cu 
respectarea principiilor prevăzute de art. 3 din aceeaşi lege. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 118/2010, s-a redus 
cuantumul brut al salariilor, soldelor - indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, 
indemnizaţii, alte drepturi salariale sau drepturi de natura salarială pentru personalul din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 În aceste condiţii, unităţile de învăţământ aveau obligaţia de a aplica întocmai 
dispoziţiile Legii nr. 118/2010, act normativ în vigoare şi obligatoriu pentru toate instituţiile 
bugetare. Conform prevederilor art. 126 din Constituţia României, justiţia se înfăptuieşte în 
numele legii, ea este unică, imparţială şi egală pentru toţi, iar judecătorii sunt independenţi şi 
se supun numai legii. Instanţele judecătoreşti nu pot decât să respecte şi să aplice legea şi 
nicidecum să o modifice, înlăturând dispoziţii ale ei. 

 În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 
1325/04.12.2008, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a O.G. nr. 137/2000. 

 Apelantul a criticat modul de soluţionare de către prima instanţă a cererii de 
chemare în garanţie a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, reiterând dispoziţiile legale invocate 
la fondul cauzei, respectiv art. XI alin. 1 şi 4 din O.U.G. nr. 92/2012, art. 4 lit. b, art. 5 al. 3 lit. 
a şi b şi art. 52 din Legea 5/2013, art. 2 al. 2 şi capitolul III din H.G. 1274/2011.  

 Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat apel şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BAIA MARE, solicitând modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii 
celui de-al doilea capăt de cerere privitor la obligarea Consiliului local la alocarea fondurilor 
necesare plăţii diferenţelor salariale solicitate conform petitului I, admiterea cererii de chemare 
în garanţie şi obligarea chematului în garanţie, în situaţia admiterii cererii, la alocarea 
fondurilor necesare plăţii diferenţelor salariale efectiv încasate şi cele cuvenite membrilor de 
sindicat, în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit cu fonduri publice coroborate cu prevederile Legii nr. 221/2008 de aprobare 
cu modificări a O.G. 15/2008, începând cu data de 01 ianuarie 2010 şi până la 13 mai 2011, 
sumă actualizată cu indicele inflaţiei de la data plăţii efective. 
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 În motivare a arătat că Consiliul local Bala Mare a înţeles să se îndrepte 
împotriva Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca întrucât aceasta are 
personalitate juridică proprie potrivit art. 13 din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţional de Administrare Pişcate. Apreciază greşită soluţia instanţei da 
fond şi pentru că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor 
Publice şi a obligat Primarul Municipiului Bala Mare şl Consiliul Local Baia Mare să asigure 
sumele necesare pentru plata diferenţelor drepturilor salariale. 

Întrucât angajator este unitatea de învăţământ obligaţia de a asigura sumele necesare 
rezultă din acelaşi tip de report juridic şi pentru Direcţia Generala Regională a Finanţelor 
Publice Cluj-Napoca precum şi pentru cei doi apelanţi. 

Soluţia instanţei este nelegală întrucât face abstracţie de prevederile Legii nr. 350/2013, 
Legii nr. 5/2013 şi ale art. 62 Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost 
pe elev/preşcolar pentru anul 2011, în noua reglementare, decizia cu privire la modalitatea de 
repartizare a sumelor primite de la bugetul de stat din taxa pe valoarea adăugata putea fi 
efectuată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş. 

În prezent Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca este 
continuatorul în drepturi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Maramureş 
potrivit art. 23 alin. 1 şi 4 din H.G. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.   

S-a mai arătat că apelantul nu are calitatea de angajator şl nu poate aloca fonduri 
unităţilor de învăţământ decât în limitele fondurilor care le-au fost acordate de către Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Maramureş. 

În privinţa alocării fondurilor necesare plăţii diferenţelor salariate s-a precizat că 
obligaţia de plată a salariilor revine angajatorului care este unitatea de învăţământ. În situaţia 
în care aceasta din urmă nu deţine fondurile necesare ea se adresează primarului care este 
ordonatorul de credite de la nivelul unităţii administrativ teritoriale care la rândul Iul apelează 
la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosar în data de 11.11.2014 (f.27), intimatul 
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş solicită respingerea apelurilor formulate cu 
consecinţa menţinerii hotărârii instanţei de fond, aşa cum a fost ea pronunţată. 

 La data de 12.11.2014, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-
Napoca a depus întâmpinare cu privire la apelul declarat de Consiliul Local al municipiului 
Baia Mare, solicitând menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond, invocând 
lipsa calităţii procesuale pasive a instituţiei, întrucât aceasta nu are raporturi juridice cu 
reclamanţii. (f.31). 

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

 O parte dintre motivele de apel invocate de cei doi apelanţi sunt comune, 
motiv pentru care acestea se vor examina împreună, urmând ca motivele de apel referitoare 
la fondul cauzei invocate de pârâtul Primarul Municipiului Baia Mare să fie analizate 
separat.    

Întrucât drepturile salariale solicitate sunt aferente perioadei 10.12.2010-13.05.2011, 
Curtea constată că, aşa cum corect a reţinut prima instanţă,  potrivit prevederilor art. 167 din 
Legea nr. 84/1995 unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi 
finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a 
căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse. Se observă din acestea 
faptul că asigurarea cheltuielilor de personal se face în cadrul finanţării de bază, din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. 
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Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 1/2011 
(legea în vigoare la data promovării acţiunii şi pentru ultima parte a intervalului pentru care se 
solicită drepturi, în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior, pentru perioada de până 
la data de 09.02.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării unităţilor din învăţământul 
preuniversitar şi care prevăd că finanţarea de bază pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale.    

Drept urmare, sursa din care trebuie plătite drepturile salariale neacordate în mod 
nelegal reclamantei rămâne tot bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine 
unitatea de învăţământ, fiind fără relevanţă din ce venituri se constituie sumele necesare pentru 
această plată. 

Este adevărat că în sensul prevederilor art. 14 din C. muncii coroborat cu dispoziţiile 
art. 11 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (dispoziţii 
menţinute în esenţă în Legea nr. 1/2011), calitatea de angajator aparţine unităţii de învăţământ, 
şi prin urmare acesteia îi revine în primul rând obligaţia de a efectua calculul şi plata drepturilor 
de natură salarială, însă îndeplinirea acestei obligaţii este dependentă de asigurarea finanţării 
corespunzătoare de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ori 
pentru aceasta sunt prevăzute, prin dispoziţii legale speciale, atribuţii specifice în sarcina altor 
instituţii, printre care şi consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale. 

În cauză, capacitatea şi calitatea procesuală pasivă a recurentului consiliu local este 
justificată, având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, 
acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul local şi asigură şi cadrul necesar 
privind furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. Totodată, consiliul local 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, 
conform dispoziţiilor art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001. În plus, conform art. 
4 alin. (1) din HG nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 
2010 „consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare 
unitate de învăţământ cu personalitate juridică”.  

Consiliul local reprezintă autoritatea deliberativă a unităţii administrativ teritoriale, 
aceasta din urmă având personalitate juridică. Împrocesuarea acestuia s-a făcut deci în 
reprezentarea unităţii administrativ teritoriale şi raportat la calitatea pârâtului de autoritate 
publică locală, sens în care devin incidente dispoziţiile art. 1 alin. 1 şi art. 2 alin. 1 lit.b din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Primarul Municipiului Baia Mare îşi justifică, de asemenea, calitatea şi capacitatea 
procesuală pasivă, prin prisma faptului că a fost chemat în judecată în calitate de ordonator 
principal de credite al bugetului municipiului, conform art. 63 alin. 4 lit. a din Legea nr. 
215/2001 şi, în mod evident, în calitate de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale, 
respectiv municipiul, , art. 62 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale prevăzând expres 
că „primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, 
cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie”, cele două atribuţii 
neputând fi disociate. Aceleaşi argumente atrag netemeinicia criticilor formulate şi de către 
pârâtul Primarul Municipiului Baia Mare sub aspectul incidenţei excepţiei lipsei calităţii 
procesuale pasive. 

Or, nu s-a dispus prin sentinţa atacată plata reclamanţilor de către recurenţi în calitate 
de angajaţi ai acestora, ci prin obligarea la „alocarea  sumelor necesare pentru plata drepturilor” 
s-a înţeles de fapt efectuarea de către fiecare dintre cei implicaţi în procesul de salarizare a 
personalului didactic a procedurilor specifice pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii. 
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Referitor la criticile formulate în apel cu privire la alocarea de fonduri, se constată art. 
4 alin. 6 H.G. 1395/2010 şi art. 62 H.G nr. 926/2011 pentru completarea H.G. nr. 1.395/2010 
nu reglementează decât posibilitatea ca direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, cu 
asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, să efectueze redistribuiri ale sumelor 
repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, destinate pentru 
plata drepturilor salariale în cadrul unităţilor de învăţământ. 

Prin urmare, tot în cadrul bugetului aprobat la nivel de judeţ se fac aceste redistribuiri, 
iar, după cum se arată în Decizia în interesul legii nr.10/2011 „Pretenţiile menţionate pe calea 
chemării în garanţie de către instituţia bugetară pârâtă (de exemplu, alocările de fonduri sau 
rectificările bugetare) nu pot forma obiectul unei cereri de chemare în judecată formulate pe 
cale incidentală sau al unei acţiuni ulterioare în instanţă (…). Între instituţiile publice pârâte 
chemate în judecată pentru plata drepturilor de natură salarială ori a ajutoarelor financiare şi 
Ministerul Finanţelor Publice există raporturi juridice de drept administrativ, care iau naştere 
în virtutea obligaţiilor legale reciproce şi specifice ce le revin în procesul bugetar, iar între 
Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile respective nu există nicio obligaţie de garanţie sau 
de despăgubire în cazul neexecutării de către o instituţie publică a obligaţiei ce îi incumbă fie 
în baza raportului juridic de muncă, fie în baza dispoziţiilor Legii nr. 315/2006”.  

De asemenea, aceste dispoziţii legale nu instituie o obligaţie în ce priveşte 
redistribuirea, ci o facultate de a o dispune, evident, condiţionat de existenţa unor excedente la 
alte unităţi de învăţământ, aşa cum reiese din partea finală a dispoziţiilor art. 4 alin. 6 H.G. 
1395/2010: „(…) pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii 
şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie”, coroborat cu prevederile introduse 
de H.G. nr. 926/2011, anume, art. 61: „în situaţia în care cazurile prevăzute la alin. (6) se 
identifică între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, redistribuirea sumelor se aprobă de consiliul local, la propunerea 
primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 

     Conform art. 62: „Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) şi (6^1), va 
conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de 
cost”. 

În plus, simpla neprevedere în buget a fondurilor necesare achitării drepturilor salariale 
nu poate determina sistarea plăţii acestor drepturi, ordonatorii de credite având obligaţia de a 
respecta dispoziţiile legale care reglementează drepturile salariaţilor la elaborarea bugetelor 
instituţiilor pe care le finanţează.  

 Motivele de apel privind fondul cauzei invocate de pârâtul Primarul 
Municipiului Baia Mare sunt nefondate întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a 
pronunţat prin Decizia privind recursul în interesul legii nr. 3/2011, concluzionând că, efect al 
deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale ordonanţele de 
urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/008 şi nr. 1/2009 dispoziţiile OG nr. 15/2008, 
astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru 
diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi 
drepturile salariale efectiv încasate. 

            De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat, prin Decizia nr. 
11/2012, prin care a admis recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de 
Apel Craiova, stabilind că: „(…) în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a 
unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământ, aflat în funcţie la 
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data de 31 decembrie 2009, are dreptul, începând cu 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat 
în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 
personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008.” 

Reţinând că în conformitate cu dispoziţiile art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă 
dezlegarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie problemelor de drept judecate în cadrul 
recursurilor în interesul legii este obligatorie pentru instanţe, în mod evident, prin sentinţa 
pronunţată, prima instanţă nu a desfiinţat norme juridice instituite prin lege, ci a respectat 
deciziile în interesul legii menţionate anterior. 

 Acordarea drepturilor salariale care fac obiectul prezentei cauze este influenţată 
şi de dispoziţiile legale incidente în perioada de referinţă prin care drepturile salariale ale 
personalului plătit din fonduri s-au diminuat (Legea 118/2010), respectiv s-au majorat (Legea 
285/2010, OUG 19/2012). Însă aceasta nu înseamnă că membrii de sindicat reprezentaţi de 
reclamant nu sunt îndreptăţiţi la diferenţa dintre drepturile salariale stabilite prin raportare la 
salariul corespunzător funcţiei din luna decembrie 2009, în conformitate cu Legea nr. 221/2008 
şi drepturile salariale efectiv încasate pentru perioada 10.12.2010 - 13.05.2011 . 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, se vor 
respinge ca nefondate apelurile declarate de pârâţi şi se va păstra  sentinţa pronunţată de către 
prima instanţă. 

 
Notă. În acelaşi sens. Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 205/A din 

10 februarie 2015. 
 

41. Angajat feroviar. Salariu suplimentar pentru anul 2010 şi ajutor material 
pentru sărbătoarea Crăciunului 2010. Îndreptăţire  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 221/A din 10 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr.5087 din 01.09.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj, în dosarul 

nr..../117/2014 a fost respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de 
pârâţii SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI „CFR 
CĂLĂTORI” SA BUCUREŞTI şi SNTFC „CFR CĂLĂTORI” SA BUCUREŞTI – 
SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ. 

A fost admisă acţiunea formulată de către reclamanta V.C. în contradictoriu cu pârâţii 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI „CFR 
CĂLĂTORI” SA BUCUREŞTI  şi SNTFC „CFR CĂLĂTORI” SA BUCUREŞTI – 
SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ . 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei salariul suplimentar pentru anul 2010 
echivalent cu un salariu de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv, actualizat 
cu rata inflaţiei calculată de la data introducerii acţiunii şi până la plata efectivă. 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei ajutorul material acordat cu ocazia 
sărbătorii de Crăciun pentru anul 2010 echivalent cu un salariu de bază la nivelul clasei I de 
salarizare, actualizat cu rata inflaţiei calculată de la data introducerii acţiunii şi până la plata 
efectivă. 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei dobânda legală aferentă sumelor mai 
sus menţionate calculată de la data introducerii acţiunii şi până la plata efectivă. 

Pentru a hotărî astfel, în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei extinctive a dreptului 
material la acţiune, s-a reţinut că potrivit art. 268 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003 privind 
codul muncii, cererea în vederea soluţionării unui conflict de muncă având ca obiect plata unor 
drepturi salariale neacordate se poate formula în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului 
material la acţiune. 
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În conformitate cu prevederile art. 229 din Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, prin 
contractul colectiv de muncă se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, 
precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.  

Prin urmare, în situaţia în care contractul colectiv de muncă cuprinde dispoziţii 
referitoare la salarizare, termenul de prescripţie în care se poate solicita acordarea acestor 
drepturi de către angajat nu poate fi decât cel de 3 ani reglementat de art. 268 alin. 1 lit. c din 
Legea nr. 53/2003.  

Instanţa a constatat că nu pot fi primite apărările pârâtelor în susţinerea excepţiei 
prescripţiei invocate, în sensul aplicabilităţii tuturor clauzelor contractului colectiv de muncă a 
termenului de prescripţie de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. e din acelaşi act normativ, 
întrucât ar lipsi de obiect dispoziţii relative la toate drepturile la acţiune pentru care art. 283 
alin. 1 lit. a-d din Codul muncii a reglementat termene speciale distincte de prescripţie, în 
condiţiile în care nerespectarea  oricăruia dintre drepturile menţionate anterior constituie o 
neexecutare a contractului colectiv de muncă. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. 

Cu privire la fondul cauzei, instanţa a reţinut că, potrivit menţiunilor din carnetul de 
muncă, reclamanta a avut calitatea de salariat al societăţii pârâte pe parcursul întregului an 
2010, fiind încadrată ca şi economist (f.46). 

Potrivit art. 30 din contractul colectiv de muncă la nivel de Grup de Unităţi Feroviare 
„pentru munca desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, personalul 
societăţii va primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna 
decembrie a anului respectiv”. 

Potrivit art. 71 pct. 1 şi 2 din acest contract, salariaţii unităţilor cărora li se aplică 
contractul beneficiază de un ajutor material stabilit cel puţin la nivelul clasei I de salarizare cu 
ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun, precum şi de o astfel de sumă la nivelul clasei I de 
salarizare, cu prilejul Zilei Feroviarului. Acest contract este aplicabil pârâţilor. 

Conform art. 236 al. 1 Codul muncii, forma în vigoare aplicabilă la data naşterii 
drepturilor care fac obiectul judecăţii, contractul colectiv de muncă este obligatoriu a fi aplicat. 
La fel potrivit art. 40 al. 2 lit. c) C. muncii, angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor toate 
drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul 
individual de muncă. 

Fiind prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură de 
transporturi, aceste drepturi nu pot să fie înlăturate de nici un contract de muncă încheiat la 
nivel inferior, după cum prevede art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 (abrogată în prezent dar 
în vigoare în anul de referinţă, 2010). 

Instanţa a constatat că plata ajutorului acordat cu ocazia Crăciunului nu poate fi 
condiţionată de sursele financiare, nefiind o obligaţia stipulată sub condiţie suspensivă, fiind 
deci o obligaţie pură şi simplă, neafectată de modalităţi. Astfel, suma care trebuie acordată se 
situează cel puţin la nivelul clasei I de salarizare.  

Pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de a plăti aceste sume de bani angajaţilor iar 
dificultăţile financiare nu îi exonerează de răspunderea care le revine pentru nerespectarea 
dispoziţiilor obligatorii ale contractelor colective de muncă aplicabile. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 236 alin.4  şi art. 243 din Codul Muncii (în 
forma în vigoare aplicabilă la data naşterii drepturilor care fac obiectul judecăţii) şi a 
contractelor colective de muncă menţionate, instanţa a admis acţiunea, a obligat pârâţii să 
plătească reclamantei salariul suplimentar pentru anul 2010 echivalent cu un salariu de bază de 
încadrare din luna decembrie a anului respectiv, actualizat cu rata inflaţiei calculată de la data 
introducerii acţiunii şi până la plata efectivă, precum şi ajutorul material acordat cu ocazia 
sărbătorii de Crăciun pentru anul 2010 echivalent cu un salariu de bază la nivelul clasei I de 
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salarizare, actualizat cu rata inflaţiei calculată de la data introducerii acţiunii şi până la plata 
efectivă. 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.3 din O.G. nr. 13/2011, pârâţii au fost obligaţi 
să plătească reclamantei dobânda legală asupra sumelor menţionate, calculată de la data 
înregistrării cererii de chemare în judecată şi până la achitarea integrală a debitului. 

 Împotriva acestei hotărâri, pârâtele au declarat apel prin care au solicitat 
modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii. 

 În motivarea apelului s-a susţinut în esenţă că prima instanţă nu a ţinut cont de 
situaţia financiară a societăţii precum şi modificările aduse contractului colectiv de muncă la 
nivel de unitate nu permit acordarea salariului suplimentar pentru anul 2010, sens în care 
pârâtele au evocat obligativitatea existenţei fondurilor necesare plăţii salariului suplimentar ca 
o consecinţă de acordare a dreptului precum şi actul adiţional nr.1701/2010 la CCM prin care 
s-a statuat acordarea în 2010 a salariului suplimentar. 

 În fine, pârâta prezintă ….,,,,,datele privind situaţia sa financiară negativă. 
 Reclamanta V.C.  a depus întâmpinare prin care a solicitta respingerea apelului 

ca nefondat. 
 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 

următoarele: 
Prin art. 30 alin.1  din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din 

transportul feroviar pe anii 2006-2008 aplicabil şi  la nivelul unităţii pârâte s-a stabilit dreptul 
salariaţilor de a beneficia de un salariu suplimentar. 

Acordul colectiv menţionat se aplică conform art.4 de la data înregistrării respectiv 
28.12.2006, producând efecte timp de 24 de luni. 

Prin actul adiţional nr.370/20.06.2008, aplicabilitatea acestui  contract colectiv a fost  
extinsă la 48 de luni de la data  înregistrării, ceea ce are semnificaţie că produce efecte de la 
28.12.2006 până la 28.12.2010, aşadar şi pentru anul 2010. 

Prin urmare, temeiul acordării drepturilor pretinse prin acţiune rezidă în contractul 
colectiv de muncă menţionat, căruia nu i se poate opune contractul colectiv de muncă încheiat 
la nivelul inferior, conform art. 238 Codul muncii, fiind, mai mult, aplicabil contractul încheiat 
la nivel superior în situaţia încetării celui la nivel de unitate (art. 247 Codul muncii). 

Acordarea acestor drepturi salariale constituie un drept, şi nu o facultate a angajatorului 
după cum rezultă din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul 
feroviar pe anii 2006-2008, aplicabil în cauză. 

Astfel, art. 30 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă menţionat precizează că :„ pentru 
munca ireproşabilă desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, 
salariaţii unităţilor feroviare vor primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de încadrare 
din luna decembrie a anului respectiv”.  

De asemenea, art. 30 alin. 3 precizează că :„ Din veniturile realizate, fondul necesar 
pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar în cadrul fondului pentru salarii, în procent 
de până la 10% din fondul de salarii realizat lunar”.  

Din modul de formulare neechivoc şi nesupus altei condiţii decât desfăşurarea 
ireproşabilă a activităţii rezultă caracterul pur şi simplu al acestui drept pretins prin acţiune, 
precum şi obligaţia părţilor de a constitui un fond suplimentar de salarii independent de profit, 
noţiune diferită de cea utilizată în contract, şi anume venituri. 

Pentru aceste motive, având în vedere că fondul necesar pentru acordarea acestui salariu 
se constituie tocmai prin reţinerea unui procent de 10% din cadrul fondului de salarii realizat 
lunar, se reţine că dispoziţiile invocate de către apelante pentru a justifica lipsa fondurilor 
necesare plăţii drepturilor salariale ce fac obiectul prezentei acţiuni nu pot prezenta relevanţă 
în speţă.  
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Aspectele invocate de către pârâte prin motivele de apel, privind lipsa fondurilor 
necesare plăţii acestor drepturi salariale şi neîndeplinirea criteriilor şi indicilor de performanţă 
nu pot fi reţinute ca o justificare pentru neexecutarea acestor obligaţii contractuale şi pentru 
faptul că acestea au fost asumate în urma negocierilor purtate cu sindicatele reprezentative 
ulterior adoptării actelor normative menţionate prin apelurile formulate. 

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.480 alin.1 NCPC 
va respinge ca nefondat apelul pârâtelor. 

 
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 222/A 

din 10 februarie 2015 şi 227/A din 10 februarie 2015  
 
 

42. Spor pentru condiţii vătămătoare. Angajat al unei unităţi de învăţământ. 
Beneficiere 

 Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 271/A din 24 februarie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1136 din 11 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. .../100/2013, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta  S.L., 
împotriva pârâţilor Şcoala Gimnazială nr. 9 Borşa,  Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 
Borşa,  Consiliul Local Borşa, Primarul Oraşului Borşa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş, ca neîntemeiată.  

 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta S.L. este angajata unităţilor 

de învăţământ pârâte Şcoala Gimnazială nr. 9 Borşa şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 
Borşa. 

Prin prezenta acţiune a solicitat instanţei obligarea angajatorilor să-i  calculeze şi să-i 
acorde în continuare sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare de care a beneficiat până 
la data de 01.01.2011, susţinând că este îndreptăţită să-l primească în temeiul art. 2 al. 1 lit. b 
din Legea nr. 284/2010 şi art. 9 din Capitolul I anexa 5 a Legii nr. 63/2011. 

A învederat că sporul i s-a acordat în baza art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 până în 2010, 
iar în anul 2010, în baza Legii 330/2009 conform căreia în anul 2010 salariul nu poate fi mai 
mic decât cel din decembrie 2009. 

Reclamanta a depus la dosar buletinul de determinare nr.18 din 13.03.2007 eliberat de 
comisia de determinare din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Maramureş (f. 22-23) din 
care rezultă că, în urma expertizării  locurilor de muncă în baza art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 
şi a regulamentului nr. 1132/6366/14.09.1993, s-a stabilit că personalul care îşi desfăşoară 
activitatea peste 80% din timpul de lucru la calculator este expus la un complex de noxe care 
prin cumulare pot conduce la efecte dăunătoare asupra stării de sănătate.  

La fila 23 dosar s-a depus un tabel nominal „cuprinzând persoanele care lucrează în 
condiţii grele şi vătămătoare” în care figurează şi reclamanta la poziţia 33, însă nu s-a dovedit 
că acest tabel este anexă a buletinului de determinare nr.18 din 13.03.2007, ci, dimpotrivă, 
inserarea în tabel a unor angajaţi ocupând posturi de fochist(care sigur nu desfăşoară activitatea 
în faţa calculatorului) conduce la concluzia că între  cele două documente nu există nici o 
legătură.  

Potrivit art.8 din H.G. 281/1993 care constituia temeiul de drept al acordării sporului 
pentru condiţii de muncă personalului din unităţile bugetare până la apariţia Legii 330/2009, 
„în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii 
de sporuri: 

    a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul 
de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiţii deosebit 
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de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiţii dificile, mărimea sporului este cea 
prevăzută în anexele la prezenta hotărâre. 

    Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile 
de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii centrale şi locale ale 
administraţiei publice interesate, după consultarea sindicatelor”. 

În aplicarea prevederilor art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 s-a elaborat regulamentul de 
acordare a sporurilor la salariile de bază cuprins în Ordinul comun MSMMPS nr. 
ELV/1132/6322 din 1993 care în art. 4 menţionează că sporul pentru condiţii periculoase de 
muncă se acordă pe bază de „Buletine de determinare prin  expertizare a  locurilor de muncă” 
ce se eliberează pe baza următoarelor criterii:  

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la 
locul de muncă,  

b) gradul de creştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective,  
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse în timpul procesului 

de producţie.  
La art. 5  din Regulament  sunt indicate locurile de muncă avute în vedere pentru 

acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare, iar la art. 8 se precizează că în cazul în care, 
după efectuarea analizelor de laborator , se constată că acestea nu caracterizează în suficientă 
măsură condiţiile în care se desfăşoară activitatea , acordarea sporului se va putea face şi pe 
bază de „Buletin de determinare prin  expertizare a  locurilor de muncă” eliberat de organele 
de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină preventivă şi avizate 
de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru protecţia muncii.  

Reclamanta nu a dovedit că a beneficiat în anul 2009, în temeiul H.G. 281/1993,  de 
sporul pentru condiţii vătămătoare de 15%  pretins.  

În privinţa salarizării pe parcursul anului 2010 raportul de muncă al reclamantei a fost 
guvernat de Legea 330/2009 care, în art. 30 alin. 5 menţionează: „ În anul 2010, personalul 
aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fără a fi afectat de măsurile de 
reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: 

a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;    

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase in afara salariului de bază, 
soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un 
cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.  

Conform al. 6 al aceluiaşi articol, pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter 
permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi 
nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în 
indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în 
vedere in legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora. 

Sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare este prevăzut în anexa II/I privind 
unităţile de învăţământ din Legea 330/2009 la pct. 17 „ în raport cu condiţiile în care se 
desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, 
următoarele categorii de sporuri: 

a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de 
bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.  

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi 
condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de 
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credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale". 

Ca atare, instanţa a constatat că sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare face 
parte din categoria sporurilor menţionate la art. 30 al. 5 lit. b din Legea 330/2009, iar în anul 
2010 s-a acordat celor îndreptăţiţi într-un cuantum care a condus la o valoare egală cu suma 
calculată pentru luna decembrie 2009.  

Art. 5 al. 1 lit. b din O.U.G. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri 
în domeniul bugetar precizează că sporurile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 
care nu se introduc în salariul de bază se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 
2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 
330/2009, respectiv astfel încât suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale să nu depăşească 
30% din salariul de bază.  

Din adeverinţele nr. 189/06.12.2013 şi 190/06.12.2013 rezultă că reclamanta a 
beneficiat în decembrie 2010 de un spor pentru condiţii de muncă de 10%  însă acordarea unor 
sporuri fără o bază legală(cum este cel de 10% în contextul în care nu s-a probat că reclamanta 
a fost îndreptăţită la plata sporului pentru condiţii vătămătoare conform reglementărilor din 
H.G. 281/1993)  nu poate justifica acordarea acestuia în continuare. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale invocate, instanţa a respins 
acţiunea reclamantei ca neîntemeiată.  

 Împotriva acestei hotărâri reclamanta S.L. a declarat apel, prin care a solicitat 
modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii, susţinând că este îndreptăţită să primească 
sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase, deoarece îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii ca în anul 2010, când a beneficiat de acest spor. 

 Conform HG nr.281/1993, apoi conform Legii nr. 284/2010, a Legii nr. 
285/2010 şi a Legii nr. 63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu 
condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, personalul salarizat poate primi un spor de până la 
15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 
Condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea sunt constatate de către Direcţia de sănătate publică 
prin personalul  specializat  emiţându-se  un   buletin  de  expertizare  care  cuprinde 
recomandarea de acordare a tuturor sporurilor prevăzute de legislaţie. Un astfel de buletin de 
expertizare a locului de muncă a fost ataşat, în probaţiune, cererii de chemare în judecată. 
întrucât membri de sindicat reprezentaţi lucrează în acelaşi loc de muncă şi în aceleaşi condiţii 
de la data angajării şi până în prezent, iar legislaţia nu prevede obligaţia de a solicita 
expertizarea periodică a locului de muncă, nu a fost solicitată o nouă astfel de expertizare, cu 
atât mai mult cu cât legislaţia, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011, prevede 
posibilitatea acordării sporului pentru persoanele care lucrează în aceleaşi condiţii ca în 
decembrie 2010 fără a specifica necesitatea unei noi expertizări. 

 Astfel, cererea reclamantei a fost respinsă întrucât s-a apreciat că plata sporului 
a fost lipsită de bază legală. 

 Pârâţii au depus întâmpinări prin care au solicitat respingerea apelului ca 
nefondat. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase în cuantum de 15% din salariul 
de bază a fost acordat reclamantei în cursul anului 2010 (inclusiv în luna decembrie 2010), 
după cum rezultă în mod expres din statele de plată depuse la dosar (filele 13-19), care 
menţionează plata „sporului  de ecran”, denumirea colocvială, uzitată în limbajul nejuridic în 
acest sens. 
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 Temeiul juridic al acordării acestui spor îl reprezintă art.50 alin.12 din Legea 
nr.128/1997, conform căruia, „personalul didactic beneficiază de pensii şi de alte drepturi 
băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă”. 

 Or, art.8 alin.1 lit. a din HG nr.281/1993 prevede expres posibilitatea acordării 
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază, 
personalului din unităţile bugetare. 

 Prin intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009, au fost abrogate prevederile art.50 
alin.12 din Legea nr.128/1997, care au constituit sporul legal al acordării sporului în discuţie, 
însă noul act normativ a prevăzut prin art.17 al anexei nr. II că, în raport de  condiţiile în care 
îşi desfăşoară activitatea, personalul didactic poate beneficia de un spor pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare. 

 Este real că ultima normă evocată prevede stabilirea printr-un regulament al 
ordonatorului principal de credite a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 
concrete a sporurilor, precum şi a condiţiilor de acordare, însă un asemenea regulament nu a 
fost emis nici în baza Legii nr.330/2009, nici în aplicarea actelor normative ulterioare de 
salarizare. 

Omisiunea ordonatorului principal de credite de a emite în condiţiile legii regulamentul 
mai sus menţionat în anul 2010 şi nici chiar până în prezent nu poate constitui un impediment 
la recompensarea prestării activităţii în atare condiţii. 

Acest aspect rezultă din prevederile Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică 
legislativă, art. 75, potrivit căruia Ordinele şi instrucţiunile se vor elibera în  termenul prevăzut 
de actul superior, sau după caz, într-un termen util care să facă posibilă aducerea lor la 
îndeplinire. 

Contextul juridic al cauzei este întregit de prevederile art.30 alin.5 din Legea 
nr.330/2009, conform cărora „în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009, 
îşi va păstra salariul  avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal 
din luna decembrie 2009”, precum şi de dispoziţiile  art.6 alin.1 din OUG nr.1/2010, care 
instituie dreptul salariaţilor afectaţi  de aplicarea Legii nr.330/2009 de a beneficia de sume 
corespunzătoare cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa de salariu aferent lunii 
decembrie 2009, în măsura în care condiţiile de desfăşurare a activităţii se menţin. 

Prin urmare, dispoziţiile legale evocate enunţă clar şi expres imperativul păstrării în 
plată în anul 2010 a drepturilor salariale avute în luna decembrie 2009, în măsura în care  
condiţiile  de desfăşurare a activităţii nu se schimbă şi, desigur, sunt de acord cu exigenţele 
noului cadru legal, care nu mai îngăduie prelungirea efectelor contractelor colective de muncă 
cu privire la acordarea unor drepturi salariale neprevăzute de lege, aspect care va fi analizat în 
legătură cu  sporul pentru condiţii  nocive şi penibile. 

În speţă, reclamanta a beneficiat în decembrie  2009 de sporul pentru condiţii 
vătămătoare şi periculoase de 15 şi şi-au desfăşurat activitatea în anul 2010 (precum şi în 
continuare) în aceleaşi condiţii, iar noul act normativ (Legea nr.330/2009) recunoaşte dreptul  
de a beneficia de act spor în condiţiile unui regulament care, însă nu a mai fost emis nici până 
în prezent. De asemenea dispoziţiile legale  citate conferă dreptul salariaţilor de a beneficia de 
păstrarea în plată în cursul anului 2010 a salariului avut în luna decembrie 2009, prin acordarea 
unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, ce reprezintă în cauză chiar obiectul acţiunii. 

 În acest sens, prin Decizia nr. 11/2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, se reţine cu forţă obligatorie pentru 
instanţele judecătoreşti că „la data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare noua lege-cadru a 
salarizării unitare, Legea-cadru nr. 330/2009, care prevede la art. 1 alin. (2) că, începând cu 
data intrării sale în vigoare, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt şi 
rămân exclusiv cele prevăzute în această lege. 
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     Potrivit art. 30 alin. (5) din noul act normativ, în anul 2010, personalul aflat în 
funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut în luna decembrie 2009, fără a fi afectat 
de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal, iar potrivit art. 6 din acelaşi text de lege, 
pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu 
se mai regăsesc în anexele la lege sau nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor 
de bază sau, după caz, în îndemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor 
sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a 
acestora. 

     Analiza textului de lege evocat denotă caracterul acestuia de normă de protecţie, 
intenţia legiuitorului de a proteja drepturile salariale ale personalului bugetar fiind evidentă. 

     În vederea stabilirii unor criterii de determinare a sintagmei "salariu avut", prin 
art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar s-a prevăzut că: 

     "Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 
se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în 
domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, 
aprobată prin Legea nr. 300/2009." 

Faţă de conţinutul normei citate rezultă că reîncadrarea personalului didactic din 
învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 urma a se realiza luând în calcul salariul de bază la care 
ar fi fost îndreptăţit acesta la data de 31 decembrie 2009, ceea ce reprezintă dreptul recunoscut 
şi ocrotit de lege.” 

Trecând la analiza perioadei la care se referă pretenţiile reclamantei, Curtea constată că 
suma corespunzătoare acestui spor trebuia acordată sub forma sumelor compensatorii cu 
caracter tranzitoriu, aşa cum prevăd legile anuale de salarizare, respectiv art. 6 alin. 1 din OUG 
nr. 1/2010 pentru anul 2010, art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010 pentru anul 2011, art. II 1 
alin. 2 şi 3 din OUG nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr.37/2008 (aşa cum a 
fost modificat prin Legea nr. 283/2011) pentru anul 2012, respectiv art. 1 din OUG nr. 74/2012 
pentru anul 2013 şi art. 1 alin. 4 din OUG nr. 103/2013 pentru anul 2014. 

Pentru anul 2013 sunt relevante pentru a concluziona că reclamanta are dreptul la sporul 
în discuţie, dispoziţiile art. 6 cap. II al anexei nr. 5 din Legea nr. 63/2011 potrivit cărora până 
la aprobarea regulamentului prevăzut de alin. 2, sporurile pentru condiţii de muncă aprobate în 
condiţiile legii se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în 
măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, ceea ce reprezintă, în egală măsură 
şi o recunoaştere de către legiuitor a dreptului personalului didactic de  a beneficia de acest 
spor în perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011. 

 Având în vedere caracterul sinalagmatic al contractului individual de muncă, 
ceea ce înseamnă că executarea obligaţiei recurentei de a presta munca reprezintă cauza 
obligaţiei intimatei de a plăti salariul, Curtea apreciază că nu se pot acorda drepturile salariale 
solicitate de apelantă decât până la data pronunţării prezentei hotărâri. Aceasta nu înseamnă 
însă că pentru perioada ulterioară, apelanta nu este îndreptăţită la acordarea sumelor 
compensatorii cu caracter tranzitoriu, echivalente sporului de condiţii periculoase sau 
vătămătoare, dacă dispoziţiile legale menţionate sau contractul individual de muncă al 
recurentei nu se modifică. 

 În mod similar, acordarea drepturilor salariale care fac obiectul prezentei cauze 
este influenţată şi de dispoziţiile legale incidente în perioada de referinţă prin care drepturile 
salariale ale personalului plătit din fonduri s-au diminuat publice (Legea nr. 118/2010), 
respectiv s-au majorat (Legea nr. 285/2010, OUG nr. 19/2012), precum şi de elementele 
particulare concrete ale fiecărui raport juridic de muncă, care impun acordarea drepturilor în 
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raport de activitatea efectiv desfăşurată în favoarea unităţii şcolare pârâte, fiind excluse aşadar 
perioadele de întrerupere, încetare, suspendare sau perioadele anterioare angajării la unitatea 
şcolară pârâtă.  

 Întrucât conform art. 166 alin. 4 din Codul muncii neplata salariului poate 
determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului 
produs salariatului, va fi obligată unitatea şcolară la actualizarea sumelor compensatorii cu 
indicele de inflaţie de la scadenţă la data plăţii efective. 

Cu privire la cererea de obligare a pârâţilor Primarul oraşului Borşa şi Consiliul Local 
al oraşului Borşa, Curtea, reţine, sub aspectul petitului ce va fi admis, că potrivit prevederilor 
art. 167 din Legea nr. 84/1995, în vigoare în perioada pentru care se solicită acordarea 
drepturilor salariale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi 
finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a 
căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse. 

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr. 2192/2004, „finanţarea unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din  fonduri alocate prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat 
şi din alte surse, potrivit legii.” 

Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 1/2011 
(legea în vigoare la data promovării acţiunii şi pentru ultima parte a intervalului pentru care se 
solicită drepturi, în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior, pentru perioada de până 
la data de 09.02.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării unităţilor din învăţământul 
preuniversitar şi care prevăd că finanţarea de bază pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale.    

Prin urmare bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea 
de învăţământ, reprezintă sursa de finanţare a acesteia, unitatea şcolară fiind cea căreia îi revine 
obligaţia, în limita sumelor alocate, de plată directă în raport cu salariaţii săi - membrii de 
sindicat. 

Atribuţiile Consiliul Local reies din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 
215/2001, care stabilesc că acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul local 
şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
educaţia.  

Primarul are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului municipiului 
conform art. 63 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 şi calitatea de reprezentant al unităţii 
administrativ teritoriale, potrivit art. 62 alin. 1 din acelaşi act normativ.  

Având în vedere atribuţiile recurenţilor în privinţa finanţării unităţilor de învăţământ, 
anterior menţionate, se constată a fi neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
invocată prin întâmpinare.  

 Conform dispoziţiilor Ordinului comun nr. 4576/230/2445/2011, pârâtul Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Maramureş va fi obligat să avizeze statele de personal şi statele de plată ale 
unităţii de învăţământ pârâte. 
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43. Litigiu de  muncă. Obligarea angajatorului la eliberarea adeverinţei 
cuprinzând veniturile lunare realizate în acord global  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 279/A din 24 februarie 2015  
Prin cererea înregistrată la data de 20.01.2014, reclamanta L.A.E. în contradictoriu cu 

pârâta S.C. N. S.A. a solicitat obligarea pârâtei  să îi elibereze o adeverinţă din care să rezulte 
acordul global realizat  în perioada de activitate. 

Prin sentinţa civilă nr. 4989/25.08.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2014, s-a respins acţiunea, pentru următoarele considerente: 

Din carnetul de muncă  seria Ba nr. 0122731, rezultă că în perioada 1974-1990, 
reclamanta a fost angajata pârâtei în meseriile de muncitor calificat, preparator produse 
dietetice, preparator îngheţată, preparator brânzeturi. 

La data de 30.05.2014, pârâta a eliberat reclamantei adeverinţa nr. 2079 din care rezultă 
salariul tarifar si venitul brut realizat şi sporul de noapte, realizate în perioada 01.08.1974-
02.04.1990. 

Fostul angajator a precizat că datele cuprinse în adeverinţă au fost extrase din statele de 
plată aflate în arhiva societăţii. 

Potrivit prevederilor art. 125 din H.G. nr. 257/2011 privind normele de aplicare a Legii 
nr. 263/2010, angajatorii sunt direct răspunzători în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea 
si corectitudinea datelor, elementelor si informaţiilor pe care le înscriu în baza documentelor 
deţinute  în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii 
drepturilor de pensie. 

Din aceste prevederi legale rezultă că datele, elementele si informaţiile înscrise în 
adeverinţele eliberate în vederea recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie sunt preluate 
din statele de plată si alte documente existente în arhiva societăţii şi nu pot fi eliberate pe baza 
unei simple afirmaţii făcute de solicitant, aşa cum este cazul de faţă afirmaţia făcută de către 
reclamantă că a lucrat în acord global. 

Faţă de cele ce preced, instanţa de fond a apreciat cererea de chemare în judecată ca 
nefondată, astfel a respins-o. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta L.A.E. solicitând admiterea 
acestuia. 

În motivare, aceasta susţine că în perioada de referinţă a realizat venituri în acord global, 
astfel că fostul angajator trebuie obligat să îi elibereze o adeverinţă  care să cuprindă şi aceste 
venituri.  

Diferenţa de salariu dintre valoarea trecută în cartea de muncă şi salariul de bază, 
reprezintă venituri din acordul global, pentru care s-a virat la stat impozitul. 

Menţionează că şi-a desfăşurat activitatea şi la recepţie, îmbuteliere, untărie şi lapte 
praf. Programările se făceau pentru o săptămână, în care se lucra 8 ore /zi, 6/7 zile pe 
săptămână. Arată că nu a lucrat niciodată 4 ore pe noapte, iar în 16 ani de muncă a acumulat 
mai mult de 136 ore de lucru de noapte. 

Solicită delegarea unui expert pentru verificarea statelor de plată. 
Apelul nu este motivat în drept. 
Prin întâmpinarea formulată, intimata pârâtă N. S.A. a invocat excepţia tardivităţii 

formulării apelului, respectiv excepţia nulităţii apelului pentru neindicarea sentinţei atacate. 
Referitor la fondul cauzei, intimata subliniază că şi-a îndeplinit obligaţia stabilită de art. 

40 al. 2 lit. f din Codul Muncii, în sensul că a eliberat reclamantei apelante adeverinţa nr. 
2079/30.05.2014 care îndeplineşte toate cerinţele impuse de legiuitor. 

Nu exista nicio dovada ca apelanta a muncit si in acord global, aceasta beneficiind doar 
de spor de noapte. 

Proba cu expertiza nu este utilă soluţionării cauzei, nefiind depuse înscrisuri 
suplimentare care să conducă la o altă stare de fapt. 
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Prin răspunsul la întâmpinare, apelanta a reiterat aspectele evidenţiate prin memoriul 
de apel. 

Nu au fost administrate probe noi. 
Apelul este parţial fondat. 
Curtea consideră că intimata nu şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile impuse de 

dispoziţiile art. 40 al. 2 lit. h din Codul muncii, context în care se impunea admiterea în parte 
a demersului reclamantei. 

În acest sens, apreciază că adeverinţa nr. 2079/30.05.2014(f. 28) emisă de intimată în 
cursul procesului la fond, nu răspunde decât parţial solicitărilor apelantei reclamante, câtă 
vreme aceasta indică doar veniturile brute ale reclamantei în intervalul 01.08.1974 – 
01.04.1990, fără a cuprinde însă vreo referire la veniturile realizate în acord global, la care se 
referă demersul ei. 

În concret, adeverinţa cuprinde o rubrică ”venituri brute”, una privitoare la „salariul 
tarifar”, una referitoare la „diferenţe”, respectiv, în partea finală, „spor de noapte”.  

Susţine intimata că reclamanta apelantă nu a realizat niciodată venituri în acord global, 
însă această împrejurarea nu o exhibă pe prima de a elibera o adeverinţă în care să facă menţiuni 
punctuale în acest sens. 

Reclamanta formulează critici şi în ceea ce priveşte sporul de noapte, critici care vor fi 
înlăturate faţă de prevederile art. 125 din HG nr. 257/2011, intimata eliberând adeverinţa pe 
baza statelor de plată şi a documentelor existente în arhiva societăţii. 

Concluzionând că intimata nu a răspuns decât parţial solicitărilor reclamantei apelante 
prin eliberarea adeverinţei depuse la fondul cauzei, conform art. 480 al. 2 Cod de procedură 
civilă Curtea va admite în parte apelul şi va modifica în parte sentinţa atacată, în sensul că va 
admite în parte acţiunea şi va obliga pârâta să elibereze reclamantei o adeverinţă care să 
cuprindă veniturile brute lunare realizate în acord global pentru perioada august 1974 –aprilie 
1990. 

 
 

44. Prescripţie. Sancţiune disciplinară. Termen de constatare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 225/A din 10 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 5289 din 18 septembrie 2014 pronunţată în dosarul 

nr.1991/117/2014 s-a admis excepţia de tardivitate a emiterii deciziei de sancţionare nr. 
A1/575/17.03.2014 emisă de pârâtă. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta L.D.C. în contradictoriu cu pârâta 
S.N.T.F.C.. 

A fost anulată decizia de sancţionare nr. A1/575/17.03.2014 emisă de pârâtă. 
A fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecata în suma de 500 lei. 
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin decizia de sancţionare 

nr.A1/575/17.03.2014 emisă de pârâtă, reclamanta a fost sancţionată disciplinar cu reducerea 
salariului de bază pe o durată de două luni cu 5%. 

Potrivit dispoziţiilor art. 252 Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii 
disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la 
data săvârşii faptei. 

Stabilirea datei comiterii abaterilor comportă unele discuţii care, însă, conduc la 
concluzia că data  avută în vedere de angajator -18.09.2013 nu are suport real, acesta nefiind 
în măsură să probeze comiterea faptelor imputate reclamantei la această dată. 

Astfel, consultând înscrisurile depuse în probaţiune (facturile depuse în copie şi 
Registrul de evidenţă a documentelor expediate, filele 54-63), s-a constatat că într-adevăr viza 
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“control financiar preventiv a fost aplicată” la data de 18.09.2013 şi la aceeaşi dată facturile au 
ieşit din Serviciul comercial. 

Însă, trebuie subliniat că viza de control financiar preventiv a fost aplicată la 18.09.2013 
de numita J.A. (aşa cum rezultă de pe data inserată pe viza), şi nu de către reclamantă. 

Sarcina reclamantei era  să aplice viza “certificat în vederea acordării vizei CFP”, iar 
această operaţiune era anterioară aplicării vizei de control financiar preventiv de către numita 
J.A. 

Angajatorul nu a probat că reclamanta a aplicat viza “certificat în vederea acordării 
vizei CFP” la data de 18.09.2013 câtă vreme data  respectivă apare doar pe viza aplicată de 
J.A., iar pe de altă parte reclamanta, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, putea aplica viza 
“certificat în vederea acordării vizei CFP” în întreg intervalul de timp cuprins între data intrării 
facturilor în serviciul comercial (12.09.2014) şi data ieşirii acestora din cadrul serviciului 
(18.09.2013). 

Nu a putut fi înlăturată, deci, susţinerea reclamantei în sensul că a aplicat vizele 
respective în ziua intrării lor în serviciul comercial (12.09.2013). 

Având în vedere că intimata nu a probat că reclamanta ar fi comis abaterile pin aplicarea 
vizei la 18.09.2014, precum şi susţinerea reclamantei în sensul că a aplicat viza la 12.09.2014 
susţinere care nu a putut fi înlăturată în lumina probelor administrate şi chiar faptul că în raport 
de natura specifică a litigiilor de muncă, orice dubiu profita salariatului, în speţă, reclamantei, 
tribunalul a reţinut ca dată a comiterii faptei ziua de 12.09.2013. 

 În raport de data săvârşirii faptei, care s-a reţinut a fi 12.09.2013, decizia de sancţionare 
a fost emisă la 17.03.2014, deci peste termenul de 6 luni prevăzut imperativ de lege, de la data 
săvârşirii faptei. 

Prin urmare, decizia de sancţionare apare ca fiind tardiv emisă, impunându-se anularea 
acesteia. 

Întrucât pârâta se află în culpă procesuală, a fost obligată la plata către reclamantă a 
sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial conform 
chitanţei de la fila 6 a dosarului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel S.N.T.F.C. S.A., solicitând admiterea 
acestuia, schimbarea în totalitatea a hotărârii prime instanţe, în sensul respingerii acţiunii. 

În dezvoltarea motivelor de apel s-a arătat în esenţă că excepţia tardivităţii emiterii 
deciziei de sancţionare disciplinară nr.Al/575/17.03.2014 a fost greşit admisă de prima instanţă 
întrucât potrivit menţiunilor olografe din cuprinsul facturilor în speţă, acestea au intrat în 
Serviciul comercial în data de 12.09.2013, când au primit număr de înregistrare, respectiv: 
nr.S411/9/2375/12.09.2013,nr.S411/9/2379/12.09.2013,nr.S411/9/2376/12.09.2013, 
nr.S411/9/2371/12.09.2013, nr.S411/9/2373/12.09.2013. 

Facturile au ieşit din Serviciul Comercial în data de 18.09.2013, după vizarea de către 
intimata-reclamantă "certific în vederea acordării vizei CFP" şi după aplicarea ştampilei "Vizat 
Control Financiar preventiv", împrejurare probată de apelantă cu extrasul de pe Registrul de 
evidenţă a documentelor expediate. 

Faţă de înscrisul susmenţionat a susţinut faptul că facturile au stat la Serviciul 
Comercial în perioada 12.09.2013-18.09.2013, pe fiecare dintre acestea, stampila "Vizat 
Control Financiar preventiv" fiind aplicată în data de 18.09.2013, dată la care facturile au şi 
fost expediate din cadrul acestui serviciu. 

Intimata-reclamanta a susţinut că a vizat facturile în cauză la data de 12.09.2013, 
moment la care facturile au intrat în Serviciul Comercial, iar instanţa a reţinut în considerente 
faptul că nu poate fi înlăturată această susţinere, având în vedere faptul că subscrisa nu a probat 
că intimata-reclamantă a vizat facturile pe data de 18.09.2013. 

În dovedirea faptului că susţinerea intimatei - reclamante este nefondată s-a depus în 
copie conform cu originalul, pontajul lunii septembrie 2013, din care rezultă că salariata a fost 
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plecată în delegaţie în perioada 11-13.09.2013 şi ca atare nu a fost prezentă la birou în data de 
12.09.2013, neputând astfel să aplice la acea dată viza pe facturi, aşa după cum susţine. 

De altfel, instanţa de fond nu a ţinut cont nici de faptul că intimata-reclamanta a înlocuit 
în tot cuprinsul lunii septembrie 2013 pe Şeful Serviciului Comercial aflat în concediu de 
odihnă, împrejurare probată cu pontajul lunii septembrie 2013 depus la dosarul cauzei la fond. 
Or, în calitate de înlocuitor al şefului de serviciu, a acordat în tot cuprinsul lunii septembrie 
viza "Certific în vederea acordării CFP". 

Intimata reclamantă L.D.C. a depus întâmpinare la dosarul cauzei prin care solicită 
respingerea apelului formulat în cauză ca fiind nefondat, cu consecinţa menţinerii hotărârii 
atacate ca fiind legală şi temeinică (fila 13). 

În dezvoltarea motivelor întâmpinării s-a arătat că apelanta susţine şi depune programul 
ei de lucru si pontajul prin care susţine ca în perioada 11-13.09.2013, a fost plecată în delegaţie. 
Este adevărat, însa s-a prezentat la serviciu în data de 16.09.2013 - data la care a certificat 
facturile în termen legal. 

Instanţa de fond a procedat în mod corect atunci când a admis excepţia de tardivitate, a 
admis acţiunea acesteia şi a anulat decizia de sancţionare nr.Al/575/17.03.2014. 

Pentru a admite acţiunea , instanţa de fond a reţinut ca, angajatorul nu a probat ca 
reclamanta a aplicat viza "certificat" în vederea acordării vizei CEP" la data de 18.09.2013, 
câtă vreme data respectivă apare doar pe viza aplicată de J.A., iar pe de altă parte reclamanta 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, putea aplica viza "certificat in vederea acordării vizei 
CEP" în întreg intervalul de timp cuprins între data intrării facturilor în serviciul comercial 
(12.09.2014) şi data ieşirii acestora din cadrul serviciului (18.09.2013). 

Apelanta-pârâtă S.N.T.F.C. S.A. a depus răspuns la întâmpinarea reclamantei (fila 22). 
În dezvoltarea răspunsului la întâmpinare se arată referitor la susţinerea din întâmpinare 

în sensul că viza a fost aplicată în data de 16.09.2013 că faţă de prevederile art.181 alin. 1 pct. 
3 coroborate cu prevederile art. 181 alin. 2 Cod Procedură Civilă, termenul de şase luni de la 
data săvârşirii faptei s-ar fi împlinit la data de 16.03.2014. 

Or, faţă de împrejurarea că data de 16.03.2014 a picat într-o zi nelucrătoare de 
duminică, termenul de 6 luni s-a împlinit în prima zi lucrătoare, respectiv 17.03.2014, dată la 
care s-a emis decizia de sancţionare disciplinară nr.Al/575/2014. 

Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

Prima instanţă a reţinut că data săvârşirii faptei pentru care a fost sancţionată disciplinar 
reclamanta este 12.09.2013. Prin memoriul de apel, angajatorul a invocat că în perioada 11-
13.09.2013 reclamanta a fost plecată în delegaţie (depunând foaia colectivă de prezenţă din 
septembrie 2013 – filele 5-6) şi nu putea astfel să aplice viza „certificat în vederea acordării 
vizei de control financiar preventiv” în data de 12.09.2013. Intimata-reclamantă a recunoscut 
prin întâmpinarea din apel faptul că în data de 12.09.2013 a fost plecată în delegaţie şi a arătat 
că a aplicat viza menţionată anterior în 16.09.2013, dată în raport cu care se va realiza analiza 
excepţiei de către instanţa de apel. 

Întrucât termenul de 6 luni în care se poate aplica sancţiunea disciplinară prevăzut de 
art. 252 alin. 1 din Codul muncii este un termen de prescripţie (în acest sens fiind şi Decizia în 
interesul legii nr. 16/2012, obligatorie conform art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă), iar în  
Codul muncii nu există dispoziţii cu privire la modul de calcul al termenelor de prescripţie, în 
cauză se aplică dreptul comun, respectiv  dispoziţiile art. 2552 alin. 1 din Codul civil. Conform 
acestei prevederi care reglementează durata termenelor (fără deosebire de natura şi izvorul lor 
- art. 2551 din Codul civil) stabilite pe luni sau ani „când termenul este stabilit pe săptămâni, 
luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din 
ultimul an”. Art. 2554 din Codul civil stipulează că „dacă ultima zi a termenului este o zi 
nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează”. 
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Spre deosebire de reglementarea anterioară în care Decretul nr. 167/1958 şi Vechiul 
Codul civil nu conţineau o reglementară exhaustivă cu privire la modul de calcul al termenelor 
de prescripţie, motiv pentru care se completau cu Codul de procedură civilă, art. 2551-2556 
din Noul Cod civil prevăd o astfel de reglementare, astfel încât în prezent nu sunt aplicabile în 
materie dispoziţiile art. 181 alin. 1 pct. 3 şi alin. 2 Cod procedură civilă, invocate de apelantă 
prin răspunsul la întâmpinare (filele 22-23). Distincţia este însă mai mult teoretică întrucât 
dispoziţiile invocate anterior din Codul civil şi Codul de procedură civilă sunt similare.  

Coroborând dispoziţiile art. 252 alin. 1 din Codul muncii cu art. 2552 alin. 1 şi 2554 
din Codul civil, în raport de data de 16.09.2013 invocată de intimată ca fiind cea a săvârşirii 
faptei, termenul de prescripţie de 6 luni trebuia să se împlinească în data de 16.03.2014. Întrucât 
această zi a fost nelucrătoare (duminică), termenul de prescripţie se consideră împlinit la 
sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează, respectiv 17.03.2014, data în care s-a emis 
Decizia de sancţionare disciplinară nr. A1/575/17.03.2014, contestată în prezenta cauză. 

Drept urmare, în raport de susţinerile părţilor şi de probele administrate în apel, excepţia 
tardivităţii deciziei de sancţionare a fost greşit admisă de prima instanţă. 

În consecinţă, având în vedere şi limitele în care a fost investită instanţa de apel, 
respectiv faptul că prin apel s-a criticat numai excepţia tardivităţii emiterii sancţiunii 
disciplinare şi în cauză nu s-a formulat apel incident de către intimată  pentru a se devolua 
temeinicia deciziei de sancţionare (art. 477 alin. 1 Cod procedură civilă), în temeiul 
dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 480 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă se va 
admite apelul declarat de pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 5289 din 18.09.2014 a 
Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. .../117/2014, care va fi schimbată în tot în sensul că 
se va respinge acţiunea reclamantei L.D.C. în contradictoriu cu pârâta S.N.T.F.C.. 

 

45. Sancţiune disciplinară. Aplicare. Legalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 260/A din 18 februarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 4700 din 30.06.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr. .../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulată şi precizată de reclamanta P.R. în 
contradictoriu cu pârâta Grădiniţa cu Program Prelungit „A.” Cluj-Napoca. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Prin Decizia nr. 36/07.02.2013, reclamanta a fost sancţionată cu reducerea 

salariului de bază pe o perioadă de 3 luni (februarie, martie, aprilie 2013) cu 5%. 
 Comisia de cercetare disciplinară a fost numită de către Consiliul de 

Administraţie, în cadrul şedinţei din data de 16.01.2013 şi nu de către director. Directorul doar 
a emis decizia de numire a acestei comisii.  

 Pentru personalul didactic auxiliar, cum este încadrată reclamanta, nu există 
nicio menţiune în textul art. 280 din Legea nr. 1/2011, astfel că  reclamantei i se aplică 
prevederile Codului muncii, sens în care conducătorul unităţii de învăţământ are prerogativă 
disciplinară.  

 Contestatoare avea datoria de a întocmi listele zilnice de alimente şi de a le preda 
până la ora 10,30. Totodată, este foarte important ca acestea să fie corect întocmite şi nu dublate 
sau cu lipsuri sau greşeli. De nenumărate ori s-a descoperit că administratorul grădiniţei, P.R., 
a uitat să treacă unele produse, sau a scos mai puţină mâncare decât ar fi trebuit, în funcţie de 
numărul de copii. Spre exemplu, în 08.07.2013, pe perioada vacanţei, când au fost prezenţi 41 
de copii, deci nu era o perioadă aglomerată, a uitat să treacă varza, aşa cum reiese din listele 
depuse la dosar, prima listă greşit întocmită iar a doua refăcută, la solicitarea directorului.  

 Listele din perioada 3-7.12.2012 au fost date la semnat o singură dată, în fiecare 
zi. Dovada o constituie exemplarele în xerocopii anexate. Faptul că ele au fost refăcute datorită 
omiterii înregistrării celor 20 de pachete de unt şi semnate apoi de către contestatoare în locul 
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directorului este evident. Pe programul de gestiune, instalat doar pe calculatorul 
administratorului, lucrează numai contestatoare, nimeni altcineva. 

 Din declaraţia martorei N.A. rezultă că în data de 03.12.2012 s-au întocmit liste 
cu alimente de către administrator. Într-una din zile s-a omis cantitatea de unt, iar directoarea 
a solicitat refacerea listei cu respectiva cantitate şi ulterior au fost semnate de doamna director. 
La începutul lunii ianuarie 2013 listele au fost refăcute pentru a treia oară de către administrator 
la cererea directorului pentru a fi sigur că semnăturile administratoarei şi directoarei sunt 
adevărate. Aceste liste refăcute au fost duse la semnate şi apoi au fost trimise la contabilitate. 

 Din declaraţia martorei S.A. rezultă că în prezenţa sa d-na director a întrebat-o 
pe d-na administrator, dacă a semnat în locul ei. Răspunsul a fost: da, şi în continuare d-na 
director i-a cerut explicaţii, formulând următoarele întrebări: M-aţi căutat şi nu eram în birou? 
Răspuns: Nu, nu aceasta a fost motivul. V-a fost frică că aţi greşit listele şi vă voi avertiza? 
Răspuns: nu. Doamna administrator a dat din umeri şi a spus: nu ştiu. 

 Din cele ce preced, rezultă că fapta reţinută în sarcina reclamantei există, astfel 
că decizia contestată este temeinică şi a fost menţinută iar cererea de chemare în judecată este 
nefondată şi a fost respinsă.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta P.R., solicitând schimbarea în 
tot a hotărârii atacate în sensul anulării Deciziei nr. 36 din 07.02.2013 emisă de către directorul 
Grădiniţei cu program prelungit „A.”, prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară a reducerii 
salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 5%, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivare a arătat că presupusa abatere disciplinară priveşte acuzaţii cu privire la 
falsificarea unor semnături, sens în care s-a admis de către instanţa de fond proba privind 
compararea de scripte însă în cuprinsul hotărârii nu se face nicio referire la această probă. 

Se mai apreciază că legea aplicabilă este Legea nr. 1/2011, nu Codul Muncii cum în 
mod incorect a reţinut instanţa de fond, în acest sens apelanta înţelegând să facă trimitere la 
prevederile art. 85 din  Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate 
învăţământ preuniversitar şi la dispoziţiile  art.133 şi 137 din Legea 62/2011, iar dispoziţiile 
sale sunt obligatorii pentru unitatea angajatoare. 

Pe de altă parte, analizând argumentele reţinute de prima instanţă, apreciază că lipsa 
unei prevederi exprese în cuprinsul Legii nr.1/2011 cu privire la modul în care se alcătuiesc 
comisiile de cercetare disciplinară pentru personalul didactic auxiliar, nu duce la concluzia că 
intenţia legiuitorului a fost ca această categorie să nu răspundă disciplinar conform Legii 
nr.1/2011. 

Art. 280 (4) la care se face referire reglementează doar modul în care se alcătuiesc 
comisiile de disciplină pentru personalul didactic şi de conducere, şi nu prevede alte aspecte în 
legătură cu stabilirea răspunderii disciplinare. 

Practic, ceea ce se desprinde din lecturarea art. 280 (4) din Legea nr. 1/2011 este că în 
cazul personalului didactic şi a personalului de conducere comisiile de cercetare trebuie să fie 
formate în componenţa prevăzută la lit. a) şi b), iar în privinţa personalului didactic auxiliar 
comisiile de cercetare pot fi alcătuite în orice mod doreşte angajatorul, fără a fi necesară 
respectarea unei anumite componenţe întrucât nu există un articol special care să stabilească 
această componenţă. 

Interpretarea dată de instanţa de fond ar face ca dispoziţiile Legii nr.1/2011 să nu poată 
fi aplicate niciodată personalului didactic auxiliar în privinţa răspunderii disciplinare, astfel 
încât nu s-ar mai justifica niciun motiv pentru care legiuitorul a inclus această categorie în 
însăşi textul Legii nr.1/2011 la capitolul privind răspunderea disciplinară. Indicarea expresă a 
personalului didactic auxiliar în cuprinsul art. 280 din Legea nr. 1/2011 ne conduce la concluzia 
că această menţiune are ca scop tocmai că legea aplicabilă este Legea nr.1/2011. 
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La aceeaşi concluzie conduc şi precizările de la alin. 2 de la art. 280 unde se prevede 
care sunt sancţiunile aplicabile personalului didactic, didactic auxiliar şi de conducere, iar 
aceste sancţiuni sunt diferite de cele prevăzute în Codul Muncii, de unde reiese că intenţia 
legiuitorului a fost de a se aplica dispoziţiile Legii nr.1/2011 şi personalului didactic auxiliar. 

Apelanta mai susţine că procedura de cercetare nu a fost respectată. 
Numirea comisiei de cercetare este prerogativa Consiliului Profesoral nu a directorului 

sau Consiliului de Administraţie, ori în cazul de faţă Comisia de cercetare a fost numită de 
Consiliul de Administraţie, contrar dispoziţiilor legale. 

Conform art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial cu numărul 874 din 29 septembrie 
2005, printre atribuţiile Consiliului Profesoral se regăseşte la litera g) „numeşte comisiile de 
cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al 
unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare”. 

În ce priveşte sancţiunea arată că nu a fost aplicată de organul competent. Stabilirea 
sancţiunii disciplinare este prerogativa Consiliul Profesoral, aspect reglementat la litera h) din 
acelaşi regulament evocat anterior: „stabileşte sancţiuni disciplinare pe baza raportului 
comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale 
regulamentului intern”. 

Şi în această privinţă niciun text de lege nu permite Consiliului de Administraţie sau 
directorului unităţii să aplice sancţiuni pe baza raportului Comisiei de disciplină, această 
prerogativă aparţinând Consiliului Profesoral. 

Decizia de sancţionare a fost emisă fără respectarea condiţiilor de formă impuse de lege. 
Având în vedere că îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.1/2011 decizia de sancţionare 

nr. 36/07.02.2013 este nulă absolut datorită nerespectării dispoziţiilor legale prevăzute la art. 
280-282 din Legea 1/2011 coroborat cu art. 252 din Codul Muncii, şi anume: autoritatea 
competentă să aplice sancţiunea este Consiliul Profesoral al unităţii, şi nu Consiliul de 
Administraţie; nu au fost arătate motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat;  nu au fost precizate prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost 
încălcate de salariat; instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiei este Colegiul de 
Disciplină de pe lângă ISJ Cluj, nu Tribunalul Cluj cum s-a trecut în decizie; termenul de 
contestare este de 15 zile nu 30 de zile cum s-a trecut în decizie.   

Susţine că fapta pentru care a fost sancţionată nu există, existenta acesteia nu a fost 
dovedită. A arătat atât în faţa Comisiei de cercetare cât şi pe tot parcursul procesului că nu a 
semnat în locul directorului, singura „probă” care a stat la baza cercetării şi emiterii deciziei de 
sancţionare fiind mărturia educatoarei Blaga Alexandra. 

Apreciază că pentru probarea acuzaţiilor grave care i se aduc angajatorul avea 
posibilitatea efectuării unei expertize grafologice, însă directorul unităţii nu a solicitat 
efectuarea expertizei ştiind că semnătura îi aparţine. În lipsa unei expertize abaterea 
disciplinară nu este dovedită, această probă fiind singura capabilă să dovedească fără dubiu 
existenta unei semnături falsificate. 

Având în vedere dispoziţiile legale care prevăd că în materia dreptului muncii sarcina 
probei aparţine angajatorului, apreciază că nu s-a dovedit existenţa unei semnături false, simpla 
declaraţie de martor al unei persoane care a asistat la un conflict între administrator şi director 
fiind insuficientă. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 26 septembrie 2014, intimata Grădiniţa cu 
Program Prelungit „A.” Cluj-Napoca, a solicitat respingerea apelului formulat de reclamantă 
ca nefondat, cu consecinţa menţinerii sentinţei civile atacate ca fiind temeinică şi legală. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 
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Prin Decizia nr. 36/07.02.2013, reclamantei, în calitate de administrator în cadrul 
unităţii pârâte, i s-a aplicat sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază pe o perioadă 
de 3 luni (februarie, martie, aprilie 2013) cu 5%, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 
lit. c C.muncii coroborat cu art. 280 alin. 2 lit. c din Legea nr. 1/2011, reţinându-se în sarcina 
sa faptul că a semnat în locul directorului instituţiei listele de alimente din intervalul 3-7 
decembrie 2012. 

 Analizând conţinutul deciziei de sancţionare, se constată că aceasta cuprinde 
menţiunile obligatorii prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 252 alin. 2 C.muncii, inclusiv 
prevederile încălcate de reclamantă şi nici motivele pentru care au fost înlăturate apărările 
acesteia, specificându-se în mod expres în actul sanctionator că apărările formulate nu au fost 
probate şi au fost infirmate de numitele B.A., S.L. ŞI D.S., cu trimitere la procedura nr. CI 4 
aprobată de CA la data de 05.11.2012 referitoare la eliberarea alimentelor din magazie pentru 
pregătirea hranei copiilor.  

 În ceea ce priveşte temeiul legal în baza căruia s-a procedat la cercetarea abaterii 
disciplinare şi la aplicarea sancţiunii, Curtea constată că atât angajatorul cât şi prima instanţă 
în mod corect au apreciat cu privire la incidenţa în cauză a prevederilor cuprins în Codul 
Muncii, atât timp cât art. 280 alin. 4 din Legea nr. 1/2011, lege specială, nu cuprinde 
reglementări particulare, care să oblige, şi în situaţia în care se decide sancţionarea salariatului 
care nu face parte din categoriile enumerate în mod expres în conţinutul textului legal. 

Astfel, textul alin. 4 al art. 280 din Legea nr. 1/2011 se referă doar la efectuarea 
cercetării  disciplinare în cazul personalului didactic, personalului de conducere al unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, personalului de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor 
şcolare şi a personalului de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

În acest sens, art. 280 alin. 4 din Legea nr. 1/2011 prevede următoarele:  “Pentru 
cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul 
inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie 
după cum urmează:     a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre 
care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este 
un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a 
săvârşit abaterea; b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia 
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un 
inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; c) pentru 
personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală 
din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi 
au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; d) pentru personalul de 
conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3-
5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin 
egală cu a celui care a săvârşit abaterea.”  

Potrivit dispoziţiilor art. 96 alin.1 din Legea nr.1/2011, unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori 
şi de directori adjuncţi, după caz. 

Art. 97 alin.1 şi 2 lit. a) din aceeaşi lege prevede că directorul unităţii de învăţământ de 
stat este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 
acesteia. 
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Prevederile art. 85 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de 
Activitate Învăţământ Preuniversitar, trimit prin conţinutul lor atât la prevederile art. 280-282 
din Legea nr. 1/2011 cât şi la cele cuprinse la art. 247-252 C.muncii, şi nu este posibil a se da 
dispoziţiilor cuprinse într-un contract colectiv de muncă o interpretare contrară celei care 
rezultă din aplicarea dispoziţiilor legale. 

În ceea ce priveşte menţiunile cuprinse în conţinutul deciziei de sancţionare referitoare 
la instanţa competentă să soluţioneze contestaţia şi termenul de contestare, se constată că 
unitatea pârâtă a respectat prevederile legale cuprinse în Codul Muncii.   

 Prin urmare, Curtea reţine, raportat la prevederile art. art. 251 alin. 1 şi art. 252 
alin. 2 C.muncii, coroborat cu prevederile art. 280 din Legea nr. 1/2011, că decizia de 
sancţionare emisă de pârâtă îndeplineşte toate condiţiile de legalitate. 

 Referitor la motivele de netemeinicie, Curtea constată că a fost probată în cauză 
săvârşirea de către reclamantă a abaterii disciplinare reţinută în sarcina sa, starea de fapt fiind 
confirmată atât de depoziţia martorei Şerban Alexandra, audiată în faţa primei instanţe, cât şi 
de martorele S. Loredana şi Drăghici Sandra I., audiate în apel, martore care au asistat la 
discuţiile purtate între reclamantă şi directoarea unităţii pârâte din care rezulta recunoaşterea 
reclamantei asupra faptului că a semnat listele de alimente în locul directoarei. 

  În ceea ce priveşte unele inadvertenţe între declaraţiile martorelor cu privire la 
locul în care s-au purtat discuţiile între reclamantă şi directoare, acestea apar ca justificabile 
având în vedere, pe de o parte, durata relativ mare de timp care a trecut de la data evenimentelor, 
iar pe de altă parte, modificările administrative privind schimbarea locaţiei biroului 
administratorului şi mutarea acestuia în locaţia ce aparţinea iniţial biroului secretariat 
contabilitate. 

 Deşi apelanta prin motivele de apel a adus în discuţie problema necesităţii 
administrării probei privind verificarea de scripte, nu a solicitat în concret administrarea acestei 
probe iar în ceea ce priveşte obligativitatea angajatorului de a depune dovezi în apărarea sa în 
condiţiile art. 272 C.muncii, Curtea constată că pârâta a probat abaterea disciplinară reţinută 
prin decizia de sancţionare, situaţie în care proba contrară cădea în sarcina reclamantei. 

 Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, reţinând faptul că prima 
instanţă a făcut o corectă apreciere asupra stării de fapt şi asupra dispoziţiilor legale incidente, 
hotărârea pronunţată fiind astfel legală şi temeinică, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat cu consecinţa păstrării sentinţei 
atacate. 

În temeiul dispoziţiilor art. 453 alin. 1 C.pr.civ., apelanta P.R. va fi obligată să plătească 
intimatei Grădiniţa cu Program Prelungit „A.” Cluj-Napoca suma de 700 lei cheltuieli de 
judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial.  

 
 

46. Decizie de concediere. Contract individual de muncă încheiat pe durată 
nedeterminată. Acţiune în constatarea nulităţii clauzei privind perioada 
de probă şi a actului de desfacere a contractului de muncă. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 166/A din 3 februarie 2015  
prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.07.2013, reclamantul 

M.B. a chemat-o în judecată pe pârâta R.A. A.I. CLUJ-NAPOCA şi i-a solicitat instanţei să 
constate nulitatea clauzei prevăzute la art. L lit. a din contractul de muncă nr. 520/2013; să 
stabilească nulitatea absolută a actului de desfacere a contractului de muncă nr. 520/14.05.2013 
întrucât acesta este nelegal, cu consecinţa menţinerii valabilităţii contractului menţionat; să 
dispună reîncadrarea în muncă a reclamantului; să dispună obligarea angajatorului la plata 
drepturilor salariale începând cu data de 14.06.2013 şi până la data reîncadrării în muncă.  
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Prin sentinţa civilă nr. 3276/14.04.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2013, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul M.B., în 
contradictoriu cu pârâta R.A. A.I. CLUJ-NAPOCA. 

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente:  
Între reclamant, în calitate de angajat, şi pârâtă în calitate de angajator s-a încheiat 

contractul individual de muncă nr. 520/14.05.2013 pe o perioadă nedeterminată în cadrul căruia 
s-a stipulat la punctul L. lit. a o perioadă de probă de 90 de zile. 

În data de 13.06.2013 i s-a comunicat reclamantului notificarea de încetare a 
contractului individual de muncă menţionat anterior, începând cu data de 14.06.2013. 

Instanţa a apreciat necesar să arate că în speţă este irelevant să se determine dacă 
reclamantul a săvârşit sau nu abateri disciplinare. Aceasta deoarece, soluţia prezentei cauze 
depinde de constatarea existenţei unei perioade de probă în contractul încheiat între părţi. 
Existenţa perioadei de probă duce la posibilitatea angajatorului de a pune capăt contractului 
dintre părţi, independent de existenţa vreunei abateri disciplinare. Chiar în ipoteza constatării 
inexistenţei unei perioade de probă valabil exprimate în contract, ar fi fost inutil să se determine 
existenţa abaterilor disciplinare săvârşite de către reclamant, întrucât în acest caz ar fi fost 
evident că notificarea nr. 516/13.06.2013 nu conţine toate elementele prevăzute de art. 252 din 
Codul muncii şi nu poate să fie valabilă ca şi decizie de desfacere disciplinară a contractului 
individual de muncă. 

Referitor la excepţia inadmisibilităţii menţionată în întâmpinare, instanţa apreciază că 
aceasta este neîntemeiată şi o va respinge ca atare întrucât în speţă  nu există nicio condiţie de 
admisibilitatea a acţiunii care să nu fie îndeplinită, iar argumentele invocate reprezintă apărări 
pe fondul acţiunii formulate de reclamant. 

Pe fondul cauzei instanţa a reţinut următoarele: 
Capătul de cerere privind constatarea nulităţii clauzei cuprinzând perioada de probă este 

neîntemeiat. Reclamantul nu a precizat concret dar din motivarea acţiunii sale rezultă că solicită 
constatarea acestei nulităţi pentru lipsa consimţământului său cu privire la această clauză.  

Prin semnătura sa necontestată existentă pe contractul este însă probat consimţământul 
reclamantului la toate clauzele contractului. Reclamantul nu poate să invoce în apărarea sa 
faptul că nu a cunoscut sau că nu a citit contractul pe care l-a semnat, întrucât acest lucru ar 
însemna să se prevaleze de o conduită culpabilă, constând într-o lipsă de diligenţă la semnarea 
contractului. În plus, admiterea în general a unei astfel de apărări, ar conduce la imposibilitatea 
dovedirii prin înscris a oricărui contract. Lipsa menţiunilor exprese referitoare la perioada de 
probă din timpul negocierilor nu înseamnă lipsa acordului reclamantului la această clauză, 
acord dovedit după cum am arătat prin semnătura sa. Aceasta cu atât mai mult cu cât clauza 
referitoare la perioada de probă este una uzuală în contractele individuale de muncă, codul 
muncii arătând expres că durata acesteia este obligatoriu că să fie menţionată în contract. 
Instanţa observă în context că reglementarea şi durata perioadei de probă din contractul încheiat 
între părţi  este conformă cerinţelor impuse de Codul muncii, respectiv art. 31 alin. 1 din acest 
cod. De asemenea, este neîntemeiat argumentul reclamantului conform căruia perioada de 
probă nu ar fi fost trecută în contract în momentul semnării. Reclamantul ar fi putut să facă 
dovada acestui fapt depunând la dosar exemplarul său din contract în care să nu fie trecută o 
astfel de perioadă. Instanţa a observat însă că şi în copia contractului ataşată cererii de chemare 
în judecată este trecută perioada de probă de 90 de zile. Reclamantul nu a invocat alte 
argumente de nulitate a clauzei prevăzute la punctul L lit. a, iar motivul referitor la lipsa 
consimţământului este neîntemeiat, după cum s-a arătat anterior, instanţa urmând să respingă 
acest capăt de cerere ca neîntemeiat. 

Din faptul că reclamantul se afla în perioada de probă la momentul notificării încetării 
contractului său rezultă şi concluzia valabilităţii acestei notificări. După cum prevede expres 
art. 31 alin. 3 din Codul muncii în această perioadă contractul individual de muncă poate să 
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înceteze printr-o simplă notificare provenind de la oricare dintre părţi nefiind necesară 
motivarea acesteia. Instanţa costată prin urmare că notificarea de încetare a contractului 
individual de muncă a fost valabil emisă raportat la prevederile textului legal anterior citat, 
urmând să respingă şi capătul de cerere referitor la constatarea nulităţii acestui act de încetare 
a contractului individual de muncă. 

O consecinţă directă a respingerii primelor două capete de cerere este respingerea 
petitelor privind reîncadrarea în muncă a reclamantului şi obligarea angajatorului la plata 
drepturilor salariale începând cu data de 14.06.2013 şi până la data reîncadrării în muncă. 
Aceasta deoarece aceste petite erau subsecvente celor anterioare şi depindeau de admiterea 
acestora. 

Având în vedere că acţiunea reclamantului a fost respinsă şi că acesta va pierde 
procesul, instanţa a obligat pe acesta la plata către pârâtă a cheltuielilor de judecată efectuate 
de reclamant, constând în onorariu avocaţial, dovedit prin factura şi chitanţa depuse la dosarul 
cauzei.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul M.B., solicitând admiterea 
apelului, în principal, schimbarea în tot a sentinţei atacate, cu consecinţa admiterii acţiunii aşa 
cum a fost formulată, iar în subsidiar, anularea hotărârii atacate si trimiterea cauzei spre 
rejudecare la instanţa de fond in vederea administrării tuturor probelor necesare în vederea unei 
juste soluţionării a cauzei, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În susţinere, reclamantul arată că între el şi pârâtă a fost încheiat contractul de muncă 
înregistrat sub nr. 520/14.05.2013, respectiv că anterior încheierii acestui contract a purtat 
discuţii cu reprezentanţii pârâtei, discuţii prin care au convenit încheierea contractului pe durată 
nedeterminată, fără a fi pusă în discuţie vreo perioadă de probă. A fost chemat pentru semnarea 
contractului în data de 14.05.2013. 

Învederează reclamantul că la momentul la care a semnat contractul, acesta nu avea 
completate clauzele manuale de la litera L, referitoare la perioada de probă. 

De asemenea, subliniază că, contractul nu a fost semnat concomitent de ambele părţi, 
reclamantul semnând toate exemplarele la data de 14.05.2013, iar reprezentanţii pârâtei, doar 
ulterior. Nu poate preciza dacă reprezentanţii pârâtei au semnat la data de 14.05.2013 sau 
15.05.2013, însă precizează că a luat exemplarul din contract la data de 16.05.2014, moment 
în care acesta era semnat de reprezentanţii pârâtei. 

Menţionează că a solicitat să îi fie încuviinţată proba cu martori pentru a dovedi 
împrejurările anterior arătate (că semnarea contractului s-a făcut la momente diferite), dar 
prima instanţă i-a respins în mod nelegal cererea. 

Arată că aceeaşi soluţie a fost adoptată de prima instanţă şi în ceea ce priveşte solicitarea 
de prezentare a înregistrării video cu privire la momentul semnării contractului, probă care, în 
opinia reclamantului, ar fi confirmat, pe de o parte, că acesta a fost singur în Biroul Resurse 
Umane şi a plecat de acolo fără să deţină un exemplar din contract, iar pe de altă parte, faptul 
că clauzele înscrise manual puteau fi inserate ulterior. 

Face trimiteri la prevederile art. 17 al. 1, al. 2 lit. 2, al. 4 şi art. 31 al. 1 din Codul Muncii, 
dispoziţii pe care le interpretează în sensul în care stabilirea perioadei de probă este o opţiune 
a angajatorului care urmăreşte sa verifice aptitudinile angajatului, dar care implică atât obligaţia 
acestuia de a informa salariatul, cât şi existenţa acordului celui din urmă. 

Consideră că atâta timp cât pârâta nu i-a adus la cunoştinţă faptul că va fi angajat pentru 
o perioadă de probă şi că nu a consimţit la încheierea contractului în acest mod ( nu şi-a dat 
consimţământul în sensul angajării cu perioadă de probă), era necesară administrarea probelor 
solicitate. 

În fine, reclamantul apreciază că decizia pârâtei de desfacere a contractului de muncă 
este nelegală, întrucât, pe de o parte, contractul de muncă încheiat între părţi a vizat o perioadă 
nedeterminată, nefiind convenită cu pârâta vreo perioadă de probă, iar pe de altă parte aceasta 
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este lovită de nulitate, legislaţia în vigoare prevăzând limitativ modalităţile şi cazurile în care 
un contract individual de muncă încetează sau poate fi desfăcut. 

În drept, invocă art. 466, 480 şi următoarele din noul Cod de procedură civilă. 
Prin întâmpinarea formulată intimatul pârât A.I. CLUJ RA (f.11) s-a opus admiterii 

apelului reclamantului, cu cheltuieli de judecată. 
În esenţă, pârâta susţine că solicitarea reclamantului de constatare a nulităţii clauzei 

contractuale cu privire la perioada de probă este nefondată, întrucât reclamantul a cunoscut că 
raportul de muncă dintre părţi era supus unei perioade de probă de 90 zile, cu ocazia angajării, 
acesta semnând atât Contractul individual de muncă(în care era inserată inclusiv menţiunea 
privitoare la perioada de probă), cât şi Declaraţia din data de 15 mai 2013, prin care a menţionat 
că a fost informat şi este de acord cu prevederile Contractului, potrivit dispoziţiilor art. 17 din 
Codul muncii şi ale Contractului colectiv de muncă (răspuns interogatoriu întrebările 3 şi 4). 

Consideră că nu corespunde realităţii afirmaţia reclamantului conform căreia la data 
semnării contractului individual de muncă nu era inserată în cuprinsul acestuia clauza 
referitoare la existenţa unei perioade de probă de 90 de zile calendaristice, câtă vreme 
reclamantul a semnat contractul individual de muncă, a recunoscut în faţa instanţa de fond 
semnarea lui şi şi-a însuşit astfel clauzele contractuale fără a avea vreo obiecţie. 

Referitor la respingerea de către instanţa de fond a probelor propuse de reclamant, 
apreciază ca fiind corectă această soluţie, faţă de recunoaşterea de către reclamant a semnării 
contractului individual de muncă. 

Nu s-a formulat răspuns la întâmpinare. 
În probaţiune s-au depus înscrisuri, au fost audiaţi martori şi s-a administrat 

interogatoriul. 
Apelul este nefondat. 
Reclamantul susţine nulitatea absolută a clauzei de la art. L lit. a din contractul 

individual de muncă nr. 520/14.05.2013 referitoare la perioada de probă de 90 zile(f. 4 fond), 
din două perspective – lipsa consimţământului cu privire la perioada de probă şi încălcarea 
obligaţiei de informare asupra unor elemente esenţiale ale contractului individual de muncă, 
obligaţie reglementată de art. 17 din Codul Muncii. 

În ceea ce priveşte consimţământul, Curtea observă că reclamantul a arătat în mod 
constant că, deşi a semnat contractul individual de muncă la data de 14.05.2013, acesta nu era 
completat la toate rubricile, completarea rubricii de la art. L lit. a „perioada de probă” fiind 
făcută ulterior. Întrucât a semnat un contract individual de muncă ce nu cuprindea nicio 
menţiune referitoare la perioada de probă, reclamantul opinează că nu se poate reţine că şi-a 
dat consimţământul cu privire la această clauză, ceea ce atrage nulitatea absolută a clauzei 
menţionate.  

În cauză, nu se poate reţine că a lipsit consimţământul reclamantului asupra clauzei 
privitoare la perioada de probă, probaţiunea confirmând că acesta a cunoscut şi a fost de acord 
cu toate clauzele contractuale, inclusiv cu cea privitoare la perioada de probă. 

Astfel, Curtea notează că reclamantul a semnat contractul individual de muncă la data 
de 14.05.2013, în biroul serviciului de resurse umane din cadrul instituţiei pârâte, după ce 
anterior acesta a luat cunoştinţă de toate elementele contractului, semnătura acestuia echivalând 
cu existenţa consimţământului asupra tuturor elementelor acestuia.  

Este cert că reclamantului i s-a înmânat un exemplar al contractului ce cuprindea 
inclusiv clauza privitoare la perioada de probă, neputându-se reţine teza inserării/completării 
ulterioare a acestei clauze, întrucât, pe de o parte, aşa cum a reţinut prima instanţă, validarea 
unei asemenea ipoteze ar conduce la imposibilitatea dovedirii unui contract printr-un înscris, 
ceea ce contraveni legii care stabileşte această cerinţă ad validitatem (art. 16 al. 1 teza finală), 
iar pe de altă parte se constată că exemplarul contractului depus la dosar de către reclamant, 
ataşat cererii de chemare în judecată, (contract însuşit prin semnătură de către acesta - f. 4 
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fond), cuprinde inclusiv menţiunea privitoare la perioada de probă de 90 zile, ceea ce conduce 
la concluzia că acesta a cunoscut existenţa clauzei în litigiu. 

De altfel, inserarea clauzei privitoare la perioada de probă în contractele încheiate de 
către instituţia pârâtă s-a dovedit a fi una uzuală (90 zile pentru funcţiile de execuţie, 120 zile 
pentru funcţiile de conducere), atât anterior intervenirii raporturilor de muncă cu reclamantul, 
cât şi ulterior, aspect ce rezultă atât din depoziţiile martorelor audiate în cauză, cât şi din copiile 
contractelor individuale de muncă depuse în probaţiune de către instituţia pârâtă(f. 40 – 
31.05.2013; f. 44 – 28.02.2013; f. 48 – 29.12.2011). 

Susţinerea completării ulterioare a contractului cu privire la perioada de probă este 
infirmată şi de către martorii audiaţi în cauză la propunerea reclamantului. 

Astfel, martora G.E.(f.53 apel), şefa serviciului de resurse umane, cât şi colega acesteia 
– martora A.P.D.(f. 55 apel), cea din urmă prezentă în birou la momentul prezentării 
reclamantului în vederea semnării contractului – 14.05.2013, confirmă că reclamantul a citit 
conţinutul contractului şi a fişei postului (ce i-a fost înmânată cu acelaşi prilej), respectiv că 
reclamantul nu a avut nicio obiecţie asupra perioadei de probă, ci doar cu privire la cuantumul 
drepturilor salariale ce urmau să îi fie acordate.  

Din depoziţia martorei A.P.D. reiese expres că, cu acelaşi prilej, martora G.E. i-a adus 
la cunoştinţă reclamantului inclusiv posibilitatea denunţării contractului de către oricare din 
părţi în perioada de probă, aspect faţă de care reclamantul nu a avut nicio obiecţiune. 

Nu există dubii asupra momentului semnării contractului de către ambele părţi, fiind 
evident că aceasta nu s-a făcut concomitent, însă această  împrejurare nu afectează valabilitatea 
lui, câtă vreme legiuitorul nu exclude această posibilitate. Însăşi instituţia pârâtă a recunoscut 
la interogatoriu(f. întrebarea nr. 5 – f. 74 fond), că semnarea contractului cu reclamantul nu s-
a realizat concomitent. 

De altfel, martorele menţionate anterior au arătat că la nivelul instituţiei pârâte semnarea 
contractelor individuale de muncă pentru noii salariaţi se realiza în prealabil de către directorul 
general al instituţiei sau de înlocuitorul legal al acestuia, iar ulterior acestea erau înmânate 
viitorilor salariaţi în vederea semnării, în mod similar procedându-se şi în cazul reclamantului. 

De asemenea, au arătat că salariatului i se înmâna doar un exemplar al contractului, cel 
de-al doilea rămânea la serviciul de resurse umane în vederea înregistrării în registrul de 
evidenţă al salariaţilor, iar ulterior în REVISAL. În ceea ce-l priveşte pe reclamant, contractul 
încheiat cu acesta a fost înregistrat în REVISAL în aceeaşi zi în care acesta a fost semnat, 
respectiv 14.05.2013(f. 61 apel; ora înregistrării 14,34, data – 14.05.2013). 

Nu în ultimul rând, Curtea aminteşte ca având relevanţă în privinţa existenţei 
consimţământului reclamantului în sensul arătat anterior şi scriptul intitulat „declaraţie”, 
semnat de către reclamant în prima zi de lucru - 15.05.2013(f. 51 fond, întrebarea nr. 9, f. 39 
apel) şi care atestă că acesta a fost informat şi „este de acord” cu privire la elementele 
contractului individual de muncă, potrivit dispoziţiilor art. 17 din Codul Muncii. 

Or, câtă vreme s-a dovedit că reclamantul cunoştea existenţa în contractul individual de 
muncă a clauzei privitoare la perioada de probă de 90 zile, clauză cu privire la care şi-a dat 
acordul atât la momentul semnării contractului – 14.05.2013, cât şi în ziua următoare – 
15.05.2013, la momentul semnării declaraţiei, teza lipsei consimţământului acestuia va fi 
înlăturată de către Curte. 

În fine, în ceea ce priveşte nulitatea clauzei referitoare la perioada de probă, reclamantul 
invocă încălcarea obligaţiei de informare, reglementată de art. 17 din Codul Muncii. 

Curtea găseşte această critică nefondată, în contextul semnării declaraţiei din 
15.05.2013, evocată anterior, iar pe de altă parte aminteşte că şi în măsura în care s-ar creiona 
o încălcare a obligaţiei de informare, sancţiunea care intervine nu este nulitatea, salariatul fiind 
îndreptăţit să solicite doar despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca 
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urmare a încălcării de către angajator a obligaţiei de informare, conform prevederilor art. 19 
din Codul Muncii. 

Reţinând că reclamantul a cunoscut şi a fost de acord inclusiv cu perioada de probă 
inserată în cuprinsul contractului individual de muncă şi având în vedere prevederile art. 31 al. 
3 din Codul Muncii care stabilesc că „Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul 
individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa 
oricăreia din părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”, Curtea consideră că notificarea de 
încetare a contractului individual de muncă al reclamantului, emisă de instituţia pârâtă(f. 3 
fond) şi contestată în cauză este legal emisă. 

Pentru considerentele expuse, găsind legală şi temeinică sentinţa atacată, în baza art. 
480 Cod de procedură civilă va respinge ca nefondat apelul reclamantului. 

Ca parte căzută în pretenţii ca urmare a pierderii procesului, în temeiul art. 453 Cod de 
procedură civilă reclamantul apelant va fi obligat să plătească pârâtei 3100 lei, cheltuieli de 
judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial, conform dovezii depuse la dosar(f. 32,33). 

 
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 220/A din 

10 februarie 2015  
 

47. Contestarea deciziei de dare în debit cu privire la sumele încasate 
necuvenit. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 61/A din 14 ianuarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 914 din 24.06.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. 2216/100/2013, a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată şi precizată de 
contestatoarea B.I. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, pentru 
anularea, revizuirea Deciziei de debit nr. 281620/31.01.2013 emisă de pârâtă. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin Decizia de debit contestată cu nr. 281620/31.01.2013 s-a constituit în sarcina 

reclamantei un debit de 9.264 lei reprezentând pensie încasată necuvenit pe perioada 
01.01.2011-31.12.2011, când a cumulat pensia anticipată parţială cu venituri realizate din 
activităţi comerciale, prin încadrarea în situaţia prevăzută de art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 
263/2010. 

Reclamanta a fost înscrisă la pensie anticipată parţială în anul 2009, pensia fiindu-i 
stabilită prin decizia nr. 281620/27.03.2009. 

Conform art.15 din Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011, în 2011 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe 2011 a fost de 2022. Echivalentul a de patru ori câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este 4 x 2022 = 8088. 

Adeverinţa depusă de contestatoare din data de 20.02.2013 atestă venitul impozabil 
estimat realizat, însă din adresa nr. 35122 din 19.12.2013 emisă de Serviciul Fiscal orăşenesc 
Vişeu de Sus rezultă că reclamanta a realizat un venit brut din activităţi independente de 86.092 
lei, care depăşeşte echivalentul a de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea asigurărilor sociale de stat (4 x 2022 ) 8088 lei). 

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei că din venitul brut de 86.092 lei se scad 
cheltuielile prevăzute de lege conform art. 296 indice 22 din Codul fiscal, anexa I, care sunt în 
sumă de 72.592 lei, rămânând un venit brut conform art. 6 alin.1 pct. IV în sumă de 13.500 lei, 
instanţa a reţinut că aceste dispoziţii din Codul fiscal invocate de reclamantă nu au fost în 
vigoare în perioada 01.01.2011-31.12.2011 pentru care s-a constituit debitul prin decizia 
contestată. Art. 296 indice 21 şi art. 296 indice 22 din Codul fiscal au fost introduse de pct. 109 
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al art. I din O.U.G. nr.125/27.12.2011(publicat în Monitorul Oficial 938/30.12.2011) şi s-au 
aplicat începând cu data de 01.07.2012 (art. VII al.1 lit. d) din O.U.G. nr. 125/2011). 

În considerarea celor de mai sus, în temeiul art.153 lit. i) din Legea nr. 263/2010 
contestaţia a fost respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta B.I.,  solicitând schimbarea 
sentinţei civile atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 

În motivarea apelantul arată că i s-a respins contestaţia formulată împotriva deciziei de 
imputare emisă de pârâtă, datorită interpretării  eronate a legislaţiei în materie. 

Potrivit art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 243/2010 reglementează venitul brut anual 
din diverse activităţi asigurat obligatoriu asupra căruia se calculează şi virează CAS-ul la casele 
de pensii de către cei nominalizaţi la literele a, b, c deşi după deducerea cheltuielilor efectuate 
în scopul realizării acestor venituri conform art. 296 indice 22 din Codul Fiscal, extras anexă 
la prezenta., conform art. 11 alin. 1 - persoanele prevăzute la art.6 alin. l pct. IV care au cel 
puţin 18 ani sunt obligaţi să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare. 

Art. 3 –Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. 1 este cel stabilit 
prin declaraţia individuala de asigurare şi nu poate fi mai mică decât suma reprezentând 35% 
din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
(2022 x 35%=707,70 lei) şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 4 ori câştigul salarial 
mediu brut (2022x5=10.1101ei). 

Conform art.36 din lege baza lunară de calcul a contribuţiilor asigurărilor sociale pentru 
asigurat constituie venitul lunar asigurat. 

Din prevederile art.11 şi 36 se poate trage uşor concluzia că art.6 alin. l pct. IV se referă 
la venitul lunar brut asupra căruia se calculează şi virează CAS-ul la casele de pensii. 

Prin Adresa nr. 35122/19.12.2013 transmisă de Serviciul Fiscal Orăşenesc Vişeu de 
Sus, se comunică un venit brut în sumă totală de 86.092 lei stabilit ca urmare a controlului 
fiscal pe 2011, acest venit fiind stabilit în baza Codului fiscal care cuprinde totalul sumelor 
încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, din care se scad cheltuielile deductibile 
prevăzute de lege (rămânând venitul asupra căruia se calculează CAS-ul, CASS-ul şi impozitul 
pe venit de 16%. 

În venitul brut de 86.092 lei este cuprinsă valoarea mărfii achiziţionate transport, 
depozitare, desfacere salarizare angajaţi, CAS-ul angajaţi, CASS-ul angajaţi, impozit şi 
taxe chirii, curent, apă canal, etc., adică cheltuieli deductibile conform art. 296 indice 22 din 
Codul fiscal, anexa 1 care sunt în sumă de 72.592, rămânând un venit brut conform art.6 alin. 
l pct. IV în sumă de 13.500 lei. 

Venitul brut reglementat de art.6 alin 1 pct. IV se poate asimila cu salariul brut, care nu 
poate fi decât cel asupra căruia se calculează şi percepe CAS-ul. 

Conform art. 114 alin. l litera B din Legea nr. 263/2010 plata pensiei se suspendă 
începând cu luna următoare celei în care a intervenit depăşirea plafonului de 8083 lei/2011, 
astfel rezultând: 13.500 lei venit/2011: 12 luni=1125 lei/lună şi 1125 lei x 8 luni =90.000 lei 
venit realizat în 8 luni, venit care depăşeşte plafonul de 8.088 lei. 

Urmare a calculului de mai sus apelanta a beneficiat necuvenit pe o perioadă de 4 luni 
de pensie anticipată în sumă totală de 772 lei x 4 luni = 3088 lei, cuantumul pensiei anticipate 
fiind de 772 lei conform buletinului de calcul întocmit de Casa de Pensii Maramureş. 

În baza deciziei nr. 281620/31.01.2013 Casa de Pensii i-a reţinut din drepturile de 
pensie cuvenite, începând cu data de 01.02.2013 până la data de 31.01.2014, suma de 289 lei 
lunar, adică 289 lei x 12 luni = 3468 lei. 

Scăzând din această sumă suma de care a beneficiat în plus, adică 3468-3088 lei, rezultă 
că până la această dată i-a fost reţinută în plus suma de 380 lei. 
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Prin întâmpinarea înregistrată la data de 3 octombrie 2014 (f.9-10) intimata Casa 
Judeţeană de Pensii Maramureş a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi păstrarea în tot 
a sentinţei civile atacate ca fiind temeinică şi legală. 

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

 Prin Decizia nr. 281620din 31.01.2013 emisă de Casa Judeţeană de Pensii 
Maramureş, contestată în prezenta cauză, s-a dispus recuperarea de la apelanta reclamantă a 
sumei de 9.264 lei, încasată necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, în perioada 
01.01.2011-31.12.2011, plata necuvenită a drepturilor fiind generată de cumulul pensiei 
anticipate parţiale cu venituri rezultate dintr-o activitate independentă/profesională. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 179 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, sumele încasate 
necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, se recuperează de la beneficiari, în termenul 
general de prescripţie de 3 ani, iar potrivit prevederilor alin. 4  din acelaşi act normativ, aceste 
sume se recuperează prin intermediul caselor teritoriale de pensii, în baza deciziei casei 
respective, care constituie titlu executoriu. 

 Întrucât pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, reclamanta a beneficiat atât de 
pensia anticipată parţială, stabilită în temeiul Legii nr. 19/2000, cât şi de veniturile realizate 
dintr-o activitate profesională economică, realizând astfel un cumul nepermis potrivit 
prevederilor art. 118 din Legea nr. 263/2010, intimata în mod corect a emis Decizia de debit 
nr. 281620 din 31.01.2013, contestată de apelantă, aceasta beneficiind în perioada menţionată 
de o plată nedatorată. 

 Nu pot fi reţinute criticile apelantei în sensul că, raportat la prevederile art. 114 
alin. 1 lit. b coroborat cu dispoziţiile art. 6 alin. 1 pct. IV lit. c din Legea nr. 263/2010, nu a 
depăşit de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, întrucât potrivit evidenţelor fiscale privind veniturile realizate, aferente anului 
2011, venitul brut pe an calendaristic, la care face referire textul art. 6 alin. 1 pct. 4 din Legea 
nr. 263/2010, este de 86.092 lei, depăşind astfel limita impusă de dispoziţiile legale, 
interpretarea apelantei în sensul că din această sumă ar trebui scăzute cheltuielile deductibile 
fiind eronată, contrară prevederilor legale menţionate. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea primei instanţe este 
legală şi temeinică, astfel ca o va păstra ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 480 
alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat apelul declarat de reclamantă. 

 
 

48. Recalculare pensie. Sume reprezentând compensări. Neincluderea în baza 
de calcul a veniturilor pentru care se stabileşte dreptul la pensie 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 137/A din 28 ianuarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 3282 din 14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr. .../117/2013, a fost respinsă acţiunea formulata de reclamanta M.A. împotriva pârâtei Casa 
Judeţeană  de Pensii Cluj, ca neîntemeiată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Pârâta a emis la data de 02.12.2011 Decizia de pensie nr. 276908 prin care i s-a acordat 

reclamantei pensie pentru limită de vârstă însă nu a valorificat sumele reprezentând 
compensaţii din adeverinţa nr. nr. 682/15.11.2011 emisă de S.C. E.E. CLUJ S.A. întrucât nu 
sunt sporuri cu caracter permanent. 

Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 „La determinarea punctajelor lunare, pe 
lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, 
după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei 
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anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate 
de unităţi”. 

Anexa 15 pct. VI din normele de aplicare a legii pensiilor prevede ce anume trebuie să 
cuprindă adeverinţele prin care se dovedesc sporurile şi sporurile care au făcut parte din baza 
de calcul a pensiei. 

Anexa 15 pct. VI din normele de aplicare a legii, prevede că nu sunt luate în calcul la 
stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor 
formele de retribuire în acord sau cu bucata în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote 
procentuale; formele de retribuire pentru orele suplimentare realizate peste programul normal 
de lucru, premiile, compensaţiile acordate conform decretelor 46/1982 şi nr. 240/1982. 

Cu privire la sumele menţionate în Adeverinţa nr. 682/15.11.2011 emisă de S.C. E.E. 
CLUJ S.A. sub denumirea „compensare decret 46/1982”, „compensare energie electrică” şi 
„compensare H.G. 219/1991”, instanţa a reţinut că acestea nu pot fi avute în vedere la 
calcularea pensiei cuvenite reclamantului, întrucât ar contraveni interdicţiei cuprinsă în anexa 
nr. 15 a HG nr. 257/2011 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010. 

Raportat la considerentele arătate mai sus, în temeiul art.153 din Legea nr. 263/2010 
instanţa  a respins acţiunea reclamantei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta M.A., solicitând anularea 
sentinţei atacate şi pe cale de consecinţă, rejudecând cauza în fond, admiterea acţiunii 
reclamantei prin care a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj să-i ia în calcul 
la stabilirea cuantumului pensiei şi sumele înscrise în Adeverinţa nr. 682/15.11.2011 emisa de 
SC E.E. Cluj.  

În motivarea apelului reclamanta înţelege să se prevaleze de principiul contributivităţii 
regelementat de dispoziţiile Legii nr. 263/2010, arătând este normal ca sumele menţionate în 
Adeverinţa nr. 682/15.11.2011 emisa de SC E.E. Cluj pentru care s-au achitat contribuţiile de 
asigurări sociale sa fie luate în considerare la calcularea pensiei, precum şi de Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie date prin Decizia nr. 19/2011, pronunţată în recurs în interesul legii. 

Apelanta invocă şi prevederile Legii nr. 1/1977 art. 28 care prevede: „Fondul de 
retribuire asupra căruia se aplica cotele de asigurări sociale de stat se determina pe baza 
fondului total de retribuire stabilit potrivit prevederilor art.12, din care se scad sumele 
reprezentând drepturile prevăzute la art. 2 din Decretul 389/1972, pentru care nu se datorează 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat; la suma astfel obţinută se adaugă impozitul pe 
fondul total de retribuire aferent, calculat cu cotele prevăzute, în prezenta lege. 

În consecinţa, pentru sumele cuprinse în adeverinţa 682/15.11.2011 s-au achitat 
contribuţiile sociale, aşa cum este menţionat şi în respectiva adeverinţa. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 14 noiembrie 2014 pârâta Casa Judeţeană 
de Pensii Cluj a solicitat respingerea apelului formulat, cu consecinţa menţinerii sentinţei civile 
atacate ca temeinică şi legală.  

Invocă totodată prevederile Anexei nr. 15 din H.G. nr. 257/211 privind Normele de 
aplicare a Legii nr. 263/2010, precum şi art. 165 din aceeaşi lege. 

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

În speţă, procedura de stabilire a pensiei cuvenite reclamantei este reglementată de 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, întrucât cererea de recalculare a 
fost formulată ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 107 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi 
recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, 
nevalorificate la stabilirea acesteia, sumele rezultate urmând a se acorda începând cu luna 
următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. 
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La art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 a fost reiterat principiul contributivităţii instituit 
prin Legea nr. 19/2000, potrivit căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite, astfel încât doar veniturile care au constituit baza de 
calcul a contribuţiilor sociale se impun a fi în vedere la calcularea pensiilor, împrejurare ce 
echivalează cu realizarea scopului avut în vedere de legiuitor. 

Curtea reţine că în conformitate cu art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, la 
determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se 
utilizează salariile brute sau nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă, iar la alin. 2 se 
stipulează că se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent înregistrate în carnetele de 
muncă sau sunt dovedite prin adeverinţe eliberate de unităţi. 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în anexa nr. 15 a HG nr. 257/2011 de aprobare a normelor 
de aplicare a Legii nr. 263/2010, nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual 
întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 
1 aprilie 2001: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de 
tarife sau cote procentuale; participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile 
economice; premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite; 
recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate; 
diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer; drepturile 
de autor; drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de 
muncă; al treisprezecelea salariu; formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", 
acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate 
pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăşurate în afara 
obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror 
titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi didactice pentru care nu 
se justifică înfiinţarea unor posturi; formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate 
peste programul normal de lucru; sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă 
practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi 
educatorilor; indemnizaţiile de muncă nenormată; compensaţiile acordate conform decretelor 
nr. 46/1982 şi nr. 240/1982;  alte sporuri care nu au avut caracter permanent. 

Cu privire la sumele Adeverinţa nr. 682/15.11.2011 emisă de S.C. E.E. CLUJ S.A. sub 
denumirea „compensare decret 46/1982”, „compensare energie electrică” şi „compensare H.G. 
219/1991”,în acord cu concluziile primei instanţe, Curtea reţine că acestea nu pot fi avute în 
vedere la recalcularea pensiei cuvenite reclamantei, întrucât ar contraveni interdicţiei cuprinsă 
în anexa nr. 15 a HG nr. 257/2011 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010. 

 Decizia nr. 19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, invocată de apelantă 
prin motivele de apel, nu este incidentă în speţa dedusă judecăţii întrucât se referă la formele 
de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii 
după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974. 

 Astfel, prin Decizia nr. 19/17.10.2011 dată în soluţionarea unui recurs în 
interesul legii, s-a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat „formele de 
retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după 
cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea 
pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit 
contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. „ 

De asemenea, prin Decizia nr. 19/2012 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 
lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
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drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 
vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost 
incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă 
sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru acestea s-a plătit 
contribuţia de asigurări sociale.” 

Astfel cum rezultă din decizia pronunţată în recurs în interesul legii, pentru ca un venit 
suplimentar realizat anterior datei de 1 aprilie 2011 să poată fi luat în considerare la calculul 
punctajului mediu anual şi a cuantumul pensiei, este necesar să fie îndeplinite anumite condiţii 
printre care şi aceea ca respectivul venit să fi intrat în baza de calcul potrivit legislaţiei 
anterioare, or, potrivit dispoziţiilor art. 6 din Decretul nr. 46/1982 compensaţiile acordate în 
temeiul acestui act normativ au fost excluse în mod expres din baza de calcul a pensiei. 

Tot astfel sumele reprezentând compensare energie electrică şi compensaţii în temeiul 
HG nr. 219/1991 nu pot fi considerate ca intrând în baza de calcul a veniturilor pentru care se 
stabilesc drepturile de pensie. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 
1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat cu consecinţa păstrării sentinţei 
atacate ca fiind legală şi temeinică. 

 

49. Perioadă în care s-a lucrat în grupa I-a de muncă. Luarea în considerare 
la recalcularea pensiei 

 Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 535/A din 24 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 5543 din 03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 

.../117/2014, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată  de reclamanta T.I. împotriva  
pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ şi în consecinţă s-a anulat Decizia de 
pensionare  nr. 277961/08.02.2012 emisă de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ şi 
Hotărârea nr.7638/12.05.2014 emisă de CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE - 
COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII. 

   A fost obligată pârâta Casa Judeţeana de Pensii Cluj să emită o nouă decizie de 
pensionare  pentru reclamanta cu luarea în considerare a perioadei 17.01.1977-01.07.1983 cât 
a lucrat în grupa a I-a de muncă conform  Adeverinţelor nr. 2391 şi 2392 ambele din data de 
15.05.2009  emise de SC M. SA, începând cu data de 03.01.2012. 

  A fost obligată pârâta să ia în calcul la stabilirea punctajului mediu anual şi a 
cuantumului pensiei a sporului în acord global menţionat în adeverinţa  nr.2389/15.05.2009 şi 
anexa la aceasta emisă de SC. M. SA Cluj-Napoca  începând cu data de 03.01.2012. 

Au fost respinse restul capetelor de cerere.  
 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta a solicitat la data de 03.01.2012 înscrierea la pensie anticipată parţială 

conform Legii nr. 263/2010. 
Prin Decizia nr. 277961/08.02.2012, i s-a acordat acest drept, arătându-se însă în decizie 

că perioada 17.01.1977-01.07.1983 desfăşurată de reclamantă în grupa I de muncă nu poate fi 
încadrată în prevederile Ordinului nr. 50/1990 respectiv H.G. nr. 1223/1990. 

Conform înscrierilor din carnetul de muncă, reclamanta a fost angajată  la S.C. M. S.A. 
iar în perioada 17.01.1977-01.07.1983  a fost încadrat în grupa I a de muncă în procent de 50% 
o perioadă de 6 ani şi 19 zile conform Ordinului nr. 50/1990 anexa I, pct.3, iar prin Adeverinţele 
nr.2391 şi 2391/15.052009 s-a certificat de către  societate că reclamantei  i s-a acordat această 
grupă de muncă. 
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În adeverinţele menţionate se arată că pentru perioada menţionată s-a plătit C.A.S. şi 
pensie suplimentară. 

Referitor la încadrarea în grupa I a de muncă, instanţa a constatat că ţinând cont de 
prevederile pct.3, 6 şi 7 din Ordinul nr. 50/1990, coroborat cu art. 3 alin.1 lit. g şi art. 158 alin.1 
din Legea nr. 263/2010, încadrarea în grupa I de muncă a reclamantei s-a efectuat cu 
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 

Cu privire la capătul de cerere privind acordarea acordului global menţionate în 
Adeverinţa nr. 2389  şi anexa la aceasta din data de 15.05.2009 emisă de către S.C. M. S.A., 
instanţa a constatat că acesta trebuia acordat conform dispoziţiilor art. 2 lit. e , art. 5 alin. l,  pct. 
I, II şi V, art. 78 alin. l,din Legea nr. 19/2000, art. 4 şi art. 5 din  Legea nr. 2/1983, Legea nr. 
27/1966, art.1 din Decretul nr. 389/1972, art. I pct.7 din Ordinul nr. 680/01.08.2007 al 
Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,  art.10 şi art.23 din Legea nr.3/1977, art.2 
din O.U.G. nr.4/2005  

De altfel, prin Decizia nr. 736/2006 a Curţii Constituţionale a României, se confirmă 
faptul că dispoziţiile pct. VI din  Anexa la O.U.G. nr. 4/2005 nu exclud de plano posibilitatea 
valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv la acest punct şi că aplicabilitatea la cazul 
concret a acestor prevederi legale se stabileşte de către instanţa de judecată, în funcţie de 
includerea sau nu a altor venituri în baza de calcul as contribuţiilor de asigurări sociale. 

 Prin Legea nr.250/2007 s-au modificat prevederile art.78 alin.4 din Legea nr.19/2000 
în sensul că, s-a eliminat plafonarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. Astfel 
conform art. I, pct.10 din Ordinul M.M.F.E.S. nr.680/2007, începând cu data de 01.08.2007 
punctajul anual al asiguratului se determină pe baza venitului brut realizat lunar prevăzut la 
punctul 19. În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 
V/20.09.2010, de admitere a recursului în interesul legii, declarat de către procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţinându-se, în interpretarea 
dispoziţiilor art.2 lit. e, art.78 şi art.164 alin.1 şi 2 din Legea nr.19/2000 şi ale art.1 şi 2 din 
O.U.G. nr. 4/2005, că sumele plătite pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru 
prelungit ,în condiţiile art.1 şi 2 din H.G. nr. 1546/1952, se au în vedere la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public.    

Instanţa a apreciat că în speţă au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu, 
adică celor prevăzute de art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 întrucât soluţia contrară ar însemna 
încălcarea principiului contributivităţii cu consecinţa nerealizării scopului avut în vedere de 
legiuitor la editarea acestuia. 

Formele de retribuire în acord global şi celelalte venituri menţionate în adeverinţă nu 
au făcut parte, într-adevăr, din baza de calcul al pensiilor care conform art. 10 din Legea nr. 
3/1977 era constituită din retribuţiile tarifare, însă conform aceluiaşi act normativ dreptul la 
pensie era recunoscut pentru toţi cei care plătiseră contribuţiile de asigurări sociale, ori acestea 
se stabileau şi se achitau în raport  cu câştigul brut realizat, iar nu de cel tarifar. 

Referitor la restul capetelor de cerere, instanţa le-a respins întrucât celelalte sporuri şi 
venituri menţionate în adeverinţă nu sunt sporuri cu caracter permanent conform prevederilor 
din Anexa nr. 15 pct. VI din Lega nr. 263/2010. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 
solicitând modificarea  în tot a sentinţei civile atacate în sensul respingerii acţiunii. 

În motivare s-a arătat că în mod nelegal prima instanţă a obligat pârâta de a emite o 
nouă decizie cu luarea în considerare la stabilirea punctajului mediu anual şi a cuantumului 
pensiei a sporului în acord global menţionat în adeverinţa nr. 2389/15.05.2009 emisă de S.C. 
M. S.A. Cluj-Napoca începând cu data de03.01.2012, întrucât aşa cum a arătat şi în întâmpinare 
se încalcă dispoziţiile legii motivat de următoarele: 
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Veniturile din adeverinţa menţionată nu constituie sporuri cu caracter permanent, 
conform Anexei nr. 15 la normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, conform 
legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001. 

Potrivit Legii nr. 263/3010 în vigoare de la 01.01.2011 ale cărei Norme de aplicare sunt 
cuprinse în H.G. nr. 257/2011 – Anexa nr. 15, pct. VI exclude expres aceste sume din calculul 
pensiei. 

Prima instanţă a obligat pârâta de a emite o nouă deciziei de pensionare cui luarea în 
calcul a grupei I de muncă în perioada cuprinsă între 17.01.1977 – 01.07.1983 lucrată ca şi 
desenator tehnic principal la S.C. M. S.A. conform adeverinţei nr. 2391 şi 2392/15.05.2009. 

Pârâta a specificat că perioada respectivă nu s-a valorificat în grupa a II-a de muncă 
întrucât nu au fost îndeplinite prevederile pct. 3 şi 7 din Ordinul nr. 50/1990, adică funcţia de 
desenator tehnic principal nu se încadrează în condiţiile Ordinului MMOS nr. 50/1990. 

Consideră ca nu exista un temei legal pentru încadrarea în grupa a I-a de munca şi ca 
drepturile de pensie acordate reclamantului au fost stabilite corect şi cu respectarea întocmai a 
prevederilor legale în vigoare. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 4 februarie 2015 (f.9-12) intimata T.I. a 
solicitat respingerea recursului formulat de pârâtă ca nefondat, cu menţinerea sentinţei civile 
atacate, ca fiind temeinică şi legală. 

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

Criticile formulate în apel cu privire la luarea în considerare a activităţii desfăşurate în 
grupa a II-a de muncă sunt nefondate. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 al Ordinului 
nr. 50/1990, conducerea unităţilor împreună cu sindicatele reprezentative din cadrul acestora 
realizează nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele de muncă. 

Apelanta nu a indicat care sunt dispoziţiile legale care îi conferă dreptul de a cenzura 
încadrarea asiguraţilor în grupele de muncă, stabilirea grupelor de muncă în care sunt încadrate 
persoanele nefiind atributul casei de pensii, care are doar competenţa de a stabili pensia în baza 
actelor depuse de asiguraţi (conform art. 103 alin. 2 din Legea 263/2010), inclusiv  a 
menţiunilor din adeverinţele cu privire la încadrarea persoanelor în grupele de muncă. 

 Drept urmare, în mod legal şi temeinic prima instanţă interpretând dispoziţiile 
legale menţionate anterior a  obligat pârâta să emită o nouă decizie de  pensie pentru reclamantă 
cu luarea în considerare a perioadei 17.01.1977-01.07.1983 cât a lucrat în grupa a I-a de muncă 
conform  Adeverinţelor nr. 2391 şi 2392 ambele din data de 15.05.2009  emise de SC M. SA, 
începând cu data de 03.01.2012 (filele 6-7 dosar fond). 

 Referitor la valorificarea venitului în acord, se constată că din Adeverinţa nr. 
2389/15.05.2009 emisă de SC M. - ICPM Cluj-Napoca (filele 8-9) dosar fond) reiese că în 
perioada 17.01.1977-01.07.1983 reclamanta a realizat venituri în acord global, în adeverinţă 
precizându-se că forma de salarizare a fost acord global în temeiul Legii 57/1974, respectiv că 
pentru veniturile obţinute de reclamantă s-a virat contribuţia de asigurări sociale.  

 Art. 165 alin. 1 din Legea 263/2010 prevede că „la determinarea punctajelor 
lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, 
după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) 
salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până 
la data de 1 ianuarie 1991;    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991”, iar alin. 2 că „la 
determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi 
sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau 
sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare”. 

Conform pct.VI Anexa 15 a HG 257/2011 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 
263/2010 (anexă care reglementează sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare 
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care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual) nu sunt luate în calcul 
la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, 
conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: 

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife 
sau cote procentuale 

Referitor la veniturilor realizate în acord, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin 
decizia nr. 19/17.10.2011 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii în dosarul nr. 
18/2011, a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi 
ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat „formele de 
retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după 
cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea 
pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit 
contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.” 

Reţinând că reglementarea legală din Legea nr. 19/2000 şi OUG 4/2005, privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public pe baza veniturilor realizate în acord global,  este 
similară cu cea din Legea nr.  263/2010 şi având în vedere recursul în interesul legii evocat 
anterior, Curtea apreciază că, pentru identitate de raţiune, concluziile reţinute de către Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sunt aplicabile şi în cazul cererilor de recalculare a pensiei 
întemeiate pe venituri realizate în acord global, formulate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 
263/2010.   

Prin urmare, aşa cum judicios a reţinut şi prima instanţă, solicitarea reclamantei de 
valorificare a veniturilor realizate în acord global, evidenţiate în Adeverinţa 2389/15.05.2009 
emisă de SC M. Cluj-Napoca este una justificată.  

Având în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior 
şi a art. 480 alin. 1 cod procedură civilă se va respinge ca nefondat apelul declarat în cauză.  

 
 
Competenţă. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. Competenţa 

tribunalului de la domiciliul debitorului 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 3/F din 9 ianuarie 2015  
I. Prima declinare de competenţă 
 Prin sentinţa civilă nr. 522/5.11.2014 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului 

Cluj, a  fost  admisă excepţia  necompetenţei materiale a  Tribunalului Cluj – Secţia  civilă şi 
s-a  declinat  competenţa de soluţionare a  cererii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, cu 
motivarea  că,  în speţă, s-a  solicitat încuviinţarea  executării silite  a  unei hotărâri prin care 
debitorul B.A.A. a  fost obligat  la  plata sumei de  1148,41 euro cu titlu de debit  pricipal, 
1688,88 euro cu titlu de  cheltuieli de judecată  şi suma de  327,56  lei cu titlu de  dobânzi, fiind 
incidente dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. j Cod proc. civ. 

 II. A doua declinare de competenţă, conflictul negativ de competenţă 
 Prin încheierea  civilă nr. 14060/CC/15.12.2014, s-a  admis  excepţia  

necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Cluj-Napoca  invocată din oficiu. 
 S-a declinat în favoarea  Tribunalului Cluj soluţionarea cererii formulată de  

petenta U. ERLANGEN. 
 S-a  constatat  ivit  conflictul negativ de competenţă, s-a dispus  suspendarea 

cauzei şi a fost  sesizată  Curtea de  Apel Cluj pentru regulator de  competenţă. 
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În motivarea încheierii, s-a arătat că petenta a sesizat instanţa cu o cerere având ca 
obiect recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 38, 54 
şi 58  din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 

Este real că, în cuprinsul cererii, petenta se referă la hotărârea judecătorească denumind-
o ca fiind emisă în procedura somaţiei de plată, însă, din cuprinsul documentelor depuse la 
dosar, hotărârile pronunţate de instanţele germane, se constată că nu în materia ordonanţei de 
plată a fost emis titlul executoriu străin. 

În privinţa somaţiei de plată, aşa cum prevede Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, 
procedura de executare silită a hotărârii pronunţate de o instanţă străină este simplificată. 
Astfel, odată rămasă definitivă prin necontestare, hotărârea judecătorească emisă în procedura 
somaţiei de plată este urmată de îndeplinirea formalităţii de completare a formularului G, act 
juridic ce are calitatea de titlu executoriu în statul în care se află debitorul. 

Emiterea formularului G face dovada parcurgerii procedurii contencioase şi a 
caracterului definitiv al hotărârii. De asemenea, în temeiul lui, creditorul poate sesiza 
executorul judecătoresc din statul debitorului şi, implicit, să obţină încuviinţarea executării 
silite. 

În privinţa petentei, din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti depuse la dosar, rezultă că 
aceasta nu este în posesia unui titlul executoriu emis în procedura reglementată de 
Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, respectiv instanţa germană nu a emis formularul A, prevăzut 
de art. 7 – art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 şi nici formularul G, pe care îl prevede 
art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.  

Aşa cum se poate observa din înscrisul existent la fila 9 a dosarului de la Tribunalul 
Cluj, instanţa germană a pronunţat o hotărâre potrivit art. 54 şi art. 58 din Regulamentul (CE) 
nr. 44/2001 iar nu potrivit art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006. Formularul completat 
de instanţa din Coburg  nu este formularul A din procedura somaţiei de plată. De asemenea, se 
constată că procedura este continuată în Germania prin emiterea unui mandat de executare, iar 
nu prin eliberarea formularului G prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006. 

 Potrivit art. 18 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1896/ 2006 al Parlamentului European 
şi al Consiliului de Instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, constituie titlu 
executoriu în măsura în care nu a fost făcută nicio opoziţie la instanţa de origine. În consecinţă, 
instanţa de origine este aceea care declară că somaţia europeană de plată este executorie, 
utilizând formularul tip G din anexa VII, verificând data la care a fost comunicată sau notificată 
somaţia de plată. Ulterior instanţa trimite somaţia europeană de plată executorie pârâtului.  

În situaţia în care, cu privire la litigiul tranşat de instanţa germană, s-ar fi urmat 
procedura eliberării formularului G, petenta avea posibilitatea de a sesiza executorul 
judecătoresc pentru a declanşa executarea silită în România, statul de origine al debitorului. 
Sesizarea instanţei ar fi fost lipsită de interes. 

Lipsa formularului G ataşat cererii, starea de fapt expusă în cauză şi temeiul de drept 
invocat, respectiv dispoziţiile art. 38 şi următoarele din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 duc la 
concluzia că, în fapt, petenta se află în posesia unei hotărâri judecătoreşti emisă de instanţele 
germane, în contra unui cetăţean român, supusă procedurii recunoaşterii din partea statului 
român. Acesta este motivul pentru care petenta a înţeles să sesizeze Tribunalul Cluj şi, chiar 
dacă a dat cererii sale o denumire improprie, scopul urmărit este acela de a obţine recunoaşterea 
hotărârii judecătoreşti pe care instanţa germană a pronunţat-o în cauza B 2453711 împotriva 
cetăţeanului român B.A.A.. 

Potrivit dispoziţiilor din art. 1098 alin. 1 C.pr.civ. instanţa competentă material să 
recunoască hotărârile pronunţate în străinătate este tribunalul în circumscripţia căruia 
domiciliază cel care a refuzat să recunoască hotărârea. Cum debitorul are domiciliul în Cluj-
Napoca, Tribunalul Cluj este competentă să soluţioneze cererea petentei. 
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În temeiul art. 1098 alin. 1 C.pr.civ., instanţa a constatat că nu este competentă material 
să soluţioneze cererea şi potrivit art. 132 alin. 3 C.pr.civ. din 2013 a admis excepţia şi a declinat 
competenţa în favoarea Tribunalului Cluj. 

Constatând ivit conflictul negativ, potrivit art. 131 pct. 2, în temeiul art. 134 C.pr.civ. 
din 2013 a dispus suspendarea cauzei şi, potrivit art. 135 alin. alin .1 C.pr.civ. din 2103 a sesizat 
Curtea de Apel Cluj pentru regulator de competenţă. 

 III. Soluţionând  conflictul negativ de competenţă, în temeiul art. 135  Cod proc. 
civ., curtea va stabili competenţa de  soluţionare a cauzei în favoarea  Tribunalului Cluj , 
întrucât, fiind  vorba de o hotărâre judecătorească în materie civilă pronunţată într-un stat al 
Uniunii Europene ce nu constituie titlu executoriu european, aceasta trebuie să urmeze 
procedura exequaturului reglementată de dispoziţiile art. 38 şi urm. din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului, instanţa competentă fiind tribunalul de la domiciliul debitorului, 
conform dispoziţiilor art. 39 din regulament, aceasta fiind Tribunalul Cluj.  

 
Competenţă. Suspendarea executării silite. Competenţa judecătoriei 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 4 din 12 ianuarie 2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 11.483/04.11.2014, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, 

Secţia Civilă, în dosar civil nr. .../a2, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, invocată din oficiu şi, în consecinţă: 

 S-a declinat competenţa de soluţionarea a cererii de suspendare a executării 
silite, formulată de către  contestatorul P.F.G., cu domiciliul procesual ales în Cluj-Napoca, … 
în contradictoriu cu intimata B.E., domiciliată în com. Floreşti, … jud. Cluj, în favoarea 
Tribunalului Cluj. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria Cluj-Napoca a reţinut în 
considerentele hotărârii sale, următoarele: 

 „Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. .../a2, în data 
de 13.10.2014, contestatorul P.F.G. a solicitat, în contradictoriu cu intimata B.E., să se dispună 
suspendarea  executării silite, inclusiv a aplicării dispoziţiilor Încheierii civile nr. 9887/2014 
pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr....,  până la soluţionarea 
definitivă a contestaţiei la executare formulată în cadrul dosarului ... al Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

 În motivarea cererii, contestatorul, în esenţă, că în dosarul civil nr. ... a contestat 
vehement executarea pornită în dosarul execuţional nr. 709/2013 al BEJ C.M.R., datorită 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 666 C. proc. civilă. Dosarul civil nr. ... urmează să 
fie judecat în apel. A mai arătat că prin cererea de apel a solicitat instanţei superioare casarea 
sentinţei de fond şi trimiterea spre rejudecare pentru motive de nelegalitate legate de 
modalitatea şi termenul de pronunţare a hotărârii. 

 A mai arătat că prin Încheierea civilă nr. 9887/2014 pronunţată de către 
Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr.... a fost obligat la plata unor penalităţi de 500 lei/zi 
până la executarea obligaţiilor din dosarul execuţional nr. 709/2013 al BEJ C.M.R..  

 În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 718 şi urm. C.pr.civ 
 În probaţiune, s-au depus înscrisuri (filele 4-10).  
 Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de câte  50 

lei,  conform art. 10 alin. (1) lit. b) OUG nr. 80/2013 (fila 4). 
 S-a făcut dovada consemnării unei cauţiuni în cuantum 1000 lei (f.11). 
 Intimata B.E. a depus la data de 29.10.2014 întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea cererii de suspendare. 
 În motivare a arătat, în esenţă, că prin dosarul execuţional nr. 709/2012 

contestatorului i s-a adus la cunoştinţă că este obligat să-şi dea consimţământul  notarial cu 
privire la stabilirea minorului P.D. în Canada, conform deciziei civile nr. 538/A/2012 a 
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Tribunalului Cluj-Napoca. acesta refuză să-şi dea acordul, deşi este o obligaţie stabilită de către 
o instanţă judecătorească, punându-o în situaţia de a i se respinge dosarul de emigrare, deoarece 
autorităţile canadiene i-au comunicat că dacă nu se va încadra într-un termen dat pentru a 
depune consimţământul contestatorului va închide dosarul său. A mai arătat intimata că datorită 
refuzului manifest al contestatorului ne aflăm în imposibilitatea de a pune în executare o 
hotărâre judecătorească. 

 În cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri. 
 Analizând excepţia necompetenţei materiale instanţa reţine următoarele: 
 În fapt, instanţa a fost învestită cu soluţionarea contestaţiei la executare 

înregistrată pe rolul acestei instanţei sub nr. ..., contestaţie în cadrul căreia nu s-a formulat şi 
cerere de suspendare a executării silite. Prin sentinţa civilă nr. 9443/2014, pronunţată în data 
de 23.09.2014, instanţa a soluţionat contestaţia la executare.   

 Prin Încheierea civile nr. 9887/2014 pronunţată de către Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul civil nr.... la data de 02.10.2014, contestatorul ( pârât în respectiva cauză) a 
fost obligat la plata unor penalităţi de 500 lei/ zi de întârziere, până la executarea obligaţiilor 
prevăzute în decizia civilă nr. 538/A/2012 a Tribunalului Cluj în dosarul civil nr. .... 

 In drept, instanţa reţine că potrivit art. 718 alin.1 C. proc. civilă, „până la 
soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cererii privind executarea silită (…), instanţa 
competentă poate suspenda executarea. 

 Potrivit acestor prevederi legale, cererea de suspendare se poate formula până la 
soluţionarea contestaţiei, legiuitorul nefăcând distincţie cu privire la stadiul procesual în care 
se soluţionează contestaţia.  Rezultă totuşi că cererea de suspendare provizorie, trebuie să fie 
soluţionată de către instanţa care soluţionează şi contestaţia la executare. 

 Or, în cauză, această instanţă a soluţionat contestaţia la executare, dosarul civil 
nr. ... urmând să fie soluţionat în apel de către Tribunalul Cluj, motiv pentru care instanţa 
apreciază că această din urmă instanţă este competentă să soluţioneze şi cererea de suspendare.  

 Pentru a hotărî astfel instanţa mai arată că în cazul în care cererea de suspendare 
a executării silite este formulată odată cu contestaţia la executare, practica judiciară este 
constantă în sensul respingerii cererii de suspendare ca rămasă fără obiect, dacă s-a soluţionat 
contestaţia la executare înaintea cererii de suspendare. Soluţia se bazează pe un argument de 
text, potrivit căruia, instanţa competentă poate suspenda executarea, până la soluţionarea 
contestaţiei (art. 718 alin.1 C. proc. civilă), luând în considerare şi caracterul executoriu al 
acestor hotărâri, după cum este reglementat de art. 650 alin.3 C. proc. civilă.      

 A interpreta că  în speţă,  cerere de suspendare formulată pe cale separată, după 
ce prima instanţă s-a pronunţat prin respingerea contestaţiei la executare, este de competenţa 
acestei instanţe, este echivalent cu a-i pretinde acesteia să aprecieze  din nou ( după ce prin 
soluţia dată în contestaţia la executare a apreciat că executarea este legală şi poate continua) 
dacă nu s-ar impune suspendarea executării silite, adică să-şi contrazică, eventual, propria 
hotărâre.  

 Nici soluţia respingerii cererii ca inadmisibilă ( sau eventual tardivă) nu poate fi 
primită deoarece potrivit textului de lege invocat, suspendarea se poate dispune până la 
soluţionarea contestaţiei la executare, fără să facă distincţie dacă e vorba în primă instanţă sau 
în apel.  

 Mai mult, dacă această instanţă ar formula o cerere de abţinere, pentru motivul 
că instanţa şi-a spus părerea în cauză, caz de incompatibilitate prevăzut de art. 42 alin.1 pct. 1 
C. proc. civilă, cererea ar fi repartizată aleatoriu unui alt complet din cadrul Judecătoriei Cluj-
Napoca.  

 Însă, potrivit art. 99 alin. 10^1) din HCSM nr. 387/2005, introdus prin pct. nr. 
21 al art. I din Hotărârea nr. 1.049 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 
732 din 7 octombrie 2014,  cererea de suspendare provizorie a executării silite începută în 
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condiţiile Codului de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, formulată înainte de introducerea unei contestaţii la 
executare, se repartizează aleatoriu.  

 Dacă există contestaţie la executare depusă la instanţă, cererea de suspendare 
provizorie a executării silite, chiar formulată separat, se va judeca de către completul care 
soluţionează contestaţia. Chiar dacă textul de lege mai sus arătat reglementează modul de 
soluţionare a cererii de suspendare provizorie introdusă pe cale separată, instanţa arată că nu 
există nici un motiv pentru care nu s-ar aplica acelaşi tratament şi cererii de suspendare a 
executării silite, drept dovadă fiind faptul că ambele cererii de suspendare, atât a suspendării 
provizorii cât şi a suspendării executării silite, au fost repartizate acestui complet, în baza 
acestui text de lege. 

 Nu în ultimul rând instanţa arată că a respinge cererea de suspendare ca 
inadmisibilă, l-ar pune pe contestator în situaţia de a nu i se putea analiza temeinicia cererii de 
suspendare a executării silite, deşi contestaţia la executare nu a fost încă soluţionată definitiv, 
fiind în calea de atac a apelului, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 718 alin.1 C. proc. civilă, 
care prevăd că instanţa competentă poate dispune suspendarea executării până la soluţionarea 
contestaţiei la executare.  

 Pentru aceste considerente, instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale 
a Judecătoriei Cluj-Napoca şi va dispune declinarea competenţei de soluţionare a cererii de 
suspendare, în favoarea Tribunalului Cluj”. 

 Pe rolul Tribunalului Cluj cauza a fost înregistrată sub nr. .../a2. 
 Prin sentinţa civila nr. 854/21.11.2014, pronunţată în dosar civil nr. .../a2, 

Tribunalul Cluj  a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, invocată din 
oficiu. 

 A declinat competenta de soluţionare a cauzei, având ca obiect suspendarea 
executării silite, formulată de către  contestatorul P.F.G., …, în contradictoriu cu intimata B.E., 
…, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.  

 A constatat ivit conflictul negativ de competenţă, motiv pentru care a suspendat 
judecata cauzei şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului 
negativ de competenţă. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Cluj a reţinut în considerentele 
hotărârii sale, următoarele: 

 „Analizând excepţia necompetenţei materiale a tribunalului, se reţin 
următoarele:  

 Prezentul dosar are ca obiect cererea de suspendare a executării silite.  
 Ori, potrivit art. 718 alin. 1 C.pr.civ., suspendarea executării silite este de 

competenţa instanţei competente să soluţioneze contestaţia la executare, iar potrivit art. 713 
C.pr.civ., instanţa competentă să soluţioneze contestaţia la executare este instanţa de executare, 
adică judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea, conform art. 650 alin. 1 C.pr.civ. 

 Aşadar, competenţa de soluţionare a prezentei cereri de suspendare a executării 
silite revine judecătoriei.     

 Având în vedere considerentele şi dispoziţiile legale expuse, tribunalul va 
admite excepţia invocată şi în baza art. 132 C.pr.civ., va declina competenţa în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca.  

 Văzând şi dispoziţiile art. 133, art. 134 şi art. 135 alin. 1 din Codul procedură 
civilă, instanţa va constata existenţa conflictului negativ de competenţă între o judecătorie şi 
un tribunal de pe raza Curţii de Apel Cluj şi va înainta dosarul acestei din urmă instanţe, în 
vederea pronunţării unui regulator de competenţă”.  

Examinând prezentul conflict negativ de competenţă prin prisma actelor dosarului, 

a dispoziţiilor legale incidente în materie, Curtea urmează să stabilească în favoarea 
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Judecătoriei Cluj-Napoca, competenţa materială de soluţionare a prezentei cauze, având în 

vedere următoarele considerente: 
Obiectul prezentei cauze îl constituie o cerere de suspendare a  executării silite, inclusiv 

a aplicării dispoziţiilor Încheierii civile nr. 9887/2014 pronunţată de către Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul civil nr. ..., până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare 
formulată în cadrul dosarului ... al Judecătoriei Cluj-Napoca, formulată de petentul P.F.G., în 
contradictoriu cu intimata B.E.. 

Art. 718 alin. 1 teza I NCPC prevede că „până la soluţionarea contestaţiei la executare 
sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive 
temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea”, teza a II – a a aceluiaşi articol 
precizând faptul că „suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin 
cerere separată”. 

Din interpretarea textului art. 718 alin. 1 NCPC, se desprinde concluzia potrivit căreia, 
cererea de suspendare a executării silite se judecă de instanţa competentă să judece şi 
contestaţia la executare, fiind vorba, în mod evident, despre instanţa competentă să soluţioneze 
în primă instanţă contestaţia la executare. 

Această concluzie este confirmată şi de prevederile coroborate ale art. 713 NCPC şi ale 
art. 650  alin. 1 NCPC. 

 Astfel, art. 713 NCPC, astfel cum a fost modificat prin pct. 35 al art. I din Legea 
nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014, 
stabileşte, cu referire la instanţa de executare, următoarele: 

 „ (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare. 
    (2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a 

veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă 
imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de 
executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului. 

  (3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului 
executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea 
contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa 
de soluţionare aparţine instanţei de executare”. 

     În conformitate cu prevederile art. 650 alin. 1 NCPC, astfel cum acesta a fost 
modificat prin Legea nr. 138/2014,  după pronunţarea Deciziei nr. 348/17.06.2014 de către 
Curtea Constituţională, instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se 
află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, 
în afara cazurilor în care legea dispune altfel.  Dacă domiciliul sau, după caz, sediul 
debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la 
data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă 
acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului 
judecătoresc învestit de creditor. (alin. (1) al art. 650 a fost modificat de pct. 21 al art. I din 
Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 
2014. 

 Art. 650 alin. 11 NCPC prevede că „schimbarea domiciliului sau sediului 
debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea 
competenţei instanţei de executare” (alin. (11) al art. 650 a fost introdus de pct. 22 al  art. I din 
Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 
2014). 

 Art. 650 alin. 2 NCPC stabileşte faptul că „instanţa de executare soluţionează 
contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu 
excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe” (alin. (2) al art. 650 a fost 
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modificat de pct. 23 al art. I din Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014). 

 Este irelevant, din punct de vedere al stabilirii instanţei competente  material să 
soluţioneze cererea de suspendare pendinte, în ce fază procesuală se găseşte în prezent 
judecarea contestaţiei la executare, câtă vreme, competenţa materială de soluţionare a cererii 
de suspendare a executării silite revine, conform celor anterior precizate,  instanţei competente 
să judece în primă instanţă contestaţia la executare,  iar nu instanţei competente să judece 
eventualele căi de atac împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată în primă instanţă 
contestaţia la executare. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor de drept mai sus expuse, Curtea constată 
că instanţa competentă material să soluţioneze prezentul litigiu în primă instanţă este 
Judecătoria Cluj-Napoca. 

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să stabilească, în conformitate cu prevederile art. 
135 alin. 1 şi alin. 4 NCPC, că instanţa competentă material să judece prezenta cauză în primă 
instanţă este Judecătoria Cluj-Napoca. 

 
Competenţă. Cerere de încuviinţare a executării silite. Competenţa judecătoriei 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 10/F din 22 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 7758/2014 pronunţată de Judecătoria Bistriţa la data de 15 

octombrie 2014 în dosarul nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a 
cererii de încuviinţare a executării silite, invocată de instanţă din oficiu şi în consecinţă s-a 
dispus declinarea în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud a competenţei de soluţionare a 
cererii de încuviinţare a executării silite formulată de Biroul executorului judecătoresc S.V.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond, în baza probatoriului administrat, 
a reţinut faptul că potrivit deciziei Curţii Constituţionale a României  nr. 348/2014 pronunţată 
la data de 17 iunie 2014, dispoziţiile articolului 650 alineatul (1) din Codul de procedură civilă 
au fost declarate neconstituţionale, decizie ce a intrat în vigoare pe data de 16 iulie 2014, când 
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 529, fiind obligatorie de la acea dată. Mai 
exact, această decizie se referă la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. 
(1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, act normativ care se aplică de la 15 
februarie 2013. 

Art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care a fost declarat neconstituţional, 
prevedea că “instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul 
executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel“,  
dispoziţie legală ce reprezenta o excepţie de la regula generală. Art. 650 alin. 2 din Codul de 
procedură civilă prevede că „instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a 
executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul 
executării silite, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe sau organe”.  

Astfel, având în vedere decizia amintită, prin care a fost declarat neconstituţional 
aliniatul 1 al art. 650 din Codul de procedură civilă, de la data de 16.07.2014, aplicabile în 
cazul cererilor de încuviinţare a executării silite, şi luând în considerare că pe durata de 45 de 
zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile constatate 
ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept, precum şi faptul că, în prezent, legea nu 
mai prevede în mod expres care este instanţa de executare, devin aplicabile dispoziţiile de drept 
comun în materie de competenţă, respectiv prevederile art. 95 Cod de procedură civilă, ce 
instituie regula că tribunalele „judecă în primă instanţa toate cererile care nu sunt date prin lege 
în competenţa altor instanţe”. Faptul că art. 665 alin. 2 Cod de procedură civilă prevede că 
cererea de încuviinţare a executării silite se înregistrează la judecătorie, nu poate duce la 
concluzia că această instanţă este competentă să judece cererea în lipsa unei prevederi exprese 
în acest sens. De altfel, nu toate cererile care se înregistrează la judecătorie trebuie să fie 
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judecate de această instanţă (de exemplu cererea de apel sau de recurs se înregistrează la 
judecătorie şi este trimisă instanţei competente spre soluţionare).    

Ori, conform art. 126 alin. 2 din Constituţia României „Competenţa instanţelor 
judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, nefiind permis 
judecătorului să stabilească competenţa prin analogie, prin raportate la situaţii asemănătore şi 
la uzanţe. 

Este adevărat că în considerentele deciziei Curţii Constituţionale au fost criticate 
criteriile de stabilire a competenţei teritoriale, însă prin dispozitiv s-a reţinut 
neconstituţionalitatea întregului alin. 1 a art. 650 Cod de procedură civilă – drept urmare în 
prezent nu este în vigoare un text legal care să definească instanţa de executare şi care să 
stabilească reguli speciale de competenţă în materia executării silite, singurele criterii de 
stabilire a competenţei rămânând cele de drept comun.   

În drept s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 2 pct. 2 Cod de procedură civilă, 
art. 126 alin. 2 din Constituţia României, decizia Curţii Constituţionale nr. 348/2014. 

Prin sentinţa civilă nr. 2110/F din 10 decembrie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a 
cauzei. 

S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite 
formulată de Biroul executorului judecătoresc S.V. în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi s-a înaintat dosarul secţiei I civile 
a Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că într-adevăr prin decizia nr. 348/2014 a 
Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 650 alin. 1 C.proc.civ., potrivit cărora „instanţa de 
executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care 
face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”, au fost declarate ca fiind 
neconstituţionale. 

Însă, pentru stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererea de încuviinţare a 
executării silite, trebuie avute în vedere prevederile art. 665 alin. 2 C.proc.civ., care 
reglementează procedura încuviinţării executării silite, potrivit cărora „cererea de încuviinţare 
a executării silite se soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea 
acesteia la judecătorie (…)”, context în care se constată că, în mod expres, competenţa 
materială de soluţionare a cererilor de încuviinţare a executării silite este conferită 
judecătoriilor. 

Prin urmare, chiar şi în condiţiile în care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor 
art. 650 alin. 1 C. proc. civ. care defineau instanţa de executare, cererea de încuviinţare a 
executării silite se impune a fi soluţionată de judecătorie, conform art. 94 alin. 4 C.proc.civ., 
cauza fiind dată în mod expres prin lege în competenţa judecătoriei, nefiind incidente 
dispoziţiile art. 95 alin. 1 C.proc.civ., care instituie competenţa de drept comun a tribunalelor. 

Tribunalul nu poate împărtăşi opinia judecătoriei, conform căreia dispoziţiile art. 665 
C.proc.civ. nu pot fi aplicate pentru determinarea instanţei competente, deoarece competenţa 
se stabileşte numai prin lege, pe de o parte, iar pe de altă parte, nu toate cererile care se 
înregistrează la judecătorie trebuie să fie judecate de această instanţă (de exemplu cererea de 
apel sau de recurs se înregistrează la judecătorie şi este trimisă instanţei competente spre 
soluţionare).    

Este de observat în acest sens că urmare a declarării neconstituţionalităţii art. 650 
C.proc.civ. s-a creat o lipsă de corelaţie între normele de drept comun în materia competenţei 
şi prevederile art. 665 alin. 1 şi 2 C.proc.civ. ce reglementează procedura de soluţionare a 
cererii de încuviinţare a executării silite.  
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Însă, aceasta nu înseamnă că prin declararea neconstituţionalităţii normei instanţa care 
încuviinţează cererea de executare silită ar fi tribunalul, ca instanţă cu plenitudine de jurisdicţie 
ori de câte ori prin lege nu se prevede altfel. 

În opinia tribunalului, dispoziţiile art. 655 C.proc.civ. trebuie aplicate şi considerate ca 
incidente în materia competenţei judecătoriei. 

Conform alin. 1 a acestei norme executorul judecătoresc are la dispoziţie un termen 
maxim de 3 zile de la înregistrarea cererii de executare pentru a solicita instanţei de executare 
încuviinţarea executării silite. 

Primind o asemenea cerere instanţa de executare are la dispoziţie un termen de maxim 
7 zile de la înregistrarea la judecătorie pentru a o soluţiona. 

Este adevărat că alin. 2 al normei face trimitere doar la înregistrarea cererii la 
judecătorie.  

Însă, în ipoteza în care nici art. 665 C.proc.civ. şi nici o altă reglementare generală sau 
specială nu prevede înaintarea dosarului instanţei considerată de executare (aşa cum se instituie 
în cazul căii de atac înregistrate la judecătorie) trebuie considerat că instanţa la care se 
înregistrează cererea de încuviinţare a executării silite are competenţa judecării acesteia. Cum 
înregistrarea se face la judecătorie rezultând, în lipsa unei dispoziţii de trimitere a cauzei 
instanţei de executare, că aceasta este fără îndoială judecătoria, instanţă care primeşte cererea 
de încuviinţare a executării silite. 

Faptul că judecătoria este competentă material să soluţioneze cererea de încuviinţare a 
executării silite rezultând şi din considerentele deciziei nr. 348/2014 a Curţii Constituţionale, 
neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 650 din Codul de procedură civilă fiind examinată doar 
sub aspectul competenţei teritoriale a judecătoriei şi nu sub aspectul competenţei materiale a 
acestei instanţei, în paragraful 20 al deciziei arătându-se expres de către curte că revine 
legiuitorului sarcina ca pe viitor să reglementeze expres instanţa de executare competentă….,  
precum judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, domiciliul sau sediul debitorului 
sau locul unde urmează să se facă executarea. 

În domeniul executării silite legiuitorul a instituit principiul unicităţii instanţei de 
executare, stabilind competenţa materială a judecătoriei, excepțiile fiind strict şi limitativ 
prevăzute. 

Prin urmare, în baza considerentelor relevate, ţinând seama de prevederile art. 665 alin. 
2 C.proc.civ., ce reglementează expres competenţa materială a  judecătoriei în înregistrarea 
cererii de încuviinţare a executării silite fără a reglementa o altă instanţă care să soluţioneze 
cererea, ceea ce duce la concluzia că judecata se realizează de instanţa care primeşte cererea, 
astfel că nu se poate pune problema stabilirii instanţei competente în lipsa vreunui text de lege, 
respectiv a aplicării art. 95 pct. 1 C.proc.civ., ce reglementează plenitudinea de competenţă a 
tribunalului, tribunalul în baza dispoziţiilor art. 132 C.proc.civ. a admis excepţia de 
necompetenţă materială invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii de 
încuviinţare a executării silite în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 

Întrucât judecătoria şi-a declinat competenţa în baza art. 133 pct. 2 C.proc.civ. 
tribunalul a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi în temeiul art. 134 şi art. 135 din 
acelaşi cod a înaintat dosarul secţiei I civile a Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării 
conflictului. 

Cu privire la acest conflict negativ de competenţă, Curtea are în vedere următoarele: 
Prin prezentul demers judiciar Biroul executorului judecătoresc S.V. a solicitat 

încuviinţarea executării silite. 
Judecătoria Bistriţa investită cu soluţionarea acestei cereri, a procedat la verificarea 

competenţei sale materiale, ocazie cu care a statuat în mod greşit că nu este competentă material 
să soluţioneze această cerere.  
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Este real că dispoziţiile art. 650 alin. 1 C.proc.civ. potrivit cărora: „instanţa de executare 
este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face 
executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”, au fost declarate ca fiind 
neconstituţionale prin Decizia nr. 348/2014 a Curţii Constituţionale. Însă această decizie este 
obligatorie atât prin dispozitiv, cât şi prin considerente, urmând a fi interpretată şi aplicată în 
acest sens. 

Or, din considerentele deciziei se arată că : „Reţinând criticile formulate în cauză, 
potrivit cărora dispoziţiile legale criticate stabilesc un criteriu subiectiv atunci când se decide 
cu privire la competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti să soluţioneze contestaţiile la 
executare în materie civilă, Curtea urmează să admită excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 650 alin (1) din Codul de procedură civilă.” 

Ca atare, este evident că norma respectivă a fost supusă controlului de 
constituţionalitate doar prin prisma competenţei teritoriale, nu şi a celei materiale, Curtea 
Constituţională exercitându-şi controlul în aceste limite.  

Pe de altă parte,  se impun a fi avute în vedere prevederile art. 665 alin. 2 C.proc.civ., 
care reglementează procedura încuviinţării executării silite, potrivit cărora „cererea de 
încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă în termen de maximum 7 zile de la 
înregistrarea acesteia la judecătorie (…)”, text ce aduce un argument în plus conferirii  
competenţa materială de soluţionare a cererilor de încuviinţare a executării silite judecătoriilor. 

Drept urmare, chiar şi în condiţiile în care s-a constatat neconstituţionalitatea art. 650 
alin. 1 C.proc.civ. care defineau instanţa de executare, Curtea reţine că cererea de încuviinţare 
a executării silite se impune a fi soluţionată conform art. 94 alin. 4 C.proc.civ. de către 
judecătorie, prezenta cauză fiind dată în mod expres prin lege în competenţa judecătoriei, astfel 
încât nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 95 alin. 1 C.proc.civ. care instituie competenţa de drept 
comun a tribunalelor. 

Faţă de cele ce preced, văzând totodată şi prevederile art. 135 alin. 1 şi 4 C.proc.civ., se 
va stabili competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite în favoarea 
Judecătoriei Bistriţa. 

 
 
Conflict negativ de competenţă. Anularea certificatului de încadrare în grad de 

handicap a minorului, emis de Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. 
Competenţa  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 11/F din 22 ianuarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 778 din 9 septembrie 2014, pronunţată de Secţia a II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a admis excepţia de 
necompetenţă materială invocată din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii 
formulată de reclamanta S.R.A., în contradictoriu cu pârâta Comisia pentru Protecţia Copilului 
Bistriţa-Năsăud, în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a I-a civilă. 

În susţinerea soluţiei de admitere a excepţiei de necompetenţă materială, instanţa de 
contencios administrativ a reţinut următoarele: 

Obiectul prezentei acţiuni este anularea certificatului nr.R2/140 din 5.03.2014 privind 
neîncadrarea în grad de handicap a minorei T.B., născută la data de 3.06.2010, emis de Comisia 
pentru Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, în temeiul Legii nr.272/2004, HG nr.1437/2004 şi 
în conformitate cu Hotărârea nr. R2/140 din 5.03.2014 a aceleaşi comisii - file 32-33 dosar. 

Potrivit disp. art. 2 alin.1 lit. a din H.G. nr.1473/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, una dintre atribuţiile 
principale ale comisiei este aceea de a stabili încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de 
handicap şi după caz, orientarea şcolară a acestora, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, comisia 
emiţând hotărâri executorii(art.3 alin. 1, 2 şi art.10 din H.G. 1437/2004). 
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La art.10 alin. 3 se prevede că hotărârile comisiei pot fi atacate la tribunalul de la 
domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluţionate potrivit regulilor speciale de 
procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004. 

Pe de altă parte, Legea nr.272/2004, republicată prevede la art.133 alin.1: „cauzele 
prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa 
tribunalului de la domiciliul copilului”, art. 134 şi urm. stabilind dispoziţii speciale de 
procedură (termene, citare, participare procuror, etc.). 

Se impune a se sublinia că Legea nr.272/2004 nu face trimitere la instanţa de contencios 
administrativ, ca şi în cazul disp. art.90 ind. 2 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 republicată, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (deciziile emise de 
Comisia superioară, pot fi atacate la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, 
potrivit legii contenciosului administrativ nr. 554/2004), astfel că cererea de anulare a hotărârii 
comisiei pentru protecţia copilului, privind încadrarea în grad de handicap este de competenţa 
materială în primă instanţă a tribunalului - secţia civilă, tocmai datorită cadrului juridic diferit 
privind încadrarea în grad de handicap a minorilor de cel al adulţilor. 

În acest context, se impune a se releva că, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Capitolul VI 
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia 
copilului (art. 85 alin. 2), iar încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se 
face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisie 
de evaluare (art. 85 alin. 3). 

Legea nr.448/2006 se preocupă în mod special de procedura de încadrare în grad de 
handicap a adulţilor prevăzând, între altele, regimul comisiei de evaluare şi atribuţiile acesteia, 
regimul certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, regimul comisiei superioare, 
atribuţiile acesteia, procedura prealabilă de contestare pe cale administrativă a certificatului de 
încadrare în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap emis de comisia de evaluare, regimul 
deciziilor emise de comisia superioară, acestea din urmă putând fi atacate, conform art. 902 
alin. 4 din Legea nr. 448/2006, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, 
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În schimb, regimul juridic al comisiei pentru protecţia copilului este stabilit de Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Astfel, conform art.115 din Legea nr.272/2004, în subordinea consiliului judeţean şi, 
respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, funcţionează comisia 
pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate juridică, având 
următoarele atribuţii principale: a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară 
a copilului; b) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la 
stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului; c) soluţionarea cererilor privind 
eliberarea atestatului de asistent maternal; d) alte atribuţii prevăzute de lege. 

Textul legal precizat menţionează în alineatul al doilea că organizarea şi metodologia 
de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului, context în care s-a adoptat HG nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia 
de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 

Or, este evident că, voinţa legiuitorului este aceea de a supune toate cauzele litigioase 
privind hotărârile adoptate de comisie unei proceduri unice prevăzute de Legea nr. 272/2004, 
fiind de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului – art.133 alin.1, hotărârile comisiei 
nefiind limitate doar la stabilirea măsurilor de protecţie specială, precum plasamentul, 
plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea specializată( art.59 din Legea nr. 272/2004).  

Legea mai sus menţionată nu face, sub aspectul stabilirii competenţei, nicio diferenţiere 
cu privire la specializarea instanţei, aşa cum o face Legea nr. 448/2006 în materie încadrării în 
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grad şi tip de handicap a adulţilor, iar o analogie de tratament cu situaţia adultului nu este 
permisă. 

Daca legiuitorul ar fi urmărit să stabilească o competenţă specială în materia 
contenciosului administrativ pentru un atare litigiu ar fi trebuit să o prevadă printr-o norma 
specială, aşa cum a fost stabilită în materia procedurii de încadrare în grad de handicap a 
adulţilor. 

Este real ca hotărârea comisiei pentru protecţia copilului are natura juridică a unui act 
administrativ unilateral cu caracter individual, dar competenţa de soluţionare a litigiului legat 
de contestarea legalităţii unui atare act poate fi deferită şi altei instanţe decât cea de contencios 
administrativ, conform art.5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, fiind indiscutabil că Legea nr. 
272/2004 instituie o procedură judiciară specială şi unitară de contestare a legalităţii hotărârilor 
comisiei de protecţia copilului, derogatorie de la dreptul comun şi implicit derogatorie de la 
dispoziţiile procedurale consacrate de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 (a se 
vedea în acest sens Cap. X din Legea nr. 272/2004, reguli de procedură care nu sunt compatibile 
cu contenciosul administrativ). 

Pentru argumentele expuse, instanţa a constatat că nu este competentă material în 
soluţionarea prezentei cauze, ci Secţia a I - a civilă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, completele 
specializate în litigii minori, astfel că, ţinând cont de dispoziţiile art.36 alin.3 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile 
art.132 şi art.136 alin.1 din Noul Cod de procedură civilă care arată expres că dispoziţiile 
secţiunii privitoare la excepţia de necompetenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor 
specializate ale aceleaşi instanţe judecătoreşti, tribunalul va admite excepţia de necompetenţă 
materială a Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ fiscal a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud, cu consecinţa declinării competenţei de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta 
S.R.A.  în contradictoriu cu pârâta Comisia pentru Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, în 
favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a I-a civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 135 din 18 decembrie 2014 pronunţată de tribunalul Bistriţa-
Năsăud în dosarul nr. ...* s-a admis excepţia necompetenţei materiale a secţiei I civilă a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, invocată din oficiu, şi în consecinţă s-a declinat competenţa de 
soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta S.R.A., în contradictoriu 
cu pârâtul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Comisia pentru protecţia copilului Bistriţa-
Năsăud în favoarea  secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. 

S-a constat ivit conflictul negativ de competenţă şi în temeiul art. 134 din Codul de 
procedură civilă s-a dispus înaintarea dosarului la Curtea de Apel Cluj în vederea soluţionării 
conflictului. 

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că prevederile art. 133 alin.1 din Capitolul X, 
Reguli speciale de procedură al  Legii nr. 272/2004, republicată, instituie a regulă de 
competenţă specială în favoarea completului anume constituit al tribunalului de la domiciliul 
minorului pentru  soluţionarea cauzelor prevăzute de această lege privind stabilirea măsurilor 
de protecţie specială. 

Acelaşi act normativ în art. 54 defineşte protecţia specială a copilului ca fiind 
ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit 
temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, sau a celui care, în vederea protejării 
intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, iar în art.59 se stabilesc măsurile de protecţie 
specială ca fiind plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea specializată. 

Fiind vorba de un domeniu special, derogator de la regimul de drept comun, normele 
instituite, inclusiv cea privind competenţa, sunt de strictă interpretare şi aplicare. 

Prin urmare, cererea prin care reclamanta, reprezentant legal al minorului S.E.R., a 
solicitat anularea certificatului de handicap nr. R2/140 din 05.03.2014 prin care copilul a fost 
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încadrat în grad de handicap mediu, nu vizează vreo măsură de protecţie specială a acestui 
copil, care nu este lipsit de ocrotire părintească. 

Legea nr.272/2004 cuprinde o reglementare largă a protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului în general, sens în care face trimitere la mai multe  tipuri de acţiuni judecătoreşti, cum 
ar fi de exemplu cele prevăzute la art.17 alin.4, art.19 alin.2, art. 21 alin.1, art. 36 alin.8. Niciuna 
din aceste cereri nu sunt de  competenţa  instanţei prevăzute de art. 133 alin.1, ci a celei de 
drept comun. Prin urmare, nu se poate  susţine întemeiat că norma de competenţă se referă la 
toate acţiunile şi cererile cuprinse în Legea 272/2004, republicată. 

Pe de altă parte, şi trimiterea la procedura specială din Legea 272/2004, cuprinsă în art. 
10 alin.3 din HG nr. 1437/2004 are în vedere măsurile de protecţie specială, raportat la 
amplasarea acestei norme în continuarea celei de la art. 9 care vizează soluţiile pronunţate de 
Comisia  pentru Protecţia Copilului în cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de 
protecţie specială. Art. 12 şi următoarele din HG nr. 1437/2004 au în vedere şi alte proceduri 
privind copilul ce se derulează în faţa comisiei, însă pentru acestea nu mai face trimitere la 
regulile speciale de procedură  de la Capitolul X al legii. Mai mult decât atât, în art. 16 se 
instituie o procedură proprie în privinţa  copiilor cu dizabilităţi care necesită încadrarea într-un 
grad de handicap, specificându-se, printre altele, contrar regulilor de la măsurile de protecţiei 
specială, că în acest caz audierea copilului are loc numai la solicitarea expresă a Comisiei, fiind 
evident că regulile speciale de procedură, inclusiv obligaţia ascultării copilului ce a împlinit 10 
ani prevăzută de art. 9 alin.3 din aceeaşi hotărâre, se aplică doar în ceea ce priveşte măsurile 
speciale de protecţie. 

Din interpretarea logică şi sistematică a textelor mai sus evocate, a rezultat că în mod 
cert, hotărârile comisiei pentru protecţia  copilului, autoritate publică, altele decât cele privind 
măsurile de protecţie specială a copilului, pot fi atacate în condiţiile dreptului comun, 
reprezentat în materie de Legea 554/ 2004 republicată. 

Aşa fiind, competenţa de soluţionare a pricinii de faţă aparţine completului de 
contencios administrativ  din cadrul secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, sens în care s-a admis excepţia invocată din oficiu, cu aplicarea 
art. 129 alin. 2 pct. 2, 130 alin. 2, art. 133 pct. 2, art. 134 şi art. 135 alin. 1 din Codul de 
procedură civilă. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine următoarele: 
În analiza prezentului conflict de competenţă, Curtea va porni de la regula unanim 

admisă potrivit căruia competenţa materială de soluţionare a acţiunilor în justiţie este stabilită 
de legiuitor prin norme exprese, de la care nu se poate deroga. Cu alte cuvinte, atât regulile 
generale, cât şi excepţiile de la acestea sunt cele stabilite de legiuitor, nefiind admis a se adăuga, 
pe cale de interpretare, la acestea. 

Ca atare, trebuie stabilit întâi care este regula aplicabilă în speţă şi dacă, prin norme 
speciale, s-a stabilit în mod expres şi neechivoc vreo excepţie de la aceasta. 

Competenţa instanţei de judecată este dată de obiectul cererii de chemare în judecată, 
în speţă de natura actului juridic dedus judecăţii. Aşa fiind, curtea reţine că instanţele au fost 
sesizate cu o cerere având ca obiect contestarea certificatului de handicap nr. r/140 din 
05.03.2014 referitor la copilul S.T.B., emis de pârâta COMISIA PENTRU PROTECŢIA 
COPILULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD. Natura juridică a acestui act este aceea a unui act 
administrativ unilateral cu caracter individual, calificare de altfel agreată de ambele instanţe. 

Pornind de la aceasta, Curtea reţine că regula generală este cea cuprinsă în art. 1 
coroborat cu art. 2 lit.c, f, g din Legea nr. 554/2004 modificată  şi completată a contenciosului 
administrativ, ce conferă atribuţia de soluţionare a cauzelor de contencios administrativ 
secţiilor specializate ale instanţelor.  
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Urmează a se verifica în continuare în ce măsură Legea 272/2004 cuprinde norme 
derogatorii în materia competenţei , aşa cum susţine secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

Potrivit art.133 alin. (1) din Legea 272/2004, « cauzele prevăzute de prezenta lege 
privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului. » 

Se reţine aşadar că legiuitorul a înţeles să stabilească competenţa materială specială 
doar în situaţia cauzelor ce au ca obiect stabilirea măsurilor de protecţia specială a copilului, 
acestea din urmă fiind în mod limitativ de textul art. 59 ca fiind: a) plasamentul; b) plasamentul 
în regim de urgenţă; c) supravegherea specializată.    

Or, în condiţiile în care Legea 272/2004 cuprinde şi alte dispoziţii, inclusiv cele privind 
încadrarea copilului în grad de handicap, nu se poate interpreta textul citat în sensul că acesta 
ar privi toate acţiunile în justiţie întemeiate pe prevederile acestei legi. O astfel de interpretare 
ar contraveni limitării exprese a competenţei instituite de legiuitor, după cum rezultă neechivoc 
din textul art. 133, precitat. 

Pe de altă parte, nici art. 10 alin.3 din HG 1473/2004 potrivit cărora hotărârile Comisiei 
pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluţionate 
potrivit regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004 nu sunt de natură să 
conducă la o concluzie contrară, trimiterea fiind făcută la normele speciale de procedură 
cuprinse în această lege. Trimiterea este de astfel firească, în condiţiile în care, într-adevăr, 
normele de procedură specifice apărării interesului minorilor prevalează în faţa normelor 
generale de procedură. 

În consecinţă, cum art. 133 alin.1 din legea nr. 272/2004 rep. şi modif stabileşte o 
competenţă exclusivă doar în cazul stabilirii măsurilor de protecţie specială, definite de art. 59 
şi printre care nu se regăseşte şi încadrarea în grad de handicap, rămâne de conchis că regula 
generală aplicabilă în materia contestării actelor administrative unilaterale cu caracter 
individual privind încadrarea în grad de handicap a minorilor este reglementată de prevederile 
art. 138 din Legea nr. 272/2004 care stabileşte că dispoziţiile acestei legi se completează cu 
cele ale Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
devenind astfel incidente prevederile art.2 din acest act normativ ce instituie regula generală.  

Raportat la considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 135 şi 136 C.pr.civilă, va 
stabili competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de reclamanta S.R.A. în 
contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA NĂSĂUD, COMISIA PENTRU 
PROTECŢIA COPILULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD în favoarea secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

Notă: 1. În acelaşi sens, a se vedea sentinţa civiţă nr. 124/F din 4 decembrie 2015 şi 
sentinţa civilă nr. 125/F din 4 decembrie 2015. 

2. În sens contrar, că soluţionarea cererii aparţine secţiei civile a tribunalului, a se vedea 
sentinţa civilă nr. 108/F 28 octombrie 2014. 

 
Conflict negativ de competenţă. Litigiu între două societăţi, având ca obiect 

pretenţii izvorâte dintr-un contract de antrepriză. Competenţa Tribunalului Specializat 
Cluj 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 13/F din 28 ianuarie 2015  
Prin Sentinţa civila nr. 2677 din 20 octombrie 2014 Tribunalul Specializat Cluj a 

declinat competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 
Prin sentinţa civilă nr. 21 din 15 ianuarie 2015 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. ... s-a admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj-Secţia Civilă, 
s-a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj, 
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constatându-se ivit conflictul negativ de competenţă, s-a sesizat Curtea de Apel Cluj pentru 
soluţionarea acestuia şi a fost suspendată cauza până la judecarea conflictului de competenţă. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin acţiunea introductivă promovată 
de reclamant s-a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta SC A. SRL să fie obligată pârâta 
la plata sumei de 687.560,92 lei cu titlu de preţ restant, la plata dobânzii legale calculată de la 
data scadenţei şi până la data plăţii efective, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Reclamanta a arătat că prin contractul de antrepriză lucrări nr. 28/30.04.2011 încheiat 
între antreprenorul general SC J.C. SRL şi beneficiarul SC A. SRL s-a contractat construirea 
unei ferme agrozootehnice. O parte din lucrările de construcţii în valoare de 531.033 lei + TVA 
au fost predate de către antreprenorul general în sub-antrepriză către societatea reclamantă. 

În speţă sunt în discuţie raporturi juridice între persoane care au calitatea de 
profesionişti, astfel cum este definită această calitate prin art. 3 alin. 2 şi 3 Cod civil, conform 
căruia „Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie 
exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a 
unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau 
în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ”.  

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. 

S-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. 
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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. 

Având în vedere motivele expuse mai sus, tribunalul a apreciat că prezenta cauză este 
de competenţa Tribunalului Specializat, vizând o creanţă a unui profesionist aşa cum este 
definit în art. 3 alin. 2 din Noul Cod civil, cauzele de natură comercială calificate ca atare în 
temeiul vechiului Cod comercial căzând în competenţa acestei instanţe. 

Astfel fiind, în baza dispoziţiilor art. 129 al. 2 pct. 2 art. 132 din Noul Cod de procedură 
civilă, art. 135 Cod pr.civ. instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale, a declinat 
competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj, şi constatând ivit 
conflictul negativ de competenţă, a sesizat Curtea de Apel Cluj pentru soluţionarea conflictului 
negativ de competenţă, suspendând soluţionarea cauzei până la judecarea conflictului de 
competenţă. 

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. 
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 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. 

 Desfiinţarea ramurii de drept comercial şi a denumirii de „comercianţi“ nu 
înseamnă dispariţia raporturilor sociale reglementate de norme speciale, norme speciale ce 
impun specializarea iar continuitatea sub o altă denumire presupune, chiar în lipsa unor norme 
expresis verbis, continuitatea şi în privinţa specializării. 

 Apariţia noţiunii de „profesionişti“ şi includerea în aceasta şi a altor categorii 
decât foştii „comercianţi“ poate semnifica doar intenţia legiuitorului de a crea o categorie mai 
omogenă de raporturi sociale reglementate prin aceleaşi norme, pe baza unor criterii care 
justifică, pe perioada aplicării normei legale, unificarea acestor categorii. 

Prin urmare, fiind reglementate de aceleaşi norme, evident se impune judecarea de către 
aceleaşi instanţe specializate, pe principiul continuităţii, aşa cum s-a arătat mai sus, chiar dacă 
această categorie a foştilor comercianţi a fost extinsă şi diversificată, prin adăugarea şi a altor 
categorii de persoane şi activităţi sub denumirea „profesioniştilor“, anume a acelora care 
exploatează o întreprindere, iar exploatarea unei întreprinderi constă în exercitarea sistematică, 
de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, 
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu 
un scop lucrativ, potrivit art. 3 Cod civil. 

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. 

 
Conflict negativ de competenţă. Cerere de asigurare a dovezilor. Competenţa 

instanţei care judecă procesul în primă instanţă  
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 15/F din 4 februarie 2015  
Deliberând, reţine că: 
I. Prin decizia civilă nr. 466 din 17 noiembrie 2014, pronunţată în dosarul nr. 

5645/100/2014, Tribunalul Maramureş a dispus după cum urmează: 
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S-a disjuns din dosarul  nr. ... cererea de asigurare a dovezilor formulată de petenta B.I., 
în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor Şieu, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Maramureş, R.I., S.M. şi S.G.. 

S-a declarat necompetenţa Tribunalului Maramureş în soluţionarea acestei cereri. 
A fost trimisă cererea spre competentă soluţionare Judecătoriei Dragomireşti. 
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Maramureş a avut în vedere următoarele:  
Potrivit prevederilor art. 360 alin.1 C.pr.civ., în timpul judecăţii, cererea de asigurare a 

dovezilor se va îndrepta la instanţa care judecă procesul în primă instanţă. 
Spre deosebire de vechea reglementare cuprinsă în art. 236 Cod procedură civilă 1865, 

conform noilor dispoziţii procedurale, aplicabile prezentului litigiu, indiferent de etapa 
procesuală în care se află cauza, competenţa soluţionării cererii de asigurare a dovezilor revine 
primei instanţe. 

Întrucât prima instanţă, care a şi pronunţat sentinţa civilă nr. 1032/2014 din 05.06.2014, 
atacată cu apelul care a investit Tribunalul Maramureş, a fost Judecătoria Dragomireşti, în 
aplicarea prevederilor art. 129 alin.2 pct.2, art. 130 alin.2, art. 131 alin.1, art. 132 alin.1 şi 3 
C.pr.civ., Tribunalul, disjungând din dosarul de apel cererea de asigurare a dovezilor, a trimis-
o instanţei competente, Judecătoria Dragomireşti.  

II. Învestită fiind, potrivit celor de mai sus, cu soluţionarea cererii, Judecătoria 
Dragomireşti a pronunţat încheierea civilă nr. 12 din 21 ianuarie 2015, prin care s-a admis 
excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Dragomireşti. 

S-a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă între Judecătoria 
Dragomireşti şi Tribunalul Maramureş. 

S-a trimis de îndată dosarul la Curtea de Apel Cluj în vederea stabilirii instanţei 
competente. 

Motivând încheierea, Judecătoria a arătat, în principal, următoarele: 
Art. 359 NCPC prevede că oricine are interes să constate de urgenţă asigurarea unor 

probe, dacă este pericol ca proba să dispară, ori să fie greu de administrat în viitor, va putea 
cere atât înainte, cât şi în timpul procesului, administrarea acestor probe. 

Art. 360 alin.1 C.pr.civ. prevede că în timpul judecăţii, cererea de asigurare a dovezilor 
se va îndrepta la instanţa care judecă procesul în primă instanţă. 

Raţiunea modificărilor legale faţă de vechea reglementare cuprinsă în art. 236 Cod 
procedură civilă 1865, rezultă din faptul că, potrivit Noului Cod de procedură civilă, probele 
se propun prin cererea de chemare în judecată, potrivit art. 194, lit. e), sub sancţiunea decăderii 
şi se încuviinţează la primul termen de judecată, potrivit art. 254, coroborat cu art. 255 şi 258 
NCPC. 

Art. 362 NCPC prevede că administrarea probelor ce trebuie asigurate se va face de 
îndată, sau la termenul ce se va fixa în acest scop. 

Faţă de cererea de asigurare a dovezilor, intimaţii, prin avocat, în întâmpinarea de la f. 
4 din dos. Trib. Maramureş, au invocat excepţia lipsei de interes a cererii de asigurare a 
dovezilor, motivat prin aceea că actele pentru care se solicită asigurarea dovezilor se află deja 
la dosarul de fond, care se află în apel la Tribunalul Maramureş. 

Fiind învestită cu o astfel de cerere, atâta timp cât dosarul se află pe rolul Tribunalului 
Maramureş, Judecătoria Dragomireşti nu poate verifica admisibilitatea cererii şi interesul 
promovării acesteia, apreciind că singura care o poate face este Tribunalul Maramureş, la care 
se află dosarul nr. ... în apel şi din care s-a disjuns prezenta cerere. 

III. Cu privire la conflictul de competenţă născut potrivit celor de mai sus, Curtea are 
în vedere următoarele:  
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Potrivit dispoziţiilor art. 360 alin. 1 C.pr.civ., cererea de asigurare a  dovezilor se va 
îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripţia căreia se află martorul sau obiectul 
constatării, iar în timpul judecăţii, la instanţa care judecă procesul în primă instanţă. 

Aceste dispoziţii legale nu lasă nicio îndoială asupra faptului că atunci când o parte 
interesată a formulat o cerere de asigurare a dovezilor, iar la data formulării acestei cereri între 
părţi se judecă procesul în care dovezile a căror asigurare se solicită ar putea fi utilizate, cererea 
de asigurare a dovezilor intră în competenţa instanţei care judecă sau, după caz, a judecat 
procesul în primă instanţă. 

Faţă de neechivoca exprimare a legii, rezultă că cererea de asigurare a dovezilor 
aparţine sferei de jurisdicţie a primei instanţe chiar şi atunci când procesul se află în etapa 
apelului, legiuitorul neînţelegând, precum în reglementarea anterioară, să atribuie instanţei de 
apel competenţa de soluţionare a cererii de asigurare a dovezilor. 

Prin urmare, accesorialitatea  cererii de asigurare a dovezilor este, de lege lata, limitată, 
o asemenea cerere rămânând în competenţa primei instanţe chiar şi atunci când judecata în 
cererea principală a ajuns deja în etapa apelului sau, după caz, a recursului. 

Cum în prezentul proces Judecătoria Dragomireşti a soluţionat în primă instanţă 
procesul de fond dintre părţi, în aplicarea prevederilor art. 360 alin. 1 C.pr.civ., sus-evocate, 
urmează a se constata că acestei Judecătorii îi aparţine competenţa de soluţionare a cererii de 
asigurare a dovezilor formulată de reclamanta B.I..  

 
Conflict negativ de competenţă. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 

10/2001. Competenţa tribunalului 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 16/F din 4 februarie 2015  
I. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. ..., 

reclamanţii S.R., S.A. şi K.P.P. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii Comisia 
Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor, Prefectul Judeţului Cluj, Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, din cadrul Autorităţii Naţionale Pentru Restituirea Proprietăţilor, să fie obligată 
Comisia locală să soluţioneze cererea de reconstituire formulată în baza prevederilor Legii nr. 
247/2005 prin emiterea unei propuneri pe care să o înainteze spre validare împreună cu întreaga 
documentaţie Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; să 
fie obligată Comisia judeţeană  să emită o hotărâre de validare a propunerii Comisiei locale, 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; în situaţia în care hotărârea de validare 
se referă la plata 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; să fie obligată Comisia centrală 
pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor să analizeze, să evalueze dosarul aferent imobilului precum şi să emită decizie 
reprezentând titlul de despăgubire, cu cheltuieli de judecată. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 538 din 23 octombrie 2013 Tribunalul Cluj a admis excepţia 
necompetenţei sale materiale, declinându-şi competenţa de soluţionare a acţiuni în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Motivând sentinţa, Tribunalul a arătat, în principal, următoarele: 
Prin acţiunea dedusă judecăţii se reclamă omisiunea îndelungată a  instituţiilor abilitate 

de lege cu atribuţii in procedura restituirii proprietăţilor funciare. 
In Decizia nr. XX/2007 dată de I.C.C.J in recurs in interesul legii, s-a  statuat în materia 

Legii nr. 10/2001, că  lipsa răspunsului unităţii deţinătoare, respectiv al entităţii învestite cu 
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soluţionarea notificării, echivalează cu refuzul restituirii imobilului, iar un asemenea refuz nu 
poate rămâne necenzurat, pentru că nici o 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.  

Din considerente similare celor reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia 
nr. X/2007, pronunţată în recurs in interesul legii, Tribunalul a apreciat că refuzul îndelungat 
al soluţionării cererii de restituire a proprietăţii funciare, echivalează cu refuzul restituirii, care 
poate fi atacat cu plângere in justiţie. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 53 din Legea 18/1991, plângerea împotriva respingerii cererii 
de restituire este in competenţa judecătoriei. 

Contrar susţinerilor reprezentantei reclamanţilor, în speţă nu sunt incidente dispoziţiile 
art. 99 alin. 2 NCPC, care atrage in speţă competenţa Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de  
contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, căci cererile deduse 
judecăţii nu au caracter principal, câtă vreme soluţia capetelor de cerere subsecvente depinde 
de soluţia dată  primului capăt de cerere, ci petitele acţiunii se află în raport de principal – 
accesoriu, petitul principal fiind  petitul nr. 1, astfel încât operează prorogarea de competenţă  
prevederilor art. 123 NCPC. 

III. Învestită fiind, potrivit celor de mai sus, cu judecarea acţiunii, Judecătoria Cluj-
Napoca a pronunţat sentinţa civilă nr. 304 din 15 ianuarie 2015, în dosarul nr. ..., prin care a 
admis excepţia necompetenţei sale materiale, declinându-şi competenţa de soluţionare a 
acţiunii în favoarea Tribunalului Cluj. 

În motivarea sentinţei Judecătoria a arătat, în principal, următoarele: 
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. De asemenea, prin precizarea 
cererii de chemare în judecată depusă la data de 25.11.2014 reclamanţii au arătat expres că 
înţeleg să îşi fundamenteze cererea pe prevederile Legii nr. 10/2001.  

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. 

Deşi în considerentele sentinţei civile prin care Tribunalul Cluj şi-a declinat competenţa 
în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca s-a reţinut că prezentul litigiu sunt aplicabile prevederile 
Legii nr. 18/1991, instanţa a reţinut că, faţă de voinţa expresă a părţilor de a-şi întemeia cererea 
de chemare în judecată pe Legea nr. 10/2001, precum şi raportat 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. 

IV. Având de soluţionat conflictul de competenţa născut potrivit celor de mai sus, 
Curtea are în vedere următoarele:  

Din examinarea cererii de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj de către 
reclamanţi rezultă că aceştia şi-au întemeiat pretenţiile, din perspectiva dreptului material, pe 
dispoziţiile Legii nr. 247/2005 şi ale H.G. nr. 890/2005. 

Aceste acte normative au fost indicate generic, fără a menţiona în mod expres, aşa cum 
ar fi fost necesar, dispoziţii legale concrete şi punctuale, care să sprijine instanţele în înţelegerea 
cât mai corectă a obiectului şi cauzei cererii reclamanţilor. 
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Asemenea menţionări de detaliu ale dispoziţiilor legale incidente erau cu atât mai 
necesare cu cât Legea nr. 247/2005 este un act normativ complex, ce reuneşte prevederi care 
reglementează domenii şi materii foarte diverse. 

În ce priveşte H.G. nr. 890/2005, prin aceasta a fost aprobat Regulamentul privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. Examinarea dispoziţiilor art. 1 şi 2 
ale acestei hotărâri a guvernului, precum şi a celor ulterioare, trimite la concluzia că ea vizează 
terenuri susceptibile de restituire (ori, după caz, cu privire la care se pot acorda măsuri 
reparatorii în echivalent) în condiţiile legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991 şi cele 
ulterioare ei, cu rol modificator sau complinitor, precum şi Legea nr. 169/1997 şi Legea nr. 
1/2000), iar nu terenurile ce ar intra sub incidenţa Legii nr. 10/2001, în sensul prevederilor art. 
8 alin. 1 din această lege. 

Pe de altă parte însă, Curtea observă că potrivit celor afirmate de pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca prin întâmpinarea depusă înaintea Tribunalului Cluj (f. 118), terenul 
din prezentul litigiu a trecut în proprietatea  Statului Român în baza Decretului de expropriere 
nr. 64/1966, astfel că regimul juridic al acestuia nu s-ar găsi stabilit prin Legea nr. 18/1991, ci 
prin Legea nr. 10/2001. 

Urmare a declinării competenţei de la Tribunalul Cluj la Judecătoria Cluj-Napoca şi ca 
o consecinţă a caracterului echivoc al cererii de chemare în judecată, această din urmă instanţă 
le-a solicitat reclamanţilor, în scopul de a se clarifica regimul juridic al terenului litigios şi, 
implicit, al prezentei acţiuni civile, să indice „temeiul pe care înţeleg să se judece prezentul 
dosar, respectiv solicită judecarea cauzei în baza Legii nr. 18/1991 sau în baza Legii nr. 
10/2001” (f. 20). 

Prin înscrisul denumit „adresă” depus la dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca (f. 35) 
reclamanţii, prin avocat, au învederat că „înţelegem să ne judecăm (…) în baza prevederilor 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06 martie 
1945 – 22 decembrie 1989”. 

Această precizare fiind făcută de reclamanţi în considerarea dreptului lor de dispoziţie 
procesuală, rezultă că Judecătoria Cluj-Napoca a apreciat în mod justificat că atâta vreme cât 
legalitatea şi temeinicia acţiunii reclamanţilor urmează a fi analizate prin raportare la 
prevederile acestei legi, iar nu la cele ale legilor fondului funciar, se impune declinarea 
competenţei de soluţionare a acţiunii la Tribunalul Cluj. 

Este de avut în vedere, sub acest aspect, că într-adevăr litigiile întemeiate pe dispoziţii 
ale Legii nr.10/2001 aparţin în primă instanţă  tribunalelor, iar nu judecătoriilor, aşa cum se 
desprinde, direct sau, după caz, pe cale de interpretare din prevederile art. 26 alin. 3 ale Legii 
nr. 10/2001. 

Văzându-se şi prevederile art. 135 C.pr.civ., se va stabili, aşadar, în favoarea 
Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a acţiunii. 

 
Conflict negativ de competenţă. Acţiune în rectificare de carte funciară introdusă 

cu caracter accesoriu, capătul principal de cerere având ca obiect perfectarea actului 
autentic de vânzare-cumpărare fiind evaluabil în bani. Competenţa judecătoriei  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 17 din 5 februarie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 10295/9.10.2014 pronunţată de  Judecătoria Cluj-Napoca  în 

dosar  nr. ... a fost  admisă excepţia  necompetenţei materiale a acestei instanţe, excepţie  
invocată din oficiu şi, în consecinţă, s-a  declinat  competenţa de soluţionare a  cauzei privind  
pe reclamantul P.R.  în contradictoriu cu pârâţii Statul Român - prin Consiliul Local al mun. 
Cluj-Napoca, R.E., R.E. şi A.T., în favoarea Tribunalului Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
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Faţă de împrejurarea că obiectul cauzei (capătul principal) îl constituie rectificare C.F., 
instanţa a constatat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 95 pct. 1 rap. la art. 94 N.C.P.C., 
în ceea ce priveşte competenţa materială de soluţionare a cauzei. 

Astfel, potrivit art. 95 pct.1 N.C.P.C. tribunalele judecă, în primă instanţă, toate cererile 
care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. Prin urmare, în concepţia noului Cod 
de procedură civilă, tribunalul are plenitudine de competenţă pentru a judeca în primă instanţă, 
fiind instanţa de fond de drept comun. 

La art. 94 N.C.P.C. sunt enumerate în mod limitativ cauzele ce atrag competenta de 
soluţionare, în prima instanţă, în favoarea judecătoriei. Or, cererile având ca obiect rectificarea 
de carte funciara nu sunt enumerate la art. 94 N.C.P.C., motiv pentru care competenta de 
soluţionare a unei astfel de cereri revine, în prima instanţă, tribunalului. 

De asemenea, în raport şi de dispoz. art. 99 alin. (2) N.C.P.C., cu privire la celelalte 
capete de cerere principale, fiind aflate într-o strânsă legătură cu petitul – rectificare C.F. 
competenţa de soluţionare a cauzei în întregul ei aparţine Tribunalului Cluj. 

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 N.C.P.C., 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 N.C.P.C., potrivit cu care nulitatea nu este condiţionată de existenţa 
unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la: 3. competenţa instanţei, 
instanţa a admis excepţia şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea 
Tribunalului Cluj. 

Prin sentinţa civilă nr. 6/9.01.2015 Tribunalul Cluj a admis  excepţia  necompetenţei 
materiale  şi în consecinţă, şi-a declinat  competenţa de soluţionare a cauzei ce  formează 
obiectul dosarului nr....  în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, a  constatat  ivit  conflictul 
negativ de  competenţă şi a dispus  trimiterea dosarului la   Curtea de  Apel Cluj în vederea 
soluţionării acestui conflict.  

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 Contrar celor reţinute de prima instanţă, tribunalul a apreciat că petitul principal 

al acţiunii nu este primul petit, de rectificare de carte funciară, ci petitul de perfectare a actului 
autentic de vânzare-cumpărare. 

 Aceasta deoarece scopul principal urmărit de reclamant prin formularea 
prezentei acţiuni este acela de validare a contractului de vânzare-cumpărare sub semnătură 
privată, în vederea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului, ori petitul de 
rectificare a cărţii funciare are doar rolul de a fi un pas în atingerea scopului urmărit de 
reclamant.  

 În plus, se constată că, în motivarea acţiunii (f. 3), reclamantul şi-a întemeiat 
petitul de rectificare a cărţii funciare tocmai pe împrejurarea că terenul de 1000 mp fusese 
vândut antecesorilor săi, astfel că, fiind o parcelă distinctă, nu era aferentă construcţiei şi nu 
putea trece în  proprietatea Statului Român, la momentul înstrăinării construcţiei din CF, în 
baza Legii nr. 4/1973.   

Aşadar, mai întâi se impune a se analiza dacă a avut loc o înstrăinare a terenului din 
litigiu, identificarea terenului vândut şi abia apoi dacă este întemeiat petitul de rectificare a 
cărţii funciare. 

Cât timp soarta petitului de rectificare CF depinde de soarta petitului privind vânzarea-
cumpărarea terenului, rezultă că nu petitul de rectificare a cărţii funciare este cel principal, ci 
petitul de validare a contractului de vânzare-cumpărare.      

 Ori, petitul privind înstrăinarea terenului este evaluabil în bani, iar reclamantul 
a arătat la sfârşitul acţiunii sale (f. 4) că valoarea terenului este de 75,24 lei/1 mp. Aşadar, 
valoarea terenului de 1.000 mp este de 75.240 lei.   
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În consecinţă, competenţa aparţine judecătoriei, conform art. 94 alin. 1 lit. j) N.C.P.C., 
potrivit cu care judecătoriile judecă cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 
lei.  

Cum şi petitele accesorii sunt în căderea instanţei competente să judece cererea 
principală, potrivit art. 123 N.C.P.C., tribunalul a apreciat că instanţa competentă să soluţioneze 
prezenta cauză este Judecătoria Cluj-Napoca, motiv pentru care, în temeiul art. 132 N.C.P.C., 
a admis excepţia necompetenţei Tribunalului Cluj şi a declinat cauza în favoarea Judecătoriei 
Cluj-Napoca.  

În soluţionarea conflictului de  competenţă ivit  între cele  două instanţe, în baza art.133  
şi urm. Cod proc. civ., curtea apreciază că, competenţa de soluţionare a cauzei revine  
Judecătoriei Cluj-Napoca pentru   următoarele considerente: 

Prin cererea de  chemare în judecată reclamantul P.R. a solicitat: 
- să se  dispună rectificarea  CF 20540 Cluj, nr. top 10269/1/2/1 prin radierea dreptului 

de proprietate înscris  pe  numele  pârâţilor Statul Român  prin Consiliul Local al municipiului 
Cluj-Napoca, R.E., R.E. şi T.A.;  

- să se  constate că prin contractul de  vânzare-cumpărare  încheiate  la  19.11.1937, 
proprietarii tabulari ai imobilului înscris în CF 2829 Cluj, nr. top 1652/1  şi 1653/12 teren în 
suprafaţă de  1000 mp, numiţii P.G. şi P.F. au vândut acest  imobil numitei T.A.;  

- să se dispună înscrierea  în CF 20540 Cluj  nr. top 10269/1/2/1 a dreptului de 
proprietate al acesteia, să se  constate că prin contractul de  vânzare-cumpărare; 

- să se  constate că prin contractul de  vânzare-cumpărare  sub  semnătură privată 
încheiat la  5  mai 1957 T.A. le-a vândut  dreptul de proprietate bunicilor reclamantului T.G.  
şi T.Z., să fie  obligată pârâta la perfectarea  contractului la formă autentică, în caz de  refuz  
hotărârea să ţină loc de act apt de  intabulare; 

- să se  constate că are  calitatea de  succesor  testamentar  după bunicii săi şi să se  
dispună înscrierea dreptului său de   proprietate  în cartea  funciară.  

La  9.10.2014, reclamantul şi-a extins  acţiunea şi faţă de  pârâţii C.E., T.G., în calitate  
de moştenitori după T.G.  şi T.Z.  şi P.G. şi P.F.. 

Din motivarea cererii de chemare  în judecată rezultă că, în realitate, reclamantul 
urmăreşte  prin primul capăt al cererii de chemare  în judecată să se  constate  nevalabilitatea 
titlului statului, constând  în aceea că s-a efectuat o transpunere a  imobilului din CF 2829 Cluj 
în CF 20540 Cluj, iar  nr. top iniţial înscrise  în CF 2829 Cluj, 1652/1/1 şi 1653/12/1 au fost  
înlocuite cu nr. top 10269/1/2/1, acţiune  evaluabilă în bani,celelalte capete de acţiune fiind 
subsidiare acestuia. 

Prin urmare, se  impune a se analiza dacă într-adevăr, titlul statului înscris  în CF 20540 
Cluj este  sau nu valabil şi în raport de aceasta, să se analizeze capetele de acţiune privind  
rectificarea cărţii funciare  şi validarea contractelor de vânzare-cumpărare. 

Având  în vedere că acesta reprezintă capătul de acţiune principal, că acesta este 
evaluabil în bani, iar reclamantul a declarat că valoarea terenului de  1000 mp  este de 75.240 
lei, raportat la  dispoziţiile  art. 94 alin. 1  lit. j,  Noul Cod de Procedură Civilă, curtea apreciază 
că, competenţa de  soluţionare a acţiunii revine  Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 
 

50. Conflict negativ de competenţă. Fost angajat al Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie. Cerere de acordare a ajutorului constând în 20 de salarii la 
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trecerea în rezervă, direct în retragere sau la încetarea raporturilor de 
serviciu. Competenţa secţiei de contencios administrativ  a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 29/F din 20 februarie 2015  
Prin acţiunea înregistrată  la Tribunalul Cluj în data de 11.12.2014 reclamantul  S.I. a 

solicitat obligarea pârâtului Inspectoratul de  Jandarmi Judeeţean Cluj la plata sumelor de bani 
cuvenite şi neachitate, ce reprezintă ajutoare salariate compensatorii cu ocazia pensionării 
reclamantului, conf. 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 şi dobânda legala eferenta, cu 
cheltuieli de judecată. 

Prin încheierea civilă nr.56 din 19.01.2015, instanţa a admis excepţia necompetenţei 
materiale a jurisdicţiei de contencios administrativ şi fiscal în privinţa judecării acţiunii 
formulate de reclamantul S.I., în contradictoriu cu paratul Inspectoratul de  Jandarmi Judeţean 
Cluj şi a declinat competenţa în favoarea completurilor specializate de asigurări sociale din 
cadrul Secţiei Mixte a Tribunalului Cluj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre Tribunalul a reţinut că Prin Hotarare a Colegiului de 
conducere al Tribunalului Cluj, în conformitate cu prevederile art 22 din HCSM nr 387/2005 
republicată, la nivelul acestei instante au fost infiintate complete specializate pentru litigii de 
munca şi asigurari sociale, competente sa solutioneze cauzele  care intra în sfera de definitie a 
acestor litigii. 

Stabilind că în cauză se deduce judecăţii un litigiu de asigurari sociale, raportat la natura  
juridică de ajutor social  a sumelor pretinse de reclamant in temeiul 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 , jurisdicţia de contencios administrativ si fiscal apare ca nefiind 
competentă în soluţionarea acestuia raportat la prevederile legale mai sus citate. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă, 
necompetenţa materială este una absolută, neputând fi deci înlăturată, astfel că, pentru toate 
considerentele mai sus expuse precum şi în temeiul art. 136 alin. 4 raportat la art. 132 alin. 3 
din Codul de procedură civilă, instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale a 
completului specializat în contenciosul administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj şi 
va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea completurilor specializate în 
jurisdicţia asigurărilor sociale din cadrul aceleiaşi instanţe. 

Prin sentinţa civilă nr.356 din 02.02.2015 s-a constatat ivit conflictul negativ de 
competenţă între completul de litigii de muncă şi completul de contencios administrativ şi s-a 
dispus sesizarea Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.  

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
Prin Sentinţa civilă  nr.56/19.01.2015, completul de contencios administrativ din cadrul 

Tribunalului Cluj a admis excepţia necompetenţei materiale a jurisdicţiei de contencios 
administrativ şi fiscal in privinţa judecării acţiunii formulate de reclamantul  S.I., în 
contradictoriu cu paratul Inspectoratul de  Jandarmi Judeţean Cluj şi a declinat competenţa în 
favoarea completurilor specializate de asigurări sociale din cadrul Secţiei Mixte a Tribunalului 
Cluj. 

Asupra cauzei de faţă, completul specializat de litigii de muncă si asigurări sociale, a 
constatat că  potrivit prevederilor art. 20 alin.1, Capitolul 2, Anexa VII din Legea nr. 284/2010,  
la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu 
drept de pensie, funcţionarii publici cu statut special, pentru activitatea depusă în funcţiei de 
vechimea efectivă  beneficiază de un ajutor stabilit  în raport cu solda funcţiei de bază avută în 
luna schimbării poziţiei de activitate.  

 Din aceste prevederi legale a rezultat că  ajutorul solicitat de către reclamant 
rezultă din raporturile de serviciu avute cu unitatea de jandarmi la care a fost încadrat  înainte 
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de încetarea raporturilor de serviciu si nu din bugetul asigurărilor sociale plătit de casa de 
pensii. 

 Potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999, cauzele care au ca obiect 
raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios 
administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor 
instanţe. 

Având în vedere cele ce preced, în baza art. 130 alin.2  coroborat cu prevederile art. 132 
alin.3  si art. 136 alin.4  Cod Procedură Civilă, completul de asigurări sociale a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a acestuia, a admis-o, a declinat competenţa de soluţionare a cererii 
în favoarea unui complet de contencios administrativ  din cadrul Tribunalului Cluj, a constatat 
ivit conflictul negativ de competenţă între cele două completuri şi a sesizat Curtea de Apel Cluj  
- Secţia I Civilă în vederea emiterii regulatorului de competenţă. 

Examinând sesizarea Tribunalului Cluj, Curtea se consideră legal învestită cu 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit şi în temeiul art. 135 alin. (4) Noul Cod de 
Procedură Civilă, constată următoarele: 

 Elementul esenţial în determinarea jurisdicţiei aplicabile acţiunii deduse 
judecăţii este stabilirea naturii ajutorului acordat în baza art. 20 din anexa VII a Legii 
nr.284/2010. 

 Completul specializat în contencios administrativ şi fiscal susţine natura de 
ajutor social a sumelor acordate în baza normei juridice menţionată, spre deosebire de 
completul specializat în litigii de muncă şi asigurări sociale, care priveşte ajutorul ca un 
beneficiu decurgând din executarea raporturilor de serviciu dintre părţi. 

 Curtea de Apel apreciază că această ultimă opinie este cea judicioasă, având în 
vedere că dispoziţia legală care constituie temeiul juridic al acţiunii, are ca ipoteză situaţia 
premisă a desfăşurării raporturilor de serviciu dintre funcţionarul public cu statut special şi 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Judeţean Cluj, în raport de  care se naşte dreptul 
funcţionarului de a beneficia de ajutorul bănesc. 

 Aşadar, acordarea acestui drept bănesc cu ocazia trecerii în rezervă sau direct în 
retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie nu are decât 
semnificaţia momentului exigibilităţii dreptului, fără a influenţa natura sa care este indisolubil 
legată de executarea raporturilor de serviciu dintre părţi, fiind în cele din urmă în beneficiu 
pentru activitatea cu caracter de continuitate desfăşurată în cadrul unei funcţii ce implică o 
responsabilitate considerabilă. 

 De altfel, Curtea de Apel reţine că primele două situaţii ale normei în discuţie, 
respectiv „la trecerea în rezervă sau direct în retragere” nu sunt puse în legătură cu naşterea 
corespunzătoare a dreptului la pensie, cum este ipoteza încetării raporturilor de serviciu; or, 
fără îndoială că legiuitorul nu a intenţionat să trateze diferit acordarea ajutorului în funcţie de 
situaţia care a generat naşterea dreptului, deoarece în absenţa unei prevederi exprese nu poate 
fi acceptată o derogare de la unicitatea soluţiei legislative preconizate. 

 Prin urmare, toate cele trei situaţii în care funcţionarul public  cu statut special 
beneficiază de ajutorul în discuţie trebuie tratate unitar sub aspectul calificării jurisdicţiei 
aplicabile, care este atrasă tocmai de executarea raporturilor de serviciu. 

 În fine, semnificaţia semantică a termenului de ajutor nu îl plasează exclusiv în 
jurisdicţia asigurărilor sociale, nefiind deloc străin de raporturile de muncă/serviciu în 
condiţiile în care pe de o parte ajutorul este acordat de fostul angajator, nicidecum de instituţia 
care administrează şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pe de altă parte 
demersul reclamantului nu poate fi plasat în jurisdicţia de asigurări sociale care se realizează 
în cauzele anume indicate de art. 153 lit. a-j din Legea nr.263/2010. 

 Pentru considerentele expuse anterior Curtea de Apel în baza art. 136 NCPC, va 
stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea unui complet specializat în contencios 
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administrativ şi fiscal din cadrul Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte 
de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Cluj. 

 
Notă. În acelaşi Sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 22/F din 12 

februarie , nr. 39/F din 17 martie 2015, nr. 40/F din 17 martie 2015. 
 

51. Conflict negativ de competenţă. Acţiune având ca obiect constatarea 
nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, intentată de o societate 

împotriva altei societăţi. Litigiu între profesionişti. Competenţa 
Tribunalului Specializat Cluj  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 36/F din 12 martie 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1322 din 07 mai 2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj 

în dosarul nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Specializat Cluj, şi 
s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de 
reclamantul D.A.A., în contradictoriu cu pârâţii SC F.P. SRL şi SC G.R. SRL, în favoarea 
JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA. 

Prin sentinţa civilă nr. 1769 din 18 februarie 2015 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-
Napoca şi în consecinţa s-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de 
reclamantul D.A.A. împotriva paratelor SC F.P. SRL şi SC G.R. SRL având ca obiect: 
constatare nulitate contract, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj.  

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenta şi în consecinţă a fost sesizată Curtea 
de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă la primul termen de judecata, Judecătoria Cluj-
Napoca a invocat excepţia necompetenţei materiale, din următoarele considerente. 

Între aceleaşi părţi s-a mai derulat un proces, sub nr. …/1285/2010, finalizat prin 
Sentinţa comerciala nr. 1093/2013 a Tribunalului Specializat Cluj, având ca obiect invocarea 
nulităţii absolute a aceluiaşi contract de vânzare-cumpărare, pentru un alt motiv. În cadrul 
acestui dosar, s-a realizat o expertiză de evaluare a terenului în suprafaţa de 7.198 mp ce face 
parte din suprafaţa de 10.198 mp menţionată şi în prezenta cauza, în care s-a stabilit ca valoarea 
terenului de 7.198 mp este de 52.185 euro, instanţa, Tribunalul Specializat Cluj, reţinând 
aceasta valoare ca fiind reală, la soluţionarea cauzei. Sentinţa comercială nr. 1093/2013 a rămas 
irevocabilă prin Decizia civilă nr. 10143/2013 a Curţii de Apel Cluj. În consecinţa, s-a stabilit, 
cu putere de lucru judecat, faptul că valoarea terenului de 7.198 mp este de 52.185 euro.  

Având în vedere ca prin actuala cerere, reclamantul a invocat terenul în suprafaţă de 
10.198 mp, rezultând în mod evident faptul că valoarea obiectului cererii este semnificativ mai 
mare. Chiar dacă, ulterior, reclamantul şi-a modificat cererea, arătând că este vorba de 7.198 
mp, aceasta situaţie se încadrează în dispoziţiile art. 106 NCPC, în sensul că „instanţa legal 
investita potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea obiectului cererii rămâne 
competentă să judece, chiar dacă, ulterior investirii, intervin modificări în ceea ce priveşte 
cuantumul valorii aceluiaşi obiect”. 

Totodată, art. 101 NCPC alin. 2 reglementează faptul ca pentru stabilirea competenţei 
în cererile privind constatarea nulităţii absolute … instanţa va ţine seama de valoarea obiectului 
contractului/actului juridic. Este firesc să fie aşa întrucât ceea ce contează este valoarea reală a 
obiectului cererii şi nu cea declarată de către părţi, care pot avea alte interese la momentul 
încheierii actului (de achitare a unor taxe mai mici notariale sau impozite mai mici). De 
asemenea, are importanţă valoarea actuală de la momentul sesizării instanţei şi nu cea a actului 
încheiat, de cele mai multe ori, cu mulţi ani în urmă. 
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Ca urmare a faptului că valoarea parţială a obiectului contractului (7.198 mp faţă de 
10.198 mp) a cărui nulitate absolută se solicită este stabilită deja, cu putere de lucru judecat, 
tot în anul 2013, ca fiind de 52.185 euro, (1 euro la data de 21.10.2013 având un curs la BNR 
de 4,4478 lei) rezultă că valoarea obiectului cererii este mult mai mult decât 200.000 lei.  

Potrivit art. 94 alin. 1 lit. j NCPC Judecătoria judecă cereri evaluabile în bani de până 
la 200.000 lei inclusiv iar conform art. 95 alin. 1 pct. 1 Tribunalele judecă în prima instanţă, 
toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

În consecinţă, instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-
Napoca şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj.  

În temeiul art. 133 pct.2 NCPC a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a 
sesizat Curtea de Apel Cluj, instanţa competenta să judece conflictul. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine următoarele: 
Chestiunea principală de lămurit în prezenta cauză este cea a valorii obiectului litigiului, 

pentru că în funcţie de aceasta, anume dacă este sub sau peste 200.000 lei, litigiul fiind între 
profesionişti, competenţa aparţine judecătoriei sau tribunalului specializat. 

Reclamantul a învestit prima instanţă cu soluţionarea unei acţiuni având ca obiect 
constatare nulitate contract pentru un teren în suprafaţă de 10.198 mp, invocând anumite 
neregularităţi privind adunarea generală a asociaţilor uneia dintre societăţile pârâte, alte aspecte 
privind societatea şi condiţii de preţ dezavantajos. 

O modificare ulterioară a cererii nu influenţează competenţa deoarece potrivit art. 106 
NCPC, „Instanţa legal investită potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea 
obiectului cererii rămâne competentă să judece, chiar dacă, ulterior investirii, intervin 
modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect”. 

Potrivit art. 101 NCPC alin. 2 la stabilirea competenţei în cererile privind constatarea 
nulităţii absolute instanţa va ţine seama de valoarea obiectului contractului/actului juridic. 

Data investirii instanţei este 21.10.2013 iar contractul a cărui anulare se cerere este 
încheiat la 22.10.2010. 

Prin urmare trebuie să se dea preferinţă unei valori cât mai aproape de data investirii 
instanţei deoarece numai aşa se respectă dispoziţiile legale de mai sus, ce dau preferinţă 
stabilirii competenţei în funcţie de valoarea obiectului acţiunii. 

Prin urmare este de preferat o valoare stabilită în anul 2013, prin altă hotărâre 
judecătorească, cu privire la acelaşi teren, decât valoarea stabilită în anul 2010 prin contract. 

 A stabili competenţa doar prin prisma valorii indicate de către reclamant, cu atât mai 
mult cu cât acesta invocă el însuşi condiţii de preţ dezavantajos, ar însemna o aplicare formală 
a criteriilor de stabilire a competenţei după valoarea obiectului cererii, fiind necesar un criteriu 
cât mai obiectiv pentru stabilirea valorii. 

Este aşa pentru că potrivit art. 98 alin. 3 Cod procedură civilă, în caz de contestaţie, 
valoarea se stabileşte după înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi. 

În acest sens, cât timp în altă cauză s-a stabilit cu putere de lucru judecat cu privire la 
aceleaşi părţi şi la acelaşi obiect material o altă valoare, ignorarea acesteia ar însemna neglijarea 
puterii de lucru judecat. 

Prin urmare reclamantul a investit instanţa în ce priveşte terenul în suprafaţă de 10.198 
mp. 

Această suprafaţă este mai mare decât cea de 7.198 mp pentru care s-a stabilit valoarea 
de 52.185 euro, prin Sentinţa comercială nr. 1093/2013 a Tribunalului Specializat Cluj, 
irevocabilă. 

Suprafaţa de 10.198 mp este mai mare decât cea de 7.198 mp, prin urmare şi valoarea 
este mai mare decât cea de 52.185 euro, iar această sumă (1 euro la data de 21.10.2013 având 
un curs la BNR de 4,4478 lei) este mai mare decât suma de 200.000 lei. 
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Potrivit art. 94 alin. 1 lit. j NCPC Judecătoria judecă cereri evaluabile în bani de până 
la 200.000 lei inclusiv iar conform art. 95 alin. 1 pct. 1 Tribunalele judecă în prima instanţă, 
toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 

Aşa fiind, în baza art. 135 C.pr.civ., se va stabili că instanţa  competentă să soluţioneze 
acţiunea civilă intentată de reclamantul D.A.A. împotriva pârâţilor SC F.P. SRL şi SC G.R. 
SRL, având ca obiect constatare nulitate contract, este Tribunalului Specializat Cluj. 

 

52. Conflict negativ de competenţă. Acţiune având mai multe capete 
principale de cerere. Stabilirea competenţei în funcţie de pretenţia care 

atrage competenţa instanţei de grad mai înalt  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 37/F din 13 martie 2015  
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Dej sub nr. ... 

reclamantul P.I. i-a chemat în judecată pe pârâţii M.I.P., M.R.D., Statul Român, reprezentat de 
Municipiul Dej prin primar, solicitându-i următoarele: 

I. Constatarea identificării din punct de vedere topografic a imobilului situat în 
intravilanul mun. Dej, …, jud. Cluj, în suprafaţa de 10.402 mp, înscris în titlul de proprietate 
nr.25108 din 03.10.2013 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Cluj, în favoarea pârâţilor M.R.D. şi M.I.P., tarla 1.230, parcela 
12, în suprafaţă de 5.289 mp, tarla I 232, parcela 13, în suprafaţa de 1.713 mp, tarla I 230, 
parcela 11, în suprafaţa de 3.400 mp, cu imobilele înscrise în prezent în C.F. nr.57302 Dej, nr. 
top. 4154, în C.F. nr. 51994 Dej, nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/1 Dej şi C.F. nr. 50676 Dej, nr. top. 
4199/10/1/1/1/4/1/2/173/2/2/2/2; 

II. Dezlipirea terenului înscris în titlul de proprietate nr. 25108 din 03.10.2013 eliberat 
de Comisia judeţeană  pentru  stabilirea dreptului  de proprietate  asupra terenurilor Cluj, în 
favoarea pârâţilor M.R.D. şi M.I.P., tarla I 230, parcela  11,  în  suprafaţa de 3400 mp,  conform 
documentaţiei tehnice efectuate de către teh. G.C., ce va face parte integranta din hotărârea 
pronunţată, astfel: 

a. parcela nr.11/1, în suprafaţă de 400 mp, cu descrierea <curţi, construcţii >; 
b. parcela nr.11/2, în suprafaţă de 3000 mp, cu descrierea < curţi, construcţii >. 
III. Modificarea   descrierii imobilului înscris în C.F. nr. 50676 Dej, nr. top. 

4199/10/1/1/1 /4/1/2/1/3/2/2/2/2 din descrierea existentă <alei şi spaţii verzi> în descrierea 
actuală < alei şi spaţii verzi, fâneţe, curţi, construcţii > ; 

IV. Dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 50676 Dej, nr. top. 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2, în suprafaţa de 143.678 mp, conform documentaţiei tehnice 
efectuate de către teh. G.C., ce va face parte integranta din hotărârea ce se va pronunţa, astfel: 

a. parcela nr.1: cu nr. top.4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/1,  în suprafaţă de 136.530 
mp, cu descrierea <alei şi spatii verzi>, 

b. parcela nr.2: cu nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 5.289 mp, 
cu descrierea < fâneţe>, 

c. parcela nr.3: cu nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/3, în suprafaţă de 1.713 mp, 
cu descrierea < fâneţe>, 

d. parcela nr.4: cu nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/4, în suprafaţă de 146 mp, cu 
descrierea < curţi, construcţii >. 

V. Alipirea imobilelor cu nr. top. 4154 şi cu nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/4, 
în  suprafaţă  totală  de  400  mp, cu  următoarea descriere < cămin de copii si teren curţi, 
construcţii curţi, construcţii >. 

VI. Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor cu nr. top. nou 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 5.289 mp, cu descrierea <fâneţe>, cu   nr. 
top. nou   4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/3,   în   suprafaţă   de   1.713   mp,   cu descrierea 
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<fâneţe>, situate în intravilanul mun. Dej, str. …., jud. Cluj, în favoarea pârâtului M.R.D., în 
cota de 1/2 partea asupra terenului şi în favoarea pârâtului M.I.P., în cota de 1/2  parte, cu titlu 
de reconstituire în baza Legii nr.18/1991, potrivit titlului de proprietate nr. 25108 din 
03.10.2013; 

VII. Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. top. 4154, 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/4, în suprafaţa totală de 400 mp, cu descrierea < cămin de copii 
şi teren curţi, construcţii curţi, construcţii > situat în intravilanul mun. Dej, str. ..., f.n, jud. Cluj, 
în favoarea pârâtului Statul Român, în cota de  1/1  parte, asupra construcţiei, în favoarea 
pârâtului  M.R.D., în cota de 1/2 parte asupra terenului si in favoarea pârâtului M.I.P., in cota 
de 1/2  parte asupra terenului, cu titlu de reconstituire în baza Legii nr.18/1991; 

VIII. Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor cu nr. top. 
4199/10/1/1/1/4/1/1, în suprafaţă totală de 3000 mp, cu descrierea < teren pentru construcţii >, 
situat în intravilanul mun. Dej, str. ..., f.n, jud. Cluj, în favoarea pârâtului M.R.D., în cota de 
1/2 parte asupra terenului şi în favoarea pârâtului M.I.P., în cota de 1/2 parte asupra terenului, 
cu titlu de reconstituire în baza Legii nr.18/1991, cu menţinerea dreptului de concesiune pe 
termen 90 ani înscris în favoarea S.C. S. S.A; 

IX. Obligarea pârâtului M.I.P. să semneze act autentic de vânzare cumpărare iar, în caz 
contrar, instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act apt pentru întabulare, în favoarea 
reclamantului P.I., în cotă de 1/4 din dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. top. nou 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 5.289 mp, cu descrierea <fâneţe>, cu   nr. 
top. nou  4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/3,   în suprafaţă de 1.713 mp, cu descrierea <fâneţe>, 
asupra terenului cu nr. top. 4154, 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/4, în suprafaţa totala de 400 
mp, cu descrierea < cămin de copii şi teren curţi, construcţii curţi, construcţii>, asupra terenului 
cu nr. top. 4199/10/1/1/1/4/1/1, în suprafaţă totală de 3000 mp, cu descrierea < teren pentru 
construcţii >. 

X. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în cotă de 1/4 parte asupra 
terenului situat în intravilanul mun. Dej, str. ..., f.n, jud. Cluj având nr. top. nou 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/2, în suprafaţă de 5.289 mp, cu descrierea <fâneţe>, nr. top. 
nou 4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/3, în suprafaţă de 1.713 mp, cu descrierea <fâneţe>, în 
favoarea reclamantului P.I., bun propriu, în cota de 1/1 parte, cu titlu de „cumpărare", în cota 
de 1/4 parte în favoarea pârâtului M.I.P., bun propriu, cu titlu de reconstituire în baza Legii nr. 
18/1991, în cota de 1/2 parte în favoarea pârâtului M.R.D., bun propriu, cu titlu de reconstituire 
în baza Legii nr. 18/1991. 

XI. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în cotă de 1/4 parte asupra 
terenului situat în intravilanul mun. Dej, str. ..., f.n, jud. Cluj, având nr. top. 4154, 
4199/10/1/1/1/4/1/2/1/3/2/2/2/2/4, în suprafaţă totală de 400 mp, cu descrierea <cămin de copii 
si teren curţi, construcţii curţi, construcţii >, în favoarea pârâtului Statul Român, în cota de 1/1 
parte, asupra construcţiei, în favoarea reclamantului P.I., bun propriu, în cota de 1/4 parte, cu 
titlu de „cumpărare", în cota de 1/4 parte în favoarea pârâtului M.I.P., bun propriu, cu titlu de 
reconstituire în baza Legii nr. 18/1991, în cota de  1/2 parte în favoarea pârâtului M.R.D., bun 
propriu, cu titlu de reconstituire în baza Legii nr.18/1991. 

XII. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în cotă de 1/4 parte asupra 
terenului situat în intravilanul mun. Dej, str. ..., f.n, jud. Cluj, având nr. top. 
4199/10/1/1/1/4/1/1, în suprafaţă totală de 3000 mp, cu descrierea <teren pentru construcţii >, 
în favoarea reclamantului P.I., bun propriu, în cota de 1/4 parte, cu titlu de „cumpărare", în cota 
de 1/4 parte în favoarea pârâtului M.I.P., bun propriu, cu titlu de reconstituire în baza Legii 
nr.18/1991, in cota de 1/2 parte în favoarea pârâtului M.R.D., bun propriu, cu titlu de 
reconstituire în baza Legii nr.18/1991, cu menţinerea dreptului de concesiune pe termen 90 ani 
înscris în favoarea S.C. S. S.A. 
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II. Prin sentinţa civilă nr. 649/11 septembrie 2014 Judecătoria Dej a dispus după cum 
urmează: 

A admis excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Dej, invocată de către 
reclamantul P.I. cu privire la acţiunea principală iniţială formulată de către reclamantul P.I. în 
contradictoriu cu pârâţii M.I.P., M.R.D., Statul Român reprezentat de Municipiul Dej, prin 
Primar, având ca obiect prestaţie tabulară, precum şi a cererii de intervenţie principală 
formulată de intervenientul B.V.. 

S-a dispus disjungerea acţiunii având ca obiect cererea de intervenţie voluntară 
formulată de intervenienta SC S. SA care va forma un nou dosar civil pe rolul Judecătoriei Dej. 

A fost  declinată competenţa de soluţionare cu privire la acţiunea principală formulată 
iniţial de către reclamantul P.I. în contradictoriu cu pârâţii M.I.P., M.R.D., Statul Român, 
reprezentat de Municipiul Dej, prin Primar, având ca obiect prestaţie tabulară, precum şi a 
cererii de intervenţie principală formulată de intervenientul B.V., în favoarea Tribunalului Cluj 
– Secţia civilă. 

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Dej a avut în vedere, în principal, următoarele:   
Prin cererea înregistrată la data de 24.01.2014, sub nr. ... reclamantul P.I., prin avocat 

…, s-a îndreptat împotriva pârâţilor M.I.P., M.R.D., Statul Român, reprezentat de Municipiul 
Dej, prin Primar, formulând o acţiune în prestaţie tabulară.  

La dosar s-a depus după cererea introductivă, întâmpinări şi precizări de acţiune, cererea 
de intervenţie voluntară formulată de intervenienta SC S. SA cu sediul în Mun. Dej, şi cererea 
de intervenţie principală formulată de intervenientul B.V.. 

Înaintea termenului din 11.09.2014 reclamantul P.I., prin av. …, a ridicat printr-un 
înscris excepţia de necompetenţă materială şi disjungere a cauzei, în cuprinsul căruia a arătat 
că apreciază valoarea bunului dedus judecăţii la valoarea de 120.000 euro, care este peste 
valoarea de 200.000 lei  prev. de art. 94 lit. J NCPC, astfel că competenţa aparţine Tribunalului 
Cluj şi că s-ar impune disjungerea cauzei faţă de acţiunea intervenientului voluntar SC S. SA 
cu sediul în Mun. Dej, care are obiect nulitatea absolută parţială a TP, acţiune pentru care s-a 
apreciat că Judecătoria Dej este competentă. 

La termenul din 11.09.2014 instanţa a pus în discuţia tuturor părţilor excepţia de 
necompetenţă materială şi disjungere a cauzei. 

Referitor la competenţa de soluţionare a acestei cauze, instanţa a constatat, prin 
raportare la art. 94 NCPC, care stabileşte „Judecătoriile judecă: 

1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, 
neevaluabil în bani:… 

j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent 
de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;”, şi la art.. 95 NCPC care prevede 
“Tribunalele judecă: 1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa 
altor instanţe” că faţă de obiectul cauzei estimate la 120.000 Euro, însumând la cursul BNR de 
4,41 lei o valoare de 529.200 lei, instanţa competentă să judece acţiunea principală formulată 
este Tribunalul Cluj - Secţia civilă, iar cea competentă să judece acţiunea având ca obiect 
cererea de intervenţie voluntară formulată de intervenienta SC S. SA este judecătoria Dej. 

III. Învestit fiind, la rândul său, cu soluţionarea cauzei, Tribunalul Cluj a pronunţat 
sentinţa civilă nr. 98/13 februarie 2015, în dosarul nr. ..., prin care a admis excepţia 
necompetenţei sale materiale, declinându-şi competenţa în favoarea Judecătoriei Dej. 

Motivând sentinţa, Tribunalul a arătat, în principal, următoarele: 
Contrar celor reţinute de Judecătoria Dej, tribunalul a apreciat că valoarea obiectului 

prezentei cauze nu este 120.000 Euro, echivalent a 529.200 lei, întrucât aceasta este valoarea 
întregului imobil.  
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Astfel, se constată că valoarea de 120.000 euro a fost indicată după depunerea la dosar 
(f. 253) a contractului de vânzare-cumpărare ce avea ca obiect suprafaţa de 10402 mp., preţul 
fiind de 120.000 euro. 

Dar, în petitul principal al acţiunii, care este petitul IX, prin care reclamantul solicită 
perfectarea în formă autentică a vânzării-cumpărării, (acesta fiind petitul principal, întrucât 
acesta este scopul urmărit prin acţiunea de faţă, celelalte petite fiind accesorii), se solicită 
obligarea pârâtului la încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect 
cota de ¼ din terenurile în suprafaţă totală de 10.402 mp.  

Aşadar, valoarea obiectului cauzei este de ¼ din 529.200 lei, adică 132.300 lei.  
Potrivit art. 98 alin. 1 C.pr.civ., „Competenţa se determină după valoarea obiectului 

cererii arătată în capătul principal de cerere.” 
În consecinţă, competenţa aparţine judecătoriei, conform art. 94 alin. 1 lit. j) N.C.P.C., 

potrivit cu care judecătoriile judecă cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 
lei.  

De asemenea, potrivit art. 123 C.pr.civ., Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele 
incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de 
competenţa altei instanţei.      

Faţă de toate aceste motive şi în temeiul art. 132 C.pr.civ., Tribunalul a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Dej. 

IV. Cu privire la conflictul negativ de competenţă astfel născut, Curtea are în vedere 
următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 99 alin. 2 C.pr.civ., în cazul în care mai multe capete principale 
de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar 
aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, 
instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care 
atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt. 

În procesul de faţă, scopul urmărit de reclamant este, aşa cum a observat şi Tribunalul 
Cluj, acela de a obţine obligarea pârâtului M.I.P. să încheie cu reclamantul contract autentic de 
vânzare-cumpărare cu privire la cota de ¼ din terenul în litigiu ori să se pronunţe o hotărâre 
care să ţină loc de contract, precum şi înscrierea în cartea funciară a dreptului astfel dobândit. 

Este de observat însă că acest capăt de cerere este precedat de altele care vizează nu 
doar cota de ¼, ci întregul teren în suprafaţă de 10402 mp, soluţionarea acestor capete de cerere 
condiţionând ulterioara soluţionare a acelora privitoare la obligarea pârâtului de rândul 1 la 
încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare şi întabularea reclamantului. 

 Contrar celor reţinute de Tribunalul Cluj, capetele de cerere I-VIII nu au natura juridică 
a unor capete de cerere accesorii, câtă vreme prealabila lor admitere condiţionează soluţionarea 
favorabilă a celor ulterioare (nr. IX-XII, privitoare la obligarea la încheierea contractului şi la 
întabulare), iar nu invers. 

Cum art. 30 alin. 4 C.pr.civ. stabileşte că cererile accesorii sunt acele cereri a căror 
soluţionare depinde de soluţia dată unui capăt de cerere principal, rezultă că în mod greşit 
Tribunalul Cluj a apreciat că trebuie socotite accesorii capetele de cerere nr. I-VIII, soluţia ce 
urmează a li se da acestora nedepinzând de rezolvarea acordată capetelor de cerere IX-XII. 

Dimpotrivă, capetele de cerere I-VIII au autonomie procesuală, iar cum unele dintre ele 
privesc întregul teren în suprafaţă de 10402 mp, a cărui valoare este de 529.200 lei, deci mai 
mult de 200.000 lei, rezultă, prin raportare şi la evocatele prevederi ale art. 99 alin. 2 C.pr.civ., 
totodată ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 94 pct. 1 lit. j şi ale art. 95 pct. 1 C.pr.civ., că îi 
aparţine Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a acţiunii. 

Se va stabili, aşadar, în favoarea acestui Tribunal competenţa de soluţionare a acţiunii 
reclamantului. 
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53. Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect declararea 
judecătorească a morţii. Competenţa Tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 43/F din 1 aprilie 2015  
Prin Sentinţa civila nr. 10951 din 11 decembrie 2014 pronunţată de Judecătoria Baia 

Mare în dosarul nr. … s-a admis excepţia necompetenţei materiale, invocată din oficiu, şi s-a 
declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de petentul P.G., în favoarea 
Tribunalului Maramureş. 

Prin încheierea din 19 martie 2015 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul 
nr. ... s-a suspendat judecarea cauzei şi s-a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj pentru 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă. 

Pentru a hotărî astfel Tribunalul Maramureş a reţinut că potrivit Legii nr. 138 din 
15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative art. I pct. 1, la art. 94 
pct. 1, după litera h) se introduce o nouă literă h1), cu următorul cuprins: 

„h1) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane”. 
Văzând că această cerere este dată expres în competenţa judecătoriei, tribunalul a 

invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale, a constatat ivit un conflict negativ de 
competenţă şi potrivit art. 132 al. 3, art. 133 pct. 2, art. 135 al. 1, art. 134, a suspendat din oficiu 
judecarea cauzei şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj pentru regulator de competenţă. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine următoarele: 
Cererea cu privire la care s-a dispus declinarea succesivă de competenţă între acelaşi 

instanţe are ca obiect declararea judecătorească a morţii şi a fost înregistrată pentru prima dată 
pe rolul instanţelor la data de 17.07.2014 la Judecătoria Baia Mare. 

La acea dată Legea nr. 138 din 15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă nu exista, prin urmare nu era aplicabilă. 

În consecinţă instanţa trebuia să îşi verifice competenţa potrivit normelor de procedură 
de la data investirii instanţei iar nu de la data verificării investirii, aceasta fiind aleatoare sau 
arbitrară întrucât instanţa poate amâna cauza cu unul sau mai multe termene, din diferite 
motive. 

Potrivit acelor norme de procedură, de la data investirii instanţei, respectiv art. 95 Cod 
procedură civilă, competenţa aparţinea tribunalului, iar nu judecătoriei, pentru că la data 
investirii instanţei, 17.07.2014, Legea nr. 138 din 15.10.2014, care a introdus art. 94 pct. 1, 
litera h1 Cod procedură civilă, nu exista şi nu era aplicabilă. 

Mai mult, chiar art. 3 din Legea nr. 138/2014 din Capitolul I intitulat „Dispoziţii 
tranzitorii“ prevede că „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi 
executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Procesele începute prin cereri 
depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi militare sau locuri de deţinere înainte de data intrării 
în vigoare a Codului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate 
la instanţă după această dată.“. 

Prin urmare această normă ce conţine în chiar titlul capitolului din care face parte 
articolul denumirea de „dispoziţii tranzitorii“, prevede că noua lege de procedură se aplică doar 
proceselor începute după intrarea în vigoare a noii legi, iar procesele deja înregistrate rămân 
supuse legii vechi. 

În cauză legea veche este forma art. 94 şi 95 din Codul de procedură civilă de la data 
înregistrării acţiunii, care este aplicabilă, iar legea nouă, neaplicabilă, este art. 94 pct. 1, litera 
h1 Cod procedură civilă. 
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Aşa fiind, în baza art. 135 C.pr.civ., se va stabili că instanţa  competentă să soluţioneze 
cererea de declarare judecătorească a morţii formulată de reclamantul P.G. este Tribunalului 
Maramureş. 

 
 

54. Taxă judiciară de timbru. Neachitare nejustificată. Anularea căii de atac, 
iar nu darea în debit  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 147/R din 12 martie 201 5 
I. Prin cererea înregistrată la data de 30.03.2012 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, 

reclamantul PRIMARUL MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA  a solicitat instanţei în contradictoriu 
cu paratul M.E.I., ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să oblige paratul la desfiinţarea 
lucrărilor de construcţie executate nelegal pe terenul fânaţ la Dosul din Valea Chintăului FN, 
actual str. Cătinei FN şi aducerea imobilului la starea iniţială, iar in caz contrar autorizarea 
reclamantului de a desfiinţa lucrările executate nelegal pe cheltuiala pârâtului, într-un termen 
considerat ca fiind suficient, cu cheltuieli de judecată. 

II. Prin Sentinţa civilă nr. 10120/07.10.2014, pronunţată în dosarul nr. .../211/2012 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul PRIMARUL MUN. 
CLUJ, împotriva pârâtului M.E.I. şi a obligat pârâtul să desfiinţeze lucrările de construcţie 
executate nelegal (casa familială cu regim de înălţime P+M) pe terenul fânaţ la Dosul din 
Valea Chintăului FN, actual str. Cătinei FN înscris în CF nr. 178201 a localităţii Cluj-Napoca, 
cu nr. cadastral 17717 şi aducerea terenului la starea iniţială, în termen de 10 luni de la 
rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, iar în caz contrar a autorizat reclamantul să 
desfiinţeze lucrările executate nelegal, pe cheltuiala pârâtului. 

A fost obligat pârâtul să achite reclamantului suma de 15,3 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a  reţinut că prin procesul verbal de 
contravenţie nr. 181/30.09.2010, comunicat la data de (f.8), pârâtul M.E.I. a fost sancţionat cu 
amendă în cuantum de 3.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.  26 alin. 1 lit. 
a Legea 50/1991 constând în aceea că în calitate de proprietar al terenului fânaţ la Dosul din 
Valea Chintăului FN, actual str. Cătinei FN, înscris în CF 178201 Cluj-Napoca a executat în 
perioada 2007-2009 lucrări de construire a unui imobil tip casă familială cu regim de înălţime 
P+M, pe structură usoară lemn, pereţi de lemn cu izolaţie de vată minerală, planşeu de lemn 
peste parter şi cu sarpantă din lemn, cu învelitoare din tiglă ceramică, fără autorizaţie de 
construire. La data efectuării controlului, 05.08.2010, lucrările erau executate. Prin procesul 
verbal s-a dispus intrarea in legalitate  conform  legislaţiei în vigoare  în termen de 60 zile. 

In drept, instanţa a reţinut că potrivit art.  32 Legea 50/1991 în cazul în care persoanele 
sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen 
celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 
alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, 
după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor 
realizate nelegal.  (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare 
a măsurilor prevăzute la alin. (1). (3). În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile 
dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija 
primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către 
persoanele vinovate. 

Potrivit art. 3 alin. 1 Legea nr. 50/1991 construcţiile civile, industriale, agricole, cele 
pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de 
oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, 
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reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de 
reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 11. 

Conform art. 11 alin. 1 lit. a Legea nr. 50/1991 se pot executa fără autorizaţie de 
construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul 
arhitectural al construcţiilor reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci 
când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate. 

În cauză, instanţa a reţinut că pârâtul nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul 
verbal de contravenţie nr. 181/30.09.2010, respectiv nu a intrat în legalitate în termen de 60 
zile de la comunicarea procesului-verbal. Pârâtul a susţinut că a încercat obţinerea autorizaţiei 
de construcţie pentru imobilul din spetă, însă nu a făcut această dovadă. Doar la data de 
06.09.2012 pârâtul a făcut dovada că a încercat obţinerea autorizaţiei de construcţie însă i-a 
fost refuzată de către Primăria Mun. Cluj pe motiv că documentaţia înaintată nu se încadrează 
în prevederile documentaţiei de urbanism PUD (f.33). Acest refuz al Primăriei Mun. Cluj a fost 
atacat în contencios administrativ în cadrul dosarului nr. 16794/211/2012, cererea pârâtului 
fiind respinsă în mod irevocabil la data de 12.02.2014 de către Curtea de Apel Cluj (f.59). 

În consecinţă, reţinând că pârâtul nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul 
verbal de contravenţie nr. 181/30.09.2010, respectiv nu a intrat în legalitate cu privire la 
construcţia realizată fără autorizaţie de construire, instanţa în baza art. 32 Legea 50/1991 a 
admis acţiunea şi a obligat pârâtul să desfiinţeze lucrările de construcţie executate nelegal (casa 
familială cu regim de înălţime P+M) pe terenul fânaţ la Dosul din Valea Chintăului FN, actual 
str. Cătinei FN înscris în CF nr. 178201 a localităţii Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 17717 şi să 
aducă terenului la starea iniţială, în termen de 10 luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei 
hotărâri, iar în caz contrar, autorizând reclamantul să desfiinţeze lucrările executate nelegal, pe 
cheltuiala pârâtului. 

In soluţionarea cauzei, instanţa nu a putut reţine apărările pârâtului în sensul că măsura 
desfiinţării construcţiei nu este oportună pentru că dispoziţiile legale menţionate mai sus sunt 
imperative, soluţia desfiinţării construcţiilor executate nelegal nefiind lăsată la aprecierea 
instanţei. 

In baza art. 274 C.p.c. a fost obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei 
de 15,3 lei cheltuieli de judecată. 

III. Prin decizia civilă nr. 19 din 13 ianuarie 2015 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosar nr. .../211/2012, s-a admis excepţia netimbrării şi a fost anulat ca netimbrat apelul 
declarat de M.E.I. împotriva sentinţei civile nr. 10.120 din 7.10.2014 pronunţată în dosarul nr. 
.../211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul. 

Analizând cu prioritate excepţia netimbrării apelului, tribunalul a reţinut că pentru 
termenul de judecată stabilit la data de 13.01.2015 apelantul a fost citat cu menţiunea de a 
achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei, sub sancţiunea 
anulării apelului ca netimbrat.  

Apelantul a fost legal citat cu menţiunea de a achita taxa de timbru, aşa cum atestă 
dovada de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 13 dosar, însă apelantul nu a înţeles să îşi 
îndeplinească această obligaţie.   

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 
taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar conform alin. 3 al aceluiaşi articol 
neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii 
sau cererii.  

Sancţiunea anulării este reglementată şi prin art. 9 alin. 2 din  O.G. nr. 32/1995, în 
ipoteza neachitării timbrului judiciar. 
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Apelantul nu a formulat o cerere de ajutor public judiciar în condiţiile O.U.G. nr. 
51/2008 şi nici cerere de reexaminare a modului de determinare a taxei de timbru în condiţiile 
art. 18 din Legea nr. 146/1996. 

Raportat la cele expuse, Tribunalul a apreciat că sunt îndeplinite în cauză cerinţele 
textelor legale anterior, astfel că în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 20 alin. 3 
din Legea nr. 146/1997 şi art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, a admis excepţia netimbrării şi a 
anulat ca netimbrat apelul declarat de M.E.I. împotriva Sentinţei civile nr. 10120 din 7.10.2014, 
pronunţată în dosarul nr. .../211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în 
totul. 

IV. Împotriva acestei decizii, pârâtul M.E.I. a declarat recurs prin care a solicitat 
instanţei modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii apelului, cu consecinţa respingerii 
acţiunii. 

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că sancţiunea aplicată de instanţa de fond este 
nelegală, câtă vreme exista posibilitatea dării în debit, iar instanţa de apel avea această 
posibilitate. 

S-a solicitat ca instanţă să analizeze probele administrate în cauză, în vederea 
soluţionării cererii de chemare în judecată. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
V. Reclamantul intimat PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat ca nefondat şi menţinerea 
sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală (f.6-8). 

În argumentarea poziţiei sale, reclamantul a arătat că în mod corect s-a anulat ca 
netimbrat apelul declarat de către pârât împotriva sentinţei civile nr. 10.120/2014 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca. 

Pe fondul cauzei, s-a învederat că soluţia pronunţată este legală raportat la prevederile 
art. 28 şi art. 32 din Legea nr. 50/1991. 

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

Nelegalitatea deciziei pronunţate de către Tribunalul Cluj este invocată în primul rând 
raportat la faptul că există posibilitatea dării în debit în ceea ce priveşte taxele judiciare de 
timbru datorate în faza apelului, în condiţiile în care instanţa de apel avea această posibilitate 
sancţiunea anulării apelului ca netimbrat fiind nelegală. 

Conform dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru 
se plătesc anticipat, alin. 3 al art. 20 prevăzând sancţiunea care se aplică în cazul în care nu este 
îndeplinită obligaţia de plată a taxelor judiciare de timbru până la termenul stabilit, aceasta 
fiind aceea a anulării acţiunii sau a cererii. 

La alin. 5 al art. 20 din Legea nr. 146/1997 se prevede că în situaţia în care instanţa 
judecătorească investită cu soluţionarea unei căi de atac constată că în fazele procesuale 
anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea 
părţii la plata taxei judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu 
executoriu. 

Din analiza coroborată a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 rezultă că 
posibilitatea dării în debit în ceea ce priveşte obligaţia de achitare a taxelor judiciare de timbru 
este prevăzută de lege, dar numai pentru situaţia în care instanţa investită cu soluţionarea unei 
căi de atac constată faptul că taxele judiciare de timbru nu au fost achitate în cuantumul 
prevăzut de lege în fazele procesuale anterioare. 

În cazul în care în faza procesuală pendinte nu se achită taxele judiciare de timbru puse 
în sarcina părţilor de către instanţă, sancţiunea care trebuie aplicată conform dispoziţiilor art. 
20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 este aceea a anulării acţiunii sau a cererii. Rezultă deci că în 
mod corect a procedat instanţa de apel aplicând această sancţiune în ceea ce priveşte cererea 



355 
 

de apel formulată de către pârâtul M.E.I., neavând posibilitatea dării în debit a apelantului, 
astfel cum se susţine de către acesta în cererea de recurs. 

Având în vedere că se apreciază ca fiind legală soluţia pronunţată de către instanţa de 
apel, nu se mai impune analizarea aspectelor invocate în recurs referitor la fondul cauzei. 

Prin urmare, în temeiul art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va 
respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul M.E.I. împotriva deciziei civile nr. 19 din 13 
ianuarie 2015 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../211/2012, pe care o va menţine ca 
legală. 

 

55. Taxă judiciară de timbru. Cerere de restituire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 200/R din 31 martie 2015  
I. Prin acţiunea civilă înregistrată sub dosar nr. .../100/2013 la Tribunalul Maramureş 

reclamanta Parohia Ortodoxă Română S., a chemat în judecată Statul Român prin Direcţia 
Finanţelor Publice pentru obligarea pârâtului la restituirea taxei de timbru în sumă de 13.087 
lei achitată cu chitanţele nr. 4972323 şi 4974290 din 27.03.2009 în dosar nr..../100/2009, 
conexat la dosar nr. .../100/2008 

 II. Prin sentinţa civilă nr. 573 din 03.04.2014 a Tribunalului Maramureş, 
pronunţată în dosarul nr. .../100/2013, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune invocate din oficiu. 

 S-a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta PAROHIA 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ S., împotriva STATULUI ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE reprezentată de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ. 

III. Prin decizia civilă nr. 693/A din 05.09.2014 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../100/2013, s-a admis apelul declarat de reclamanta PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ S. împotriva sentinţei civile nr. 573 din 03.04.2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosarul nr. .../100/2013, care a fost anulată în tot şi în consecinţă, s-a trimis 
cererea formulată de petiţionara PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ S. spre soluţionare 
aceleiaşi instanţe, Tribunalul Maramureş, ca instanţă competentă în procedura reglementată 
de art. 23 alin.4 din Legea nr. 146/1997. 

Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea a constatat că acesta 
este fondat şi a fost admis pentru următoarele considerente:  

Apelanta a invocat ca motiv de apel împrejurarea că în situaţia în care instanţa fondului 
investită în prezent cu soluţionarea cererii a constatat că nu era ea competentă să judece cauza, 
putea să o trimită la completul la care s-a soluţionat pricina pe fondul ei. 

Curtea a constat că procedura  de  soluţionare a cererii de restituire a taxei judiciare de 
timbru în cazul în care această taxă nu era datorată – art. 23 alin. 1  lit. a din Legea nr.  146/1997, 
este reglementată de alin. 4 al aceluiaşi text legal, care  prevede că „cererea de restituire se 
adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, Parchetului la care s-a  introdus acţiunea sau 
cererea”. 

Din conţinutul acestei prevederi legale, reiese  clar că cererea de restituire a taxei 
judiciare de timbru are caracter necontencios. 

Aşadar, curtea  constată că în mod greşit cererea a  fost  înregistrată pe rolul Tribunalului 
Maramureş ca o acţiune în procedură contencioasă, în condiţiile în care, raportat la art. 23 alin. 
4 din Legea nr. 146/1997, trebuia soluţionată în procedură necontencioasă, ca o cerere 
formulată în dosar nr. .../100/2008 al Tribunalului Maramureş, dosar la care a  fost  conexat  
dosarul nr. .../100/2009 al aceleiaşi instanţe, în care s-a achitat taxa judiciară de timbru a cărei 
restituire o solicită reclamanta. 



356 
 

Având în vedere că cererea de restituire a taxei judiciare de timbru are legătură cu un 
dosar soluţionat, înregistrat anterior datei de 15.02.2013, dispoziţiile legale  incidente sunt cele  
prevăzute de art. 331 şi urm. Cod proc. civ.  

Constatând  aşadar  că în mod greşit instanţa de fond a soluţionat o cerere cu caracter 
necontencios în procedură  contencioasă, înregistrând această cerere ca o acţiune la  data de 
7.06.2013, în temeiul art. 480 alin. 3 Noul Cod de Procedură Civilă, curtea a anulat în tot 
sentinţa şi a trimis cererea formulată de petiţionara Parohia Ortodoxa Romana S. spre 
soluţionare aceleiaşi instanţe, Tribunalul Maramureş, ca instanţă competentă în procedura 
reglementată de art. 23 alin.4 din Legea nr. 146/1997, respectiv pe  procedura  necontencioasă. 

IV. Prin încheierea civilă nr. 1.304/13 noiembrie 2014 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosarul nr. .../100/2013*, s-a respins cererea petentei Parohia Ortodoxă 
Română S. privind restituirea taxei de timbru în cuantum de 13.087 lei RON, achitată cu 
chitanţa nr. 4972323 şi 4974290/ 27.03.2009 în dosarul nr. .../100/2009 conexat la dosarul nr. 
.../100/2008. 

Fiind investită cu soluţionarea cererii necontencioase de restituire a taxelor de timbru 
formulată de petenta Parohia Ortodoxă Română S., instanţa a reţinut următoarele:  

În dosarul nr. .../100/2009 al Tribunalului Maramureş petenta Parohia Ortodoxă 
Română S., în calitate de reclamantă, a solicitat obligarea pârâtei Parohia Greco - Catolică 
Unită cu Roma S. la plata sumei de 1.000.000 lei reprezentând un drept de creanţă 
corespunzător procentului de 3/5 al credincioşilor ortodocşi din localitatea S. şi instituirea unui 
drept de retenţie în favoarea ei cu  privire la imobilul lăcaş de cult înscris în CF nr. 23 S. nr. 
Top 34, până la achitarea integrală a sumei de către pârâtă.  

Corespunzător pretenţiilor formulate, instanţa de judecată a obligat-o pe petenta 
reclamantă la plata taxelor judiciare de timbru care au fost achitate astfel: 100 lei cu chitanţa 
nr. 2127526 din 24.02.2009, 7087 lei cu chitanţa 4974290 din 27.03.2009 şi 6000 lei  cu 
chitanţa nr. 4972323 din 24.03.2009.  

Dosarul nr. .../100/2009 a fost conexat la dosarul nr. .../100/2008 şi judecate împreună, 
iar prin sentinţa civilă nr. 1647/21.09.2011 a Tribunalului Maramureş, pretenţiile părţilor au 
fost admite în parte, iar cheltuielile de judecată ale părţilor au fost compensate în totalitate.  

Potrivit art.  276 Cod procedură civilă de la 1865, când pretenţiile fiecărei părţi au fost 
încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la 
plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor. 

Compensaţia este modul de stingere a două obligaţii reciproce, până la concurenţa celei 
mai mici dintre ele.  

Compensând integral cheltuielile de judecată suportate de părţi în dosarele conexate nr. 
.../100/2008 şi nr. .../100/2009, instanţa a apreciat  că obligaţiile reciproce de plată a 
cheltuielilor de judecată sunt egale.  

În privinţa sumelor compensate cu titlu de cheltuieli de judecată, Tribunalul a constatat 
că instanţa, pronunţând sentinţa civilă nr. 1647/ 21.09.2011, a avut în vedere inclusiv taxa de 
timbru achitată de petenta Parohia Ortodoxă Română S., căci prin concluziile scrise aceasta a 
solicitat în mod expres obligarea reclamantei Parohia Română Unită cu Roma S. la plata 
cheltuielilor de judecată „ subliniind….că a achitat o taxă foarte mare de timbru, prin două 
chitanţe .”      

Sentinţa civilă nr. 1.647/21.09.2011 a rămas irevocabilă prin respingerea căilor de atac 
exercitate de ambele părţi.  

În aceste condiţii, chiar dacă taxa de timbru de 13.087 lei achitată de petentă a fost 
nedatorată de petenta Parohia Ortodoxă Română S., tribunalul nu poate dispune restituirea ei, 
cât timp instanţa a avut-o în vedere la stabilirea întinderii obligaţiei de plată a cheltuielilor de 
judecată datorate de Parohia Ortodoxă Română S., cât şi a întinderii obligaţiei reciproce de 
plată a cheltuielilor de judecată datorate de Parohia Română Unită cu Roma S..  
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Dacă petentei i s-ar restitui suma de 13.087 lei, compensarea integrală a cheltuielilor de 
judecată suportate de părţi în dosarele conexate nr. .../100/2008 şi nr. .../100/2009 ar fi lipsită 
de efect, Parohia Română Unită cu Roma S. ar fi, implicit, prejudiciată, iar autoritatea de lucru 
judecat a sentinţei civile nr. 1647/21.09.2011 a Tribunalului Maramureş ar fi încălcată.  

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge cererea petentei Parohia Ortodoxă 
Română S. privind restituirea taxei de timbru în cuantum de 13.087 lei RON, achitată cu 
chitanţa nr. 4972323 şi 4974290/27.03.2009 în dosarul nr. .../100/2009 conexat la dosarul nr. 
.../100/2008. 

V. Împotriva acestei încheieri, reclamanta PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SISEŞTI 
a declarat recurs, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea încheierii atacate în 
sensul admiterii acţiunii formulate de reclamantă şi, pe cale de consecinţă, obligarea pârâtului 
de a-i achita taxa de timbru de 13.087 lei achitată cu chitanţele nr. 4972323 şi nr. 
4974290/27.03.2009, în dosarul nr. .../100/ 2009 conexat la dosarul nr. .../100/2008. 

În motivarea recursului s-a arătat că dosarul nu a fost soluţionat de completul care a 
pronunţat hotărârea instanţei de fond ci de către un alt complet, aspect care contravine 
îndrumarului dat de către Curtea de Apel Cluj. 

Deşi cauza avea ca obiect un litigiu între culte religioase, în mod eronat reclamanta 
Parohia Ortodoxă Siseşti a fost obligată să achite taxă de timbru. În aceste condiţii operează 
principiul îmbogăţiri fără just temei, taxa de timbru fiind nedatorată. 

S-a mai arătat că nu este corect punctul de vedere al instanţei în sensul că a operat 
compensarea, deoarece taxa de timbru nu era datorată. 

A interpreta în sens contrar ar însemna ca reclamanta să suporte consecinţele unei erori 
provocate de justiţie, aspect care nu a fost sesizat de către instanţa de fond. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 466, art. 470 şi art. 480 din Noul C.pr.civ. 
VI. Pârâtul intimatul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

prin D.G.R.F.P.CLUJ-NAPOCA, deşi legal citat, nu şi-a delegat reprezentat în faţa instanţei 
şi nu a depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziţia procesuală în cauză. 

VII. Analizând recursul declarat de către reclamanta PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ SISEŞTI împotriva încheierii civile nr. 1.304/13.11.2014 a Tribunalului Maramureş, 
Curtea reţine următoarele: 

În ceea ce priveşte nelegala compunere a completului de judecată care a soluţionat 
cererea în primă instanţă, acest motiv de recurs nu va mai fi analizat având în vedere că nu a 
mai fost susţinut de către reprezentata părţii în şedinţă publică. 

Referitor la cererea de restituire a taxei judiciare de timbru nedatorate, în mod corect a 
apreciat Tribunalul Maramureş prin considerentele încheierii atacate faptul că în cazul în care 
s-ar dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitată de către petentă în dosarele conexate 
nr. .../100/2008 şi nr. .../100/2009, s-ar ajunge la încălcarea autorităţii de lucru judecat a 
sentinţei civile nr. 1.647/2011 a Tribunalului Maramureş, rămasă irevocabilă prin respingerea 
apelului şi recursului. 

Ceea ce se impune a se sublinia, în condiţiile în care prin încheierea atacată nu s-a făcut 
referire la acest aspect, este faptul că autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunţate în 
dosarul nr. .../100/2008 al Tribunalului Maramureş  ar fi încălcată în primul rând  dintr-o altă 
perspectivă, în condiţiile în care s-ar admite cererea de restituire a taxei de timbru, constatându-
se că nu ar fi fost datorată. 

Conform dispoziţiilor alin. 2 al art. 18 din Legea nr. 146/1997 introduse prin Legea nr. 
195/2004, împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de 
reexaminare la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la 
data comunicării sumei datorate.  
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La alin. 4 al art. 18 din Legea nr. 146/1997 se prevede că în cazul admiterii integrale 
sau parţiale a cererii de reexaminare taxa de timbru se restituie total, ori, după caz, proporţional 
cu reducerea sumei contestate. 

Din analiza dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, în forma în vigoare la data 
înregistrării acţiunii în dosarul nr. .../100/2008, rezultă că legiuitorul a înţeles să pună la 
dispoziţia părţii care apreciază că în mod greşit a fost stabilită o taxă judiciară de timbru în 
sarcina sa, o cale specială de atac. Nerecurgerea la această cale specială de atac nu poate fi 
invocată de către parte pentru a solicita pe o altă cale stabilirea unui alt cuantum al taxei 
judiciare de timbru sau să solicite a se constata scutirea de la obligaţia achitării taxei judiciare 
de timbru. 

În acest sens s-a pronunţat de altfel Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia 
pronunţată în interesul legii nr. 7/2014, statuându-se că se pot formula critici care să vizeze 
caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul cererii de reexaminare. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 304 C.pr.civ., va respinge 
ca nefondat recursul declarat de reclamanta PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SISEŞTI, 
împotriva încheierii civile nr. 1.304/13 noiembrie 2014 a Tribunalului Maramureş, pronunţată 
în dosarul nr. .../100/2013*, pe care o va menţine ca legală. 

 
 

56. Principiile dreptului la apărare şi contradictorialităţii. Încălcare. Casare 
cu trimitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 91/R din 12 februarie 2015  
I. Prin cerereaformulată la data  la data 30.06.2006, astfel cum a fost extinsă la data 

de 30.10.2008 (fila 99) şi precizată la data de 13.04.2009 (filele 121-122) şi ulterior la data 
de 26.04.2012 (filele 256-260),  reclamanta-pârâtă S. M., prin avocat K.N.S., cu împuternicire 
avocaţială la fila 12 din dosar, ulterior prin avocat B.C., cu împuternicire avocaţială la fila 40 
din dosar, iar ulterior prin avocat M.B., cu împuternicire avocaţială la fila 82 din dosar, a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta D. S., pârâta S. M. şi pârâta-reclamantă P. S. M.: 

1. Să se constate calitatea de moştenitori după defunctul D. I.  a numiţilor: S. M., în 
calitate de soră; D. S., în calitate de şotie supravieţuitoare a defunctului D. T. şi S. M., în calitate 
de fiica a defunctului D. T.. 

2. Să se constate că masa succesorală după defunctul D. I. I. se compune din 
următoarele: 

a) Imobilele terenuri identificate în cuprinsul Titlului de Proprietate nr. 5434/619 din 
data de 02.02.1994: 

- Teren extravilan, fâneţe, în suprafaţa de 1100 mp  situat în tarla 8, parcela 58, comuna 
Feleacu; 

- Teren intravilan, arabil, în suprafaţa de 135 mp, situat în tarla 8, parcela 528, comuna 
Feleacu; 

- Teren intravilan, arabil, în suprafaţa de 144 mp, situat în tarla 3, parcela 156, comuna 
Feleacu; 

- Teren intravilan, fâneţe, în suprafaţa de 1030 mp, situat în tarla 8, parcela 526, comuna 
Feleacu; 

- Teren intravilan, curţi, construcţii, în suprafaţa de 398 mp, situat în tarla 8, parcela 
527, comuna Feleacu; 

b) Imobilul înscris în CF 2636 Feleacu "Curte 1274 mp şi Casa cu parter, din cărămida, 
pe fundaţie din beton, acoperita cu ţigle, compusa din: 1 camera, 1 bucătărie, o cămara de 
alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămida pe fundaţie din beton, acoperita 
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cu ţigle. Grajd cu sura din cărămida şi lemn, pe fundaţie din piatra, acoperite cu ţigle, - cu 
suprafaţa construita de 132 mp". 

- Să se constatate că terenul înscris în CF nr. 2636 Feleacu cu nr. topo 705/3, 708, cu 
suprafaţa de 1566 mp (conform expertizei topo) corespunde integral cu parcelele F 526, Ce 
527 şi A528 din tarlaua 8 înscrise în TP nr. 5434/619/02.02.1994. 

- Să se dispună rectificarea CF nr. 2636 Feleacu, în sensul radierii dreptului de 
proprietate al CAP "înfrăţirea" Cluj-Napoca asupra terenului în suprafaţa de 1566 mp şi 
înscrierea dreptului de proprietate în favoarea subsemnatei reclamante şi a paratelor D. S. şi S. 
M. (succesoarele lui D. T.), în cotele stabilite, cu titlu de drept moştenire, precum şi în sensul 
înscrierii dreptului de proprietate în favoarea reclamantei şi a moştenitoarelor defunctului D. 
T. asupra imobilelor înscrise în aceasta carete funciara la nr. Top708, B 1-2. 

- Să se dispună înscrierea în cartea funciara a imobilelor ce se regăsesc în masa 
succesorala, în favoarea subsemnatei reclamante în cota de 1/2 iar în favoarea moştenitoarelor 
paratului D. T., cota de 1/2, cu titlu de drept moştenire, cu cheltuieli de judecată. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 8530 din 24.05.2013, pronunţată în dosarul nr. .../211/2006 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis în parte acţiunea principală, astfel cum a fost extinsă 
şi precizată, formulată de către reclamanta-pârâtă S. M., în contradictoriu cu pârâta D. S., 
pârâta S. M. şi pârâta-reclamantă P. S. M.. 

S-a admis cererea reconvenţională, astfel cum a fost extinsă şi precizată, formulată de 
pârâta-reclamantă P. S. M. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S. M., pârâta D. S., pârâta 
S. M. şi pârâta Comuna Feleacu, s-a constatat calitatea de unic moştenitor al defunctului D. 
I. în calitate de soţ supravieţuitor şi legatar universal după defuncta D. S., decedată la data de 
5.08.1998, cu ultimul domiciliu în comuna Feleacu, judeţul Cluj. 

S-a stabilit că masa succesorală rămasă după defuncta D. S., decedată la data de 
5.08.1998, cu ultimul domiciliu în comuna Feleacu, judeţul Cluj, se compune din cota de 1/2 
parte din imobilul înscris în CF nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708, constând din: Casă cu 
parter, din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle, compusa din: 1 cameră, 1 
bucătărie, o cămară de alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămidă pe 
fundaţie din beton, acoperită cu ţigle. Grajd cu şura din cărămidă şi lemn, pe fundaţie din 
piatră, acoperite cu ţigle, - cu suprafaţa construita de 132 mp şi cota de 250/1274 parte teren. 

S-a constatat că după defunctul D. I., decedat la data de 25.09.2005, cu ultimul 
domiciliu în comuna Feleacu, judeţul Cluj, au calitatea de moştenitori reclamanta-pârâtă S. 
M., în calitate de colateral privilegiat, pârâta D. S., în calitate de soţie supravieţuitoare a 
defunctului D. T. (colateral privilegiat decedat la data de 19.08.2008 al defunctului D. I.) şi 
pârâta S. M., în calitate de descendent de gradul I al defunctului D. T.. 

S-a constatat că prin titlul de proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis de către 
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea defunctului D. I., 
asupra suprafeţei de 2.807 mp teren în extravilanul şi intravilanul comunei Feleacu. 

S-a constatat că masa succesorală după defunctul D. I., decedat la data de 25.09.2005, 
cu ultimul domiciliu în comuna Feleacu, judeţul Cluj, se compune din: imobilele terenuri 
identificate în cuprinsul Titlului de Proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis de către 
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ, respectiv: Teren extravilan, categoria de folosinţă „fâneţe”, în 
suprafaţa de 1.100 mp, tarla 8, parcela 58, comuna Feleacu; Teren intravilan, categoria de 
folosinţă „arabil”, în suprafaţă de 144 mp, tarla 3, parcela 156, comuna Feleacu; Teren 
intravilan, categoria de folosinţă „fâneţe”, în suprafaţă de 1.030 mp, tarla 8, parcela 526, 
comuna Feleacu; Teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi, construcţii şi alte terenuri”, 
în  suprafaţa de 398 mp, tarla 8, parcela 527, comuna Feleacu; imobilul înscris în CF nr. 2636 
Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708, reprezentând Casă cu parter, din cărămidă, pe fundaţie din 
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beton, acoperită cu ţigle, compusa din: 1 cameră, 1 bucătărie, o cămară de alimente, 1 antreu, 
1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle. Grajd cu 
şura din cărămidă şi lemn, pe fundaţie din piatră, acoperite cu ţigle, - cu suprafaţa construita 
de 132 mp şi Curte în suprafaţă de 250/1.274 mp. 

S-a constatat că terenul înscris în CF nr. 2636 Feleacu cu nr. topo 705/3 şi 708 
corespunde integral cu terenul intravilan, categoria de folosinţă „arabil”, în suprafaţă de 135 
mp, tarla 8, parcela 528, comuna Feleacu, terenul intravilan, categoria de folosinţă „fâneţe”, 
în suprafaţă de 1.030 mp, tarla 8, parcela 526, comuna Feleacu şi cu terenul intravilan, 
categoria de folosinţă „curţi, construcţii şi alte terenuri”, în  suprafaţa de 398 mp, tarla 8, 
parcela 527, comuna Feleacu, înscrise in Titlului de Proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis 
de către COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE 
ASUPRA TERENURILOR CLUJ şi având o suprafaţă totală de 1.563 mp. 

S-a dispus efectuarea rectificărilor corespunzătoare în cartea funciară nr. 2636 
Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708 cu privire la suprafaţa de teren, în sensul că suprafaţa corectă 
este 1.563 mp, în loc de 1.274 mp. Au fost obligate reclamanta-pârâtă S. M., pârâta D. S. şi 
pârâta S. M. să încheie cu pârâta-reclamantă P. S. M., toate în calitate de succesoare ale 
defunctului D. I., contract de vânzare-cumpărare în formă autentică cu privire la imobilul 
înscris în CF nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708, reprezentând Curte în suprafaţă de 1.428 
mp şi Casă cu parter, din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle, compusa din: 1 
cameră, 1 bucătărie, o cămară de alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămidă 
pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle. Grajd cu şura din cărămidă şi lemn, pe fundaţie din 
piatră, acoperite cu ţigle, - cu suprafaţa construita de 132 mp. 

S-a dispus radierea din CF nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708 a dreptului de 
proprietate al CAP „Înfrăţirea” Cluj-Napoca asupra cotei părţi de teren, întabularea în cartea 
funciară a dreptului de proprietate al pârâtei-reclamante P. S. M. şi a dreptului de proprietate 
al defunctului D. I., conform variantei I din completarea la raportul de expertiză tehnică 
judiciară în specialitatea topografie întocmit de către expert tehnic judiciar E. D.. 

S-a respins acţiunea principală, astfel cum a fost extinsă şi precizată, formulată de 
către reclamanta-pârâtă S. M., pentru rest ca neîntemeiată. 

Au fost obligate pârâtele D. S. şi S. M. să achite în solidar în favoarea reclamantei-
pârâte S. M. suma de 5.474 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, au fost obligate reclamanta-
pârâtă S. M., pârâta D. S. şi pârâta S. M.  să achite în solidar în favoarea pârâtei-reclamante 
P. S. M. suma de 4.770 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut următoarele: 
În ceea ce priveşte dreptul material aplicabil prezentei acţiuni, având în vedere 

succesiunea de legi în timp până la momentul pronunţării prezentei, instanţa apreciază că sunt 
incidente dispoziţiile Codului civil de la 1864, în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil coroborat cu art. art. 91 şi art. 220 din Legea nr. 71/2011 de punere în 
aplicare a noului Cod Civil. 

Conform certificatului de căsătorie nr. 660/04.0.1954 (fila 65), la data de 04.06.1954 s-
a încheiat căsătoria între defunctul D. I., născut la data de 15.07.1930 (fila 66) şi numita P. S., 
născută la data de 10.03.1926 (fila 65). Din căsătoria părţilor nu au rezultat copii. Conform 
testamentului autentificat sub nr. 3308/07.08.1996 (fila 69), instanţa reţine că D. S. a instituit 
în calitate de legatar universal pe soţul său D. I.. 

La data de 05.08.1998, s-a înregistrat decesul numitei D. S. (născută P.), conform 
extrasului din registrul de decese de la fila 88. La data de 25.09.2005, s-a înregistrat decesul 
numitului D. I. conform certificatului de deces nr. 43/26.09.2005 eliberat de către Primăria 
Comunei Feleacu (fila 66). Potrivit actelor de stare civilă de la filele 6, 49 şi 50, instanţa reţine 
că defunctul D. I. a avut doi fraţi, respectiv D. T., născut la data de 20.07.1925 şi pârâta D. M. 
(căsătorită S.), născută la data de 07.09.1932. 
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Instanţa a reţinut că potrivit certificatului de căsătorie nr. 44/31.01.1952 (fila 103), la 
data de 31.01.1952, D. T. s-a căsătorit cu pârâta D. S. (născută C. la data de 01.01.1926 - fila 
102), iar la data de 03.09.1954, din căsătoria părţilor s-a născut pârâta D. M. (căsătorită S.) (fila 
104). La data de 19.08.2008, s-a înregistrat decesul lui D. T., conform certificatului de deces 
nr. 25/20.08.2008 eliberat de către Primăria Comunei Feleacu (fila 96). 

Instanţa a reţinut că potrivit extrasului de carte funciară nr. 2636 Feleacu, nr. topo 705/3 
şi 708 (filele 10-11, respectiv 67-68), masa succesorală după defuncta D. S. (născută P.), 
decedată la data de 5.08.1998, cu ultimul domiciliu în comuna Feleacu, judeţul Cluj, se 
compune din cota de 1/2 parte din imobilul înscris în CF nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 
708, constând din: Casă cu parter, din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle, 
compusa din: 1 cameră, 1 bucătărie, o cămară de alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de 
vara din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle. Grajd cu şura din cărămidă şi lemn, 
pe fundaţie din piatră, acoperite cu ţigle, - cu suprafaţa construita de 132 mp şi cota de 250/1274 
parte teren. 

Prin titlul de proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis de către COMISIA 
JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ (fila 5, respectiv fila 140), a cărui valabilitate a fost confirmată prin 
sentinţa civilă nr. 3627/27.04.2006 pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 
586/211/2007 (filele 57-58) rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 3627/27.04.2007 
pronunţată de către Tribunalul Cluj Secţia Civilă, s-a reconstituit dreptul de proprietate în 
favoarea defunctului D. I., asupra suprafeţei de 2.807 mp teren aflată în extravilanul şi 
intravilanul comunei Feleacu (filele 18-19), după cum urmează: Teren extravilan, categoria de 
folosinţă „fâneţe”, în suprafaţa de 1.100 mp, tarla 8, parcela 58, comuna Feleacu; Teren 
intravilan, categoria de folosinţă „arabil”, în suprafaţă de 135 mp, tarla 8, parcela 528, comuna 
Feleacu; Teren intravilan, categoria de folosinţă „arabil”, în suprafaţă de 144 mp, tarla 3, 
parcela 156, comuna Feleacu; Teren intravilan, categoria de folosinţă „fâneţe”, în suprafaţă de 
1.030 mp, tarla 8, parcela 526, comuna Feleacu; Teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi, 
construcţii şi alte terenuri”, în  suprafaţa de 398 mp, tarla 8, parcela 527, comuna Feleacu. 

Potrivit extrasului de carte funciară nr. 2636 Feleacu, nr. topo 705/3 şi 708 (filele 10-
11, respectiv 67-68, 372-373), defunctul D. I. este proprietarul tabular pe cota de 1/2 parte din 
imobilul înscris în CF nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708, constând din: Casă cu parter, din 
cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle, compusa din: 1 cameră, 1 bucătărie, o 
cămară de alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămidă pe fundaţie din beton, 
acoperită cu ţigle. Grajd cu şura din cărămidă şi lemn, pe fundaţie din piatră, acoperite cu ţigle, 
- cu suprafaţa construita de 132 mp şi cota de 250/1274 parte teren. 

Din cuprinsul raportului de expertiză tehnică în specialitatea topografie (filele 109-
117), instanţa a reţinut că terenul (curte construită şi grădină) situat din punct de vedere 
administrativ în intravilanul localităţii Fealeacu, nr. 540 figurat în planşa 1, corespunde în 
cartea funciară integral cu parcela cu nr. topo 705/3 şi 708 teren cu construcţii de 1274 mp 
înscrisă în CF 2636 Feleacu în favoarea D. llie şi soţia D. S. construcţiile şi cota 250/1274 teren 
şi CAP înfrăţirea Cluj-Napoca 1024/1274 parte teren (înscriere din 1987), precum şi că terenul 
în cauză corespunde suprafeţei de 1563 mp din titlul de proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 
cu titular D. llie, formată de parcelele F526 de 1030 mp, Cc527 de 398 mp şi A528 de 135 mp 
din tarlaua 8 de intravilan situat la poziţia indicată în planşa 2. 

La data de 11.05.2000, între defunctul D. I., în calitate de vânzător şi SC U. SRL, în 
calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
398/11.05.2000 de către BNP D. A.P. (fila 171), prin care s-a înstrăinat terenul intravilan situat 
în comuna Feleacu, sat Feleacu, judeţul Cluj, în suprafaţă de 135 mp, nr. topografic: tarla 8, 
parcela 528, delimitat conform titlului de proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis de către 
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, suprafaţă 
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care se identifică parţial cu terenul înscris în CF nr. 2636 Feleacu cu nr. topo 705/3 şi 708, 
astfel cum s-a reţinut mai sus. 

În consecinţă, având în vedere probatoriul de la dosar, în baza art. 651, art. 654- 658, 
art. 669 Codul civil din 1864, instanţa a hotărât conform dispozitivului. 

Conform art. 33 din Legea nr. 7/1996 republicată, în conţinutul său anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009.  
(1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia 
juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. (2) Prin rectificare 
se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a 
face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare 
privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care 
poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului 
de proprietate. (4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, 
prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă. (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi 
îndreptate la cerere sau din oficiu. 

Conform art. 34 din acelaşi act normativ, Orice persoană interesată poate cere 
rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă s-a constatat că: 1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu 
a fost valabil; 2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de 
existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut 
înscrierea; 4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală 
a imobilului. 

În aplicarea dispoziţiilor legale menţionate, luând act de concluziile raportului de 
expertiză tehnică în specialitatea topografie (filele 109-117), instanţa va dispune efectuarea 
rectificărilor corespunzătoare în cartea funciară nr. 2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708 cu 
privire la suprafaţa de teren, în sensul că suprafaţa corectă este 1.563 mp, în loc de 1.274 mp. 

Instanţa a reţinut din coroborarea probei cu interogatoriul reclamantei-pârâte S. M. - 
răspunsul la întrebarea nr. 7 (filele 148-149), cu interogatoriul pârâtei-reclamantă P. S. M. 
(filele 146-147), cu declaraţia martorei B.R.L. (fila 83), declaraţia martorei F. M. (fila 166) şi 
declaraţia martorei C. M. (fila 177), că la data de 12.01.2001, între defunctul D. I., în calitate 
de promitent-vânzător şi pârâta-reclamantă P. S. M., în calitate de promitent-cumpărător s-a 
încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare de la fila 22, având ca obiect imobilul 
proprietatea promitentului-vânzător situat în « comuna Feleac, str. ..., judeţul Cluj, înscris în 
CF nr. 2636 Feleac, nr. top. 705/3 şi 708, compus din Casă cu 1 cameră, bucătărie, cămară de 
alimente, antreu şi pivniţă. Bucătărie de vară, grajd cu şură şi teren în suprafaţă de 1.274 mp », 
cu clauză de uzufuct viager în favoarea promitentului-vânzător, pentru preţul de 100 milioane 
lei vechi. 

Instanţa a reţinut că deşi iniţial s-a contestat de către reclamanta-pârâtă S. M. semnătura 
antecesorului D. I. de pe antecontract, reclamanta-pârâtă a declarat prin răspunsul la întrebarea 
nr. 7 din interogatoriul administrat (fila 149): „aşa cum semna el, da recunosc, pentru că nu 
avea cine”. De altfel, instanţa a reţinut că declaraţiile celor trei martori audiaţi în speţă au 
dovedit dincolo de orice dubiu că la încheierea antecontractului menţionat a participat 
defunctul D. I., care a semnat, neavând importanţă împrejurarea că martorele F. M. şi C. M. nu 
au semnat la rândul lor antecontractul, în calitate de martori, ci că fiind de faţă la încheierea 
înscrisului, au constatat prin propriile simţuri faptul probator. 

În privinţa valorii probatorii a declaraţiei martorei B.R.L., instanţa a reţinut că prin 
încheierea şedinţei publice din data de 10.01.2011 (fila 194), s-a stabilit că la soluţionarea 
fondului se vor avea în vedere criticile reclamantei-pârâte (deşi s-a consemnat din eroare că 
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este vorba despre pârâta-reclamantă) cu privire la lipsa de contradictorialitate la administrarea 
probei în cadrul şedinţei din data de 26.05.2008 (fila 84). 

Instanţa a aprecit că deşi în cadrul prezentei proceduri declaraţia martorei a fost luată 
fără respectarea condiţiilor de contradictorialitate, martora şi-a menţinut declaraţia şi în cadrul 
dosarului nr. 2821/P/2011, conform rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de 
03.08.2011 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu privire la săvârşirea de 
către pârâta-reclamantă P. S. M. a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 
uz de fals (filele 236-237). Totodată, instanţa a reţinut că declaraţia martorei B.R.L. se 
coroborează cu declaraţiile celorlalte două martore administrate înaintea instanţei, în condiţii 
de contradictorialitate, precum şi cu interogatoriile reclamantei-pârâte S. M., respectiv pârâtei-
reclamantă P. S. M.. 

În ceea ce priveşte plata preţului convenit de către părţi, instanţa a reţinut că potrivit 
menţiunilor antecontractului de vânzare-cumpărare (fila 22), acesta a fost achitat la data 
încheierii contractului şi primit în întregime de la promitenta-cumpărătoare, convenţia ţinând 
loc de chitanţă de plată (paragraf 3 coroborat cu paragraf 6), aspect confirmat de martora F. M. 
(fila 166) şi martora C. M. (fila 177).  

Instanţa a reţinut că se contestă de către reclamanta-pârâtă S. M. întinderea obiectului 
antecontractului de vânzare-cumpărare. 

Astfel, din interpretarea gramaticală a convenţiei de la fila 22, instanţa a reţinut că 
părţile au avut în vedere obligaţia de a face constând în încheierea în formă autentică a 
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul situat în « comuna Feleac, str. ..., 
judeţul Cluj, înscris în CF nr. 2636 Feleac, nr. top. 705/3 şi 708, compus din Casă cu 1 cameră, 
bucătărie, cămară de alimente, antreu şi pivniţă. Bucătărie de vară, grajd cu şură şi teren în 
suprafaţă de 1.274 mp ». S-a precizat expres în convenţie că imobilul formează proprietatea lui 
D. I. dobândit cu titlu de construire şi moştenire după soţia D. S.. Faţă de împrejurarea că 
decesul soţiei D. S. a avut loc la data de 05.08.1998, deci anterior încheierii antecontractului în 
anul 2001, că succesiunea după defuncta D. S. nu fusese dezbătută, soţul supravieţuitor D. I. 
rămânând în stăpânirea întregului imobil identificat în CF nr. 2636 Feleacu, nr. topo 705/3 şi 
708, cu suprafaţa înscrisă de 1.274 mp, apare dincolo de orice dubiu că părţile au avut în vedere 
întregul imobil identificat din punct de vedere administrativ în Feleacu, ..., judeţul Cluj, a cărui 
suprafaţă s-a constatat a fi 1.563 mp în loc de 1.274 mp, în urma măsurătorilor efectuate în 
teren cu ocazia întocmirii raportului de expertiză tehnică în specialitatea topografie. 

Cu privire la criticile reclamantei-pârâte S. M. în ceea ce priveşte nevalabilitatea 
antecontractului pentru cauza falsă, constând în lipsa scopului imediat, adică a preţului 
prevăzut în antecontract, instanţa apreciază că aceasta este în eroare cu privire la sancţiunea 
juridică pe care o invocă. Astfel, din motivele de fapt prezentate, instanţa a reţinut că s-a invocat 
neplata preţului, respectiv o neexecutare a convenţiei, nicidecum lipsa unei condiţii de 
valabilitate la încheierea convenţiei. 

Instanţa a reţinut că antecontractul din data de 12.01.2001 îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de art. 948 C.civ. de la 1864 şi că executarea convenţiei în ceea ce priveşte obligaţiile 
promitentei-cumpărătoare, plata preţului şi asigurarea uzufructului viager, au fost dovedite. La 
data de 11.05.2000, între defunctul D. I., în calitate de vânzător şi SC U. SRL, în calitate de 
cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 398/11.05.2000 
de către BNP D. A.P. (fila 171), prin care s-a înstrăinat terenul intravilan situat în comuna 
Feleacu, sat Feleacu, judeţul Cluj, în suprafaţă de 135 mp, nr. topografic: tarla 8, parcela 528, 
delimitat conform titlului de proprietate nr. 5434/619/02.02.1994 emis de către COMISIA 
JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENURILOR CLUJ, suprafaţă care se identifică parţial cu terenul înscris în CF nr. 2636 
Feleacu cu nr. topo 705/3 şi 708, astfel cum s-a reţinut mai sus. 
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Instanţa a mai reţinut că în patrimoniul defunctului D. I. transmis succesorilor se 
regăseşte obligaţia patrimonială de face, respectiv de a încheia contract autentic de vânzare-
cumpărare cu privire la imobilul menţionat în antecontractul de vânzare-cumpărare din data de 
12.01.2001, în suprafaţa astfel cum a fost rectificată, mai puţin cea înstrăinată la data de 
11.05.2000 în favoarea terţului SC U. SRL (1.563 mp -135 mp). Pentru aceste considerente, 
apreciind că pârâta-reclamantă P. S. M. a făcut dovada condiţiilor prevăzute de art. 5 alin. (2) 
al Titlului X al Legii nr. 247/2005, potrivit cu care în situaţia în care după încheierea unui 
antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuza ulterior sa încheie 
contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competenta care poate 
pronunţa o hotărâre care sa ţină loc de contract. 

În consecinţă, instanţa a obligat reclamanta-pârâtă S. M., pârâta D. S. şi pârâta S. M. să 
încheie cu pârâta-reclamantă P. S. M., toate în calitate de succesoare ale defunctului D. I., 
contract de vânzare-cumpărare în formă autentică cu privire la imobilul înscris în CF nr. 2636 
Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708, reprezentând Curte în suprafaţă de 1.428 mp (1.563 mp -135 
mp) şi Casă cu parter, din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle, compusa din: 1 
cameră, 1 bucătărie, o cămară de alimente, 1 antreu, 1 pivniţa. Bucătărie de vara din cărămidă 
pe fundaţie din beton, acoperită cu ţigle. Grajd cu şura din cărămidă şi lemn, pe fundaţie din 
piatră, acoperite cu ţigle, - cu suprafaţa construita de 132 mp şi va dispune radierea din CF nr. 
2636 Feleacu, nr. top. 705/3 şi 708 a dreptului de proprietate al CAP „Înfrăţirea” Cluj-Napoca 
asupra cotei părţi de teren. 

Totodată, instanţa a dispus intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al 
pârâtei-reclamante P. S. M. şi a dreptului de proprietate al defunctului D. I., conform variantei 
I din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie întocmit 
de către expert tehnic judiciar E. D. (fila 232), fără a se aduce atingere dreptului terţului SC U. 
SRL de a-şi opera înscrierea contractului autentificat sub nr. 398/11.05.2000 de către BNP D. 
A.P. (fila 171). 

Având în vedere starea de fapt reţinută, instanţa a respins acţiunea principală, astfel cum 
a fost extinsă şi precizată, formulată de către reclamanta-pârâtă S. M., pentru rest ca 
neîntemeiată. 

În temeiul art. 274 alin.(1) C.proc.civ., potrivit cu care „partea care cade în pretenţii va 
fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată”, instanţa a obligat pârâtele D. S. şi S. 
M. să achite în solidar în favoarea reclamantei-pârâte S. M. suma de 5.474 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaţial 
şi a obligat reclamanta-pârâtă S. M., pârâta D. S. şi pârâta S. M.  să achite în solidar în favoarea 
pârâtei-reclamante P. S. M. suma de 4.770 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 
taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaţial şi onorariu expert. 

 III. Prin decizia civilă nr. 663/A din 07.10.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată 
în dosar nr. .../211/2006, a fost admisă excepţia perimării apelului formulat de S. M. şi s-a 
constatat perimat apelul formulat de S. M. împotriva sentinţei civile nr. 8530/201, pronunţată 
în dosarul nr. .../211/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca.  

 A fost respins apelul formulat de D. S. şi S. M. împotriva sentinţei civile nr. 
8530/2011, pronunţată în dosarul nr. .../211/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca.  

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 
La termenul de judecată din data de 10 septembrie 2013, soluţionarea cauzei a fost 

suspendată în temeiul art. 1551  C.pr.civ. faţă de neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă 
în sarcina apelantei reclamante S. M., privind indicarea valorii bunurilor cuprinse în masa 
succesorală, în vederea determinării taxei de timbru. 

La data de 04 septembrie 2014, apelantele pârâte au formulat cerere de repunere a 
cauzei pe rol, fixându-se termen de judecată pentru data de 07.10.2014. 
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Reţine instanţa că de la data suspendării cauzei, 10.09.2013 şi până la prezentul termen 
de judecată, 07.10.2014, a trecut mai mult de un an, fără ca apelanta reclamantă S. M. să 
îndeplinească vreun act de procedură în vederea judecării cauzei, apreciază că s-a împlinit 
termenul de perimare.  

Potrivit art. 248 C.pr.civ. orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, 
revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, dacă a rămas în 
nelucrare din vina părţii timp de un an. 

Având în vedere faptul că prezenta cauză a rămas în nelucrare din vina apelantei 
reclamante mai mult de un an, tribunalul a admis excepţia şi în temeiul art. 252 alin. 2 raportat 
la art. 248 C.pr.civ. a constatat perimat apelul declarat de reclamanta S. M., pe care a menţinut-
o în totul. 

Analizând apelul formulat de pârâtele apelante D. S. şi S. M., prin prisma motivelor 
invocate şi a ansamblului probator administrat în cauză, tribunalul a reţinut următoarele: 

La data de 30.10.2008 reclamanta S. M. şi-a extins acţiunea împotriva pârâtelor D. S. 
şi S. M. în calitate de moştenitoare ale defunctului D. T., moment de la care acestea au fost 
citate la fiecare termen de judecată, fără a se prezenta sau depune o poziţie procesuală. 

Potrivit dispoziţiilor art.274 Cod de procedură civilă, partea care cade în pretenţii va fi 
obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. 

Potrivit dispoziţiilor art.275 Cod de procedură civilă, pârâtul care a cunoscut 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 de la dosar rezultă că în ceea ce priveşte pârâtele apelante acestea 
nu au fost de acord cu pretenţiile reclamantei şi ale pârâtei reconvenţionale. Faptul că nu s-au 
prezentat în instanţă şi nu au formulat, la rândul lor, nici o cerere nu echivalează cu 
recunoaşterea pretenţiilor care trebuie să fie expresă şi neechivocă. 

În ceea ce priveşte întrunirea cerinţelor prevăzute de art.274 Cod de procedură civilă, 
tribunalul a constatat că cele două pârâte apelante sunt părţi căzute în pretenţii. Astfel, prin 
hotărârea primei instanţe acestora li s-a recunoscut calitatea de moştenitoare ale defunctului D. 
I. în calitate de colaterali privilegiaţi. În masa succesorală a defunctului după care acestora li 
s-a recunoscut calitatea de moştenitoare au intrat bunuri, cu privire la care acestea au fost 
obligate să încheie contract de vânzare-cumpărare. 

Se poate observa că atâta timp cât cele două pârâte nu au invocat lipsa calităţii de 
moştenitoare datorită neacceptării succesiunii sunt părţi căzute în pretenţii şi obligate la 
cheltuieli de judecată. Nu corespunde realităţii că au fost împrocesuate doar formal, aspect care 
rezultă din calitatea lor de moştenitoare şi persoane obligate la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare. Reclamantele au stabilit cadrul procesual astfel că necitarea altor persoane 
în proces, persoane care apreciază apelantele că s-ar fi aflat în aceeaşi poziţie cu ele, nu înlătură 
obligarea lor la plata cheltuielilor.  

Demersul în justiţie al reclamantei şi pârâtei reconvenţionale a fost practic determinat 
de lipsa dezbaterii succesiunii pe cale notarială după defunctul D. I., de lipsa intabulării 
imobilelor, obligaţii care, dacă nu erau solicitate pe această cale, sub aspect financiar trebuiau 
oricum suportate de moştenitori. În cauză nu erau îndeplinite condiţiile pentru aplicarea 
compensării, cu atât mai mult cu cât atâta reclamanta cât şi pârâta reconvenţională au câştigat 
procesul. 

Raportat la complexitatea cauzei, valoarea obiectului cererii de chemare în judecată, 
durata procesului în faţa primei instanţe de aproximativ 7 ani şi costul expertizei tehnice, 
tribunalul a apreciat că cuantumul cheltuielilor de judecată nu este unul exorbitant. De altfel, 
motivarea apelului cu privire la acest aspect este una generală, fără a se desprinde raportat la 
care elemente cuantumul cheltuielilor este exagerat. 
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Raportat la considerentele mai sus invocate, tribunalul în temeiul dispoziţiilor ar.296 
Cod de procedură civilă a respins ca nefondat apelul formulat de pârâte şi a menţinut integral 
sentinţa atacată. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamanta S. M., în temeiul dispoziţiilor art.296 
Cod de procedură civilă a fost admisă excepţia şi a constatat că acesta a fost perimat. 

 IV. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtele D. S. şi S. M., 
solicitând în principal casarea în parte a deciziei civile nr. 663/2014 a Tribunalului Cluj şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare iar în subsidiar modificarea în parte a deciziei civile atacate 
în sensul admiterii apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 8530/2013 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, cu consecinţa exonerării pârâtelor de la plata cheltuielilor de judecată; s-au 
solicitat cheltuieli de judecată. 

 În motivare s-a arătat că deşi prin apelul formulat pârâtele au solicitat luarea 
interogatoriului reclamantei S. M. şi pârâtei P. M., parcursul procesual a fost unul sinuos şi cu 
nesocotirea garanţiilor procesuale. 

 Iniţial judecarea apelului a fost suspendată, pârâtele solicitând repunerea cauzei 
pe rol, în mod cu totul nelegal, fără a se discuta probaţiunea indicată în cererea de apel, la 
ultimul termen de judecată cauza s-a luat fără prezenţa mandatarului avocat al pârâtelor care 
avea depusă delegaţia la dosarul cauzei şi care ceruse repunerea cauzei pe rol. 

 Deoarece se impune administrarea de probe noi, incompatibile cu regimul 
juridic al recursului, probe solicitate prin cererea de apel dar asupra cărora instanţa de judecată 
şi nu s-a pronunţat niciodată decizia recurată trebuie casată iar cauza trebuie trimisă spre 
rejudecare la Tribunalul Cluj. 

 În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară s-a arătat că Tribunalul Cluj a 
interpretat eronat şi nelegal dispoziţiile art. 274, 275 C.pr.civ.. 

 Prezentându-se starea de fapt existentă în cauză s-a arătat că din aceasta a 
rezultat că pârâtele nu s-au opus la pretenţiile formulate în cauză, nu au formulat obiective sau 
obiecţiuni la expertiză şi nu au formulat vreo cerere reconvenţională, aceste elemente trebuind 
probate în apel. 

 Sumele la plata cărora au fost obligate pârâtele în favoarea reclamantei S. M. şi 
a pârâtei P. S. M. sunt exorbitante. 

 S-a mai învederat că pârâtele au fost chemate în judecată formal, nefiind 
împrocesuaţi toţi moştenitorii lui D. I.. 

 Singura soluţie raţională şi legală care putea fi pronunţată era aceea de 
compensare a cheltuielilor de judecată între cele două reclamante S. M. şi P. S. M.. 

 De asemenea s-a arătat că instanţa de judecată era în măsură să diminueze 
onorariul avocaţilor şi al experţilor şi să stabilească că plata cheltuielilor de judecată trebuie să 
se realizeze proporţional potrivit cu interesul ce are fiecare sau după felul raportului de drept 
dintre ei astfel cum prevede art. 277 C.pr.civ. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct.9, art. 312, art. 274 şi art. 277 
C.pr.civ. 

V. Deşi legal citate intimatele nu au formulat întâmpinare, în şedinţa publică din 
12.02.2015 intimata P. S. M. depunând la dosar concluzii scrise prin care a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat, cu cheltuieli de judecată. 

VI. Analizând recursul declarat de pârâtele D. S. şi S. M., împotriva deciziei civile nr. 
663/A din 07.10.2014 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

Principala solicitare formulată de către pârâte prin cererea de recurs a fost aceea de 
casare a deciziei pronunţate de instanţa de apel, cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei 
de apel, aceasta urmând a fi analizată prioritar, numai în cazul în care este găsită neîntemeiată 
impunându-se şi analizarea solicitării subsidiare, de modificare a deciziei atacate. 
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Ceea ce se invocă în primul rând de către pârâte este modalitatea în care a procedat 
instanţa de apel după repunerea cauzei pe rol, repunere dispusă la solicitarea pârâtelor. Deşi nu 
se invocă în mod expres, din motivarea recursului rezultă că ceea ce se pune în discuţie este 
încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, cauza fiind judecată în lipsa 
avocatului ales al pârâtelor, fără a se pune în discuţie şi fără ca instanţa de apel să se pronunţe 
asupra cererilor în probaţiune formulate prin cererea de apel. 

Din dosarul de apel rezultă că la termenul de judecată din 07.10.2014 instanţa de 
judecată a luat cauza la prima strigare, în lipsa pârâtelor sau a avocatului ales al acestora, 
rămânând în pronunţare fără a pune în discuţia contradictorie a părţilor prezente cererea în 
probaţiune formulată prin cererea de apel formulată de pârâtele S. M. şi D. S.. Rezultă de 
asemenea că a fost depusă împuternicire avocaţială pentru avocatul P.S. în ceea ce priveşte 
redactarea cererii de apel formulată de către pârâte şi pentru asistarea/reprezentarea pârâtelor 
în faţa Tribunalului Cluj(fila 5).  

Cu toate acestea instanţa de apel a purces la judecarea cauzei fără  a acorda posibilitatea 
avocatului pârâtelor să se prezinte în faţa instanţei, posibilitate care se impunea a fi 
acordată(sau cel puţin pusă în discuţia părţilor prezente) prin lăsarea cauzei la o nouă strigare, 
având în vedere că şedinţa de judecată nu era încă finalizată. Faptul că şedinţa de judecată nu 
era finalizată rezultă din chiar practicaua hotărârii atacate, consemnându-se în aceasta că 
avocatul pârâtelor s-a prezentat în timpul şedinţei de judecată, dar după luarea cauzei, 
aducându-i-se la cunoştinţă mersul dezbaterilor. 

Încălcarea dreptului la apărare al pârâtelor putea fi evitată în aceste condiţii de către 
instanţa de apel prin repunerea cauzei pe rol, măsură care însă nu a fost luată. 

O altă omisiune a instanţei de apel, invocată în cererea de recurs şi confirmată de 
menţiunile practicalei deciziei atacate, a fost aceea de a pune în discuţie şi a se pronunţa asupra 
cererii în probaţiune formulată prin cererea de apel, prin aceasta solicitându-se luarea 
interogatoriului părţilor. 

 Ori, în aceste condiţii s-au încălcat de către instanţa de apel, fără nici o justificare,  două 
principii fundamentale ale procesului civil, principiul dreptului la apărare şi principiul 
contradictorialităţii, pârâtele fiind practic în imposibilitate de a-şi susţine cererea de apel 
formulată împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie. 

 Prin  urmare, în temeiul art.304 pct.5 coroborat cu art.312 alin.3 C.pr.civ. 
instanţa va admite recursul declarat de pârâtele D. S. şi S. M. împotriva deciziei civile nr. 663/A 
din 07.10.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. .../211/2006, pe care o va casa  
parţial şi va trimite cauza spre rejudecarea apelului declarat de pârâtele D. S. şi S. M. la 
Tribunalul Cluj, menţinându-se restul dispoziţiilor deciziei. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de părţi în recurs, acestea 
vor fi avute în vedere cu ocazia rejudecării apelului. 

 
 

57. Probe. Dispunerea din oficiu a efectuării unui raport de expertiză. 
Revenire asupra probei încuviinţate, deşi cauza nu era lămurită sub toate 

aspecte. Consecinţe 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 119/R din 3 martie 2015  
I. Prin sentinţa civilă nr. 358 din 11 aprilie 2013  a Judecătoriei Jibou, pronunţată în 

dosarul nr. .../1752/2012, s-a dispus după cum urmează: 
S-a încuviinţat decontul cheltuielilor (200 de lei) şi onorariul (1400 de lei) expertului 

S.F. în sumă totală de 1600 de lei. 
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Au fost obligaţi reclamanţii C.A. şi C.M. să plătească în termen de 5 zile suma de 1300 
de lei expertului S.F., reprezentând diferenţa neachitată a decontului cheltuielilor şi onorariului 
expertului. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Sălaj, invocată prin întâmpinare. 

S-a respins cererea de chemare în judecată modificată având ca obiect rectificarea cărţii 
funciare introdusă de reclamanţii C.A. şi C.M., în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Sălaj, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate 
procesuală pasivă. 

S-a respins excepţia prematurităţii cererii, invocată prin întâmpinare 
S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului C.A. şi excepţia 

lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului K.I., invocate prin întâmpinare. 
S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei K.T., invocată prin  

întâmpinare. 
S-a respins cererea de chemare în judecată modificată, având ca obiect grăniţuire 

introdusă de reclamanţii C.A. şi C.M., în contradictoriu cu pârâta K.T., ca fiind introdusă 
împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

S-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată prin întâmpinare. 
S-a admis în parte cererea de chemare în judecată modificată având ca obiect grăniţuire 

formulată de reclamanţii C.A. şi C.M., în contradictoriu cu pârâtul K.I.. 
S-a stabilit linia de hotar între terenurile aparţinând reclamanţilor C.A. şi C.M. cu 

suprafaţa de 2500 mp, nr. cad. 50325, înscris în Cartea funciară nr.50325 Creaca şi terenul 
aparţinând pârâtului K.I. cu suprafaţa de 5800 mp conform Titlului de proprietate nr. 
24613/67078/06.03.1996 (suprafaţa măsurată de expert 5508 mp) identificate  prin Raportul de 
expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de expertul judiciar S.F., (filele nr.257-265) ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform schiţei de la fila nr.264, între punctele c,n. 
pe o distanţă de  182,34 m, marcată cu culoarea verde. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea modificată a reclamanţilor C.A. şi C.M., în 
contradictoriu cu pârâţii K.I. şi K.T., având ca obiect acordarea despăgubirilor în sumă de 1000 
de lei. 

S-a respins cererea reclamantului C.A. privind obligarea Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Sălaj la plata cheltuielilor de judecată. 

S-a luat act că reclamanta C.M. şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj nu 
au solicitat cheltuieli de judecată. 

S-a dispus reducerea onorariului avocatului pârâţilor K.I. şi K.T., pus în sarcina 
reclamantului C.A., de la suma de 2000 de lei la suma de 1000 de lei. 

S-a dispus compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantul C.A. şi 
pârâţii K.I. şi K.T., aferente acţiunii în grăniţuire, fiind obligaţi pârâţii să plătească 
reclamantului suma de 310 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului C.A. de obligare a pârâţilor K.I. şi 
K.T. la plata cheltuielilor de judecată aferente cererii de despăgubire. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, următoarele:   
Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat, instanţa a constatat că în procesul ce 

a făcut obiectul Dosarului nr. 3294/2005 s-a statuat asupra limitei celor două proprietăţi, cu 
referire la latura sudică a terenului de 1000 mp şi parţial asupra laturii de vest (2,85 mp) în 
condiţiile în care nici unul dintre terenuri nu era identificat cadastral şi înscris în cartea funciară, 
iar terenul de 2500 mp cumpărat ulterior de reclamanţi nu a fost identificat. În prezenta cauză 
se solicită identificarea limitelor proprietăţilor pe latura sudică a terenului cumpărat de 
reclamanţi de la Silaghi A., pe baza Contractului de vânzare cumpărare autentic şi al 
documentaţiei cadastrale.  
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În consecinţă  nu există identitate de obiect şi cauză  între cele două cereri, astfel încât 
în baza art.137, 166 Cod de procedură civilă, excepţia autorităţii de lucru judecat a fost 
respinsă.  

Potrivit extrasului de carte funciară nr.431 Prodăneşti (fila nr.63), C.I., fiul lui V.  figura 
proprietar asupra suprafeţei de  2518 mp, nr top.307/1, transcrisă din CF nr.298 Prodăneşti (fila 
nr59). O suprafaţă de 500 mp este atribuită lui A.T. de CAP Prodăneşti pentru construirea unei 
locuinţe şi a unor anexe. 

Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 702/1980, A.T. 
vinde soţilor C.A. şi M. casa de locuit şi anexele gospodăreşti. Din suprafaţa de 500 mp teren 
intravilan deţinută de vânzător, 250 mp aferenţi construcţiilor trec în proprietatea Statului 
Român, potrivit art.30 alin.2 din Legea nr. 58/1974, iar diferenţa de 250 mp formează 
proprietatea prin cooperativizare a CAP Creacav (fila nr.82, 63, 64).   

Prin Decizia Prefectului nr. 217/23.09.1991 se stabileşte dreptul de proprietate asupra 
suprafeţei de 1000 mp, în favoarea lui C.A., potrivit art.35 din Legea nr.18/1991 raportat la 
art.22 din aceeaşi lege, art.8 coroborat cu art.4 din Decretul Lege nr.42/1990 (fila nr.83). 

Suprafaţa de 1000 mp a fost identificată prin Raportul de expertiză întocmit de expertul 
T.A. ce a stat la baza stabilirii limitei proprietăţii reclamantului cu suprafaţa de 5800 mp teren 
intravilan deţinut în proprietate  de pârâtul K.I., potrivit Titlului de proprietate 
nr.24613/67078/06.03.1996 (fila nr. 86, 88, 117) 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 288/11.02.2011, 
Silaghi A. vinde reclamantului C.A. terenul cu suprafaţa de 2500 mp înscris în Cartea funciară 
nr.50325 Creaca, dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Titlului de 
proprietate nr.24693/88313/28.11.2002(fila nr.19,31). 

Raportul de expertiză topografică întocmit în cauză de expertul S.F. a evidenţiat  terenul 
cumpărat de reclamanţi de la Silaghi A. ( delimitat prin punctele o, p, c, n, marcat prin culoarea 
verde - fila nr.264), conform măsurătorilor cadastrale ce au stat la baza înscrierii în cartea 
funciară. Expertul a evidenţiat şi suprafaţa de 1000 mp deţinută de reclamanţi în baza Deciziei 
nr.217/1991, însă măsurarea  suprafeţei realizată cu mijloace moderne  pe baza limitelor  
acceptate de părţi a evidenţiat valori diferite de cele stabilite de expertul T.A.. Astfel, latura de  
sud are o lungime de 39,17 m, latura de  est are o lungime de 23,01,m, latura de nord are o 
lungime de 44,16 m, iar latura de vest are o lungime de 23,24 m. Având în vedere că aceste 
măsurători au fost efectuate prin GPS, cu staţie totală Leika, iar părţile nu au avut obiecţiuni 
legate de limitele proprietăţii, instanţa va ţine cont de aceste valori ale limitelor proprietăţii. Pe 
latura de vest, acest teren se învecinează cu terenul pârâţilor de 5800 mp (5508 mp în urma 
măsurătorilor) pe o distanţă de 2,11 mp (între punctele d,c), cu terenul reclamanţilor având 
suprafaţa de 2500 mp, cu nr. top 50325 pe o lungime de 15,81 mp (punctele c,p). 

Expertul concluzionează că aceste suprafeţe de teren  nu pot fi identificate pe baza 
numerelor topografice vechi întrucât în anii 1940-1950 aceste terenuri erau extravilane, au fost 
preluate de CAP, iar apoi atribuite  ca loturi pentru construcţia unor case. Traseul drumului 
existent pe harta veche şi cursul apei evidenţiate pe harta veche a cărţii funciare nu corespund 
situaţiei din prezent, iar pe harta cărţii funciare  vechii au fost făcute notaţii şi delimitări 
ulterioare a numerelor topografice, unele dintre ele ilizibile, cu trimiteri şi explicitări la 
marginea hărţii, care nu mai respectă vechea formă a nr. topografic. De asemenea, este foarte 
important că harta de carte funciară veche pentru zona imobilelor în litigiu nu este întocmită la 
scară, având doar un caracter de schiţă.   

Prin urmare, nu este posibilă stabilirea limitelor numerelor topografice vechi şi 
raportarea acestora la parcelarea terenurilor în prezent. 

În aceste condiţii, numerele topografice vechi nu pot sta la baza identificării terenurilor 
deţinute de părţi în prezent, urmând a fi avute în vedere actele de proprietate eliberate în baza 
Legii nr.18/1991 şi planurile cadastrale întocmite pe baza acestora, dar şi înscrierile în cartea 
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funciară privind terenurile ce se învecinează cu cele în litigiu, precum şi limitele proprietăţilor 
recunoscute de părţi. 

Expertul propune ca limita între cele două proprietăţi să fie stabilită conform schiţei de 
la fila nr. 265, între punctele A şi B, pe o latură având lungimea de 182,34 m. Instanţa constată 
însă că această variantă nu respectă limitele nr. top. 50325 privind terenul de 2500 mp, 
proprietatea reclamanţilor, înscris în cartea funciară nr. 50325 şi care este prezumată ca fiind 
cea corectă cât timp nu a fost rectificată în condiţiile legii. 

Din aceste motive, instanţa a stabilit limita între cele două proprietăţi pe aliniamentul 
marcat cu verde, delimitat de punctele n, c cu o lungime de 182,34 m. 

Referitor la obiecţiunile şi apărările reclamantului cu privire la împrejurarea că prin 
Sentinţa civilă nr.693/14.03.2006 s-ar fi statuat cu putere de lucru judecat asupra faptului că 
proprietatea pârâţilor se învecinează cu latura de vest a terenului cu suprafaţa de 1000 mp 
deţinut de reclamanţi în baza Deciziei Prefectului nr.217/1991 pe o distanţă de 2,85 m, instanţa 
a constatat că la data efectuării expertizei din dosarul Judecătoriei Zalău terenul cu suprafaţa 
de 2500 mp cumpărat ulterior de reclamanţi nu era identificat cadastral şi nici înscris în cartea 
funciară, aceste operaţiuni realizându-se ulterior.  Astfel, limitele terenului de 2500 mp sunt 
cele evidenţiate în documentaţia cadastrală şi au fost reproduse de expert, iar reclamanţii şi-au 
întemeiat cererea pornind de la realitatea de carte funciară, trimiterile la aceste documente de 
la finalul cererii modificate fiind elocvente în acest sens, cu menţiunea că terenul cu suprafaţa 
de 2500 mp a fost identificat cadastral şi înscris în cartea funciară când însă era proprietatea lui 
Silaghi A.. În acest sens, fundamentele celor două cereri sunt diferite şi neexistând identitate 
de cauză nu există putere de lucru judecat, conform art.1201 Cod civil de la 1864. 

Prin cererea modificată s-a mai solicitat ca pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 
1000 de lei ca urmare a privării lor de folosinţa terenului ocupat de pârât fără drept în anii 2011 
şi 2012. 

Instanţa a observat că reclamanţii nu au făcut dovada existenţei şi întinderii 
prejudiciului, condiţii necesare pentru angajarea răspunderii civile delictuale în conformitate 
cu ambele legi aplicabile. Reclamanţii nu au propus probe pentru dovedirea afirmaţiile, contrar 
dispoziţiilor art.129 alin.1 Cod de procedură civilă, astfel că nu şi-au dovedit pretenţiile, 
acţiunea în răspundere civilă delictuală a fost respinsă. 

II. Împotriva acestei sentinţei au declarat apel atât reclamanţii C.A. şi C.M., cât şi 
pârâţii K.J. şi K.T., ambele apeluri fiind respinse ca nefondate prin decizia civilă nr. 149 din 
07 noiembrie 2013 a Tribunalului Sălaj. 

Motivând decizia, Tribunalul a arătat, în principal, următoarele: 
Necontestat în cauză, terenurile proprietatea părţilor sunt învecinate, conform 

concluziilor expertizei realizate de către expertul S.F. (2,11 mp între punctele d, c, şi 15,81 mp 
între punctele c, p). 

La stabilirea liniei de hotar au fost avute în mod corect în vedere coordonatele 
cadastrale, în condiţiile în care anterior cooperativizării terenurile se aflau în extravilan, fiind 
apoi preluate de C.A.P. şi atribuite ca loturi pentru construcţia de locuinţe. Consecinţa acestei 
stări de fapt este că medalionul C.F. nu corespunde cu situaţia actuală, astfel că acesta nu a fost 
utilizat ca reper la identificarea terenului. 

Pe de altă parte, probele administrate în cauză nu au fost în măsură să evidenţieze 
hotarul la origine nelitigios între cele două proprietăţi, încât concluziile expertizei, rezultate în 
urma identificării  cadastrale a celor două imobile, au fost cu temei valorificate de către prima 
instanţă. 

Tot astfel, judecătoria a procedat legal învestindu-se cu soluţionarea cererii în grăniţuire 
formulată de către soţii C., căci această cerere are o altă cauză decât aceea care a determinat 
promovarea de către reclamanţi a acţiunii în grăniţuire formulată de reclamanţi şi finalizată cu 
pronunţarea sentinţei civile nr. 693/2006 a Judecătoriei Zalău. 
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De altfel, pârâţii apelanţi nici nu au criticat sub acest aspect hotărârea primei instanţe 
sub aspectul modului de soluţionare a excepţiei autorităţii de lucru judecat. 

În cadrul judecăţii apelului de faţă, în şedinţa publică din data de 26.09.2013, apelantul 
reclamant a precizat la întrebarea instanţei, că raportat la expertiza efectuată în cauză, nu 
propune nicio variantă de grăniţuire, nefiind însă corectă niciuna din aceste variante. 

Apelantul-reclamant a precizat expres că nu solicită efectuarea unei contraexpertize, 
situaţie în care instanţa a dispus din oficiu ca expertul S.F. să răspundă, în contul aceluiaşi 
onorariu, obiecţiunilor, formulate de reclamant, consemnate la fila 276 din dosar. 

Deşi respingerea acestor obiecţiuni de către prima instanţă constituie unui din motivele 
apelului reclamanţilor,  în şedinţa publică din data de 31 octombrie 2013 apelantul a declarat 
în termeni categorici că nu solicită completarea expertizei în sensul solicitat prin obiecţiuni, 
situaţie în care instanţa a revenit asupra probei şi a reţinut cauza în pronunţare (filele 33, 40). 

Prin stabilirea liniei de hotar într-o altă modalitate decât aceea solicitată de reclamanţi, 
instanţa nu a acordat mai mult decât s-a  cerut, cum susţin apelanţii, cererea  în despăgubiri a 
fost întemeiat respinsă, în lipsa unor probe care să ateste existenţa şi întinderea prejudiciului, 
după cum în mod legal cum au fost compensate şi cheltuielile de judecată, căci în  cadrul 
litigiilor având ca obiect grăniţuire cheltuielile sunt suportate în comun de către proprietarii 
fondurilor învecinate. 

Cu privire la apelul pârâţilor, s-a constatat că excepţia inadmisibilităţii a fost invocată 
pentru prima oară în apel, apărările formulate de pârâţi în faţa primei instanţe vizând exclusiv 
aspecte de fond. 

Apoi, prin verificarea limitelor proprietăţilor părţilor şi stabilirea liniei de hotar, fără ca 
reclamanţii să formuleze şi o acţiune în revendicare împotriva părţilor, nu a fost încălcat dreptul 
la un proces echitabil, consfinţit de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în 
lipsa unor prevederi legale care să condiţioneze promovarea acţiunii în grăniţuire, în sensul 
pretins de către pârâţii apelanţi. 

III. Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii C.A. şi C.M., criticând-o 
pentru următoarele motive: 

a) Atât prima instanţă, cât şi cea de apel nu au ţinut seama de chestiunile deja tranşate 
cu putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 693/2006 a Judecătoriei Zalău, deşi prin acesta 
fusese stabilită limita dintre proprietăţile părţilor şi linia de graniţă pentru suprafaţa de 1000 
mp teren aferentă construcţiilor, precum şi unul dintre capetele liniei de hotar propuse (de la S-
E). 

S-a ajuns, astfel, la coexistenţa unor hotărâri judecătoreşti contradictorii, prima dintre 
ele stabilind linia de hotar la 2,85 metri, iar cea de-a doua la 2,11 metri, astfel că s-a dat mai 
mult decât s-a cerut. 

b) Prin decizia dată în apel instanţa nu a analizat obiectiv şi nu a răspuns solicitărilor 
apelanţilor, unele fiind ignorate. Astfel, reclamanţii apelanţi i-au solicitat instanţei să-i pretindă 
expertului să comunice lista (inventarul) coordonatelor punctelor principale care au fost 
falsificate. 

Este incorectă afirmaţia instanţei de apel potrivit căreia în şedinţa de judecată din data 
de 31 octombrie 2013 apelantul a declarat în termenii categoriei că nu solicită completarea 
expertizei în sensul solicitat prin obiecţiuni, căci în data de 26 septembrie 2013 s-a cerut 
expertului completarea expertizei. Apelanţii nu au fost de acord cu efectuarea unei noi 
expertize, însă doreau ca expertul să răspundă la obiecţiuni. 

c) Cheltuielile ocazionate reclamanţilor cu grăniţuirea au fost de 1.720 lei, iar nu de 
1.619,30 lei, cât a reţinut instanţa. 

d) Cererea reclamanţilor având ca obiect despăgubiri în sumă de 1.000 lei a fost respinsă 
ca neîntemeiată, deşi pârâţii ocupă abuziv suprafaţa de 2063 mp din proprietatea reclamanţilor. 
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e) Prima instanţă i-a obligat pe reclamanţi la a avansa sumele necesare efectuării unei 
expertize pe care pârâţii au solicitat-o şi care s-a dovedit a fi şi inutilă experţii nerăspunzând la 
obiectivele stabilite de instanţă. 

f) Cheltuielile de judecată ale pârâţilor nu sunt pentru grăniţuire, ci pentru respingerea 
acţiunii, fiind totodată de neînţeles afirmaţia instanţei potrivit căreia deşi s-a redus onorariul 
pârâţilor C. de la 2.000 lei la 1.000 lei, acesta a fost pus în sarcina reclamanţilor. 

Motive de drept ale recursului nu au fost indicate. 
IV. Pârâţii intimaţii K.J. şi K.T. au formulat întâmpinare, declarând că sunt de acord cu 

admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel (f. 
13). 

S-a arătat în întâmpinare, între altele, că instanţa de apel nu a indicat motivele pentru 
care a revenit asupra probei apreciate ca necesare soluţionării apelului, precum şi că în apel nu 
s-a intrat în cercetarea fondului, deşi apelul este o cale de atac devolutivă. 

V. Cu privire la recursul declarat, Curtea are în vedere următoarele: 
În şedinţa de judecată a apelurilor din data de 27 iunie 2013 (f. 23 dosar Tribunal) 

instanţa de judecată a apreciat că nu mai este necesară administrarea de noi probe, astfel că a 
acordat părţilor cuvântul pentru a pune concluzii, după care a dispus amânarea pronunţării 
asupra apelurilor pentru data de 02 iulie 2013. 

În şedinţa din data de 02 iulie 2013 a fost din nou amânată pronunţarea, anume pentru 
data de 09 iulie 2013. 

Cu ocazia deliberării realizate în data de 09 iulie 2013, completul de judecată a apreciat 
că este necesară repunerea cauzei pe rol pentru a se pune în discuţia părţilor  „oportunitatea 
efectuării unei completări la expertiza topografică” întocmită în cauză, dispunând totodată 
citarea părţilor cu menţiunea de a depune „obiective la expertiză cu 5 zile înainte de termenul 
de judecată fixat” (f. 26). 

Astfel fiind, a fost stabilit termen de judecată pentru data de 26 septembrie 2013, termen 
la care reclamantul C.A., prezent fiind, a învederat că îl nemulţumeşte în expertiza efectuată 
distanţa de 74 cm dintre punctele C-D. La acelaşi termen, instanţa de apel l-a întrebat pe 
apelantul reclamant C.A. dacă în prezentul proces înţelege să solicite efectuarea unei noi 
expertize, răspunsul reclamantului fiind negativ. 

La acelaşi termen de judecată instanţa a amânat judecarea cauzei pentru data de 31 
octombrie 2013, apreciind  din oficiu că este oportun ca expertul S.F., în cadrul aceluiaşi 
onorariu, să răspundă la obiecţiunile formulate de către reclamantul C.A., aflate la fila nr. 276 
din dosarul primei instanţe. 

Faţă însă de împrejurarea că în data de 29.10.2013 expertul S.F. a învederat, în scris, că 
a adresat Biroului Central de expertize o cerere de suspendare a sa din calitatea de expert tehnic 
judiciar, la termenul de judecată din data de 31 octombrie 2013 (f. 210), instanţa de apel a 
apreciat că este necesară efectuarea unei expertize care să răspundă obiecţiunilor reclamantului. 

Întrucât reclamantul a declarat, potrivit încheierii de şedinţă, că „nu solicită efectuarea 
unei completări de expertiză”, instanţa a revenit asupra probei cu completarea la expertiză, 
după care, nemaifiind alte probe de administrat, s-a dat cuvântul părţilor pentru a pune 
concluzii asupra fondului apelurilor. 

Toate aceste elemente relevă faptul că instanţa de apel, cu ocazia primei lăsări în 
pronunţare a cauzei, nu s-a considerat lămurită de probele administrate în cauză, apreciind din 
oficiu ca necesară efectuarea unei completări la expertiza topografică efectuată înaintea primei 
instanţe. 

Astfel fiind, atâta vreme cât nu au intervenit, ulterior repunerii pe rol a cauzei, 
împrejurări de fapt ori de drept ori care să justifice revenirea asupra dispoziţiei de completare 
a expertizei, instanţa de apel era datoare să administreze această probă ori, după caz, chiar 
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efectuarea unei noi expertize, în măsura în care ar fi apreciat că o asemenea probă ar putea fi 
hotărâtoare în cauză. 

Erau de avut în vedere, sub acest aspect, dispoziţiile art. 1711 C.pr.civ., potrivit cărora 
în cazul în care proba a fost dispusă din oficiu, instanţa va stabili, prin încheiere, cheltuielile 
de administrare a probei şi partea care trebuie să le plătească, putându-le pune şi în sarcina 
ambelor părţi. 

Instanţa de apel nu a făcut însă o aplicare riguroasă a acestor prevederi legale, preferând 
a considera că faţă de refuzul reclamantului apelant C.G. de a se efectua o nouă expertiză, 
administrarea probei nu se mai impune. 

Nu a fost pusă însă în discuţia pârâţilor K. eventuala avansare de către aceştia a 
cheltuielilor administrării acestei probe, după cum nu a fost pusă în discuţia tuturor părţilor 
prezente ori reprezentate nici eventuala avansare de către toate părţile a sumelor necesare 
administrării probei. 

Doar în măsura în care niciuna dintre ipotezele evocate în cuprinsul art. 1711 C.pr.civ. 
nu putea fi concretizată, părţile refuzând avansarea sumelor necesare, se putea reveni asupra 
probei, constatându-se că este imposibilă administrarea ei, deşi instanţa a depus diligenţele 
necesare în scopul aflării adevărului, aşa cum pretind prevederile art. 129 alin. 5 C.pr.civ. 

Ţinând, deci, seama de necesitatea completării probaţiunii în scopul celor ce preced 
(acesta fiind şi motivul repunerii cauzei pe rol de către instanţa de apel), precum şi de faptul că 
în recurs administrarea probei cu expertiza nu este îngăduită de dispoziţiile art. 305 C.pr.civ., 
urmează a se admite recursul şi, în baza art. 312 alin. 5 C.pr.civ., să fie casată decizia şi să se 
trimită cauza spre rejudecare la acelaşi Tribunal. 

În rejudecare, instanţa de apel va ţine seama de dezlegările făcute mai sus, sub aspectul 
completării probaţiunii, urmând, totodată, a analiza toate motivele de apel invocate de părţi. Se 
va lămuri şi situaţia expertului tehnic judiciar S.F., verificându-se dacă acesta mai este 
suspendat din calitatea de expert ori, dimpotrivă, îşi exercită încă această calitate. 

 
 
 

58. Autoritate de lucru judecat. Existenţa triplei identităţi de obiect, cauză şi 
părţi  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 244/A din 10 februarie 2015  
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului M. sub dosar nr. .../100/2013, 

reclamantul C.T. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel C. 
şi Tribunalul M., ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa:  

- să constate că trebuia să beneficieze de o indemnizaţie brută lunară de încadrare 
majorată egală cu a procurorilor DNA şi DIICOT, calculată în funcţie de coeficientul de 
multiplicare 19 şi valoarea de referinţă sectorială de 405 lei începând cu 01 octombrie 2007, 
actualizată cu rata inflaţiei la data plăţi; 

- să se constate şi să se calculeze diferenţa dintre drepturile de natură salarială cuvenite 
şi calculate în funcţie de coeficientul de multiplicare 19 şi valoarea de referinţă sectorială de 
405 lei şi respectiv, drepturi de natură salarială calculate în funcţie de coeficientul de 
multiplicare 15 şi valoarea de referinţă sectorială de 257 lei începând cu 01 octombrie 2007, 
actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii, plus dobânda legală; 

- să se constate că indexările salariale, diferenţa de drepturi salariale dintre indemnizaţia 
primită şi cea a funcţiei similare de la DNA şi DIICOT obţinute prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, precum şi alte drepturi de natură salarială prevăzute de Ordinul Ministerului 
Muncii nr. 680/2007, intră în baza de calcul la stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiei de 
serviciu. 
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- să fie obligat pârâtul Tribunalul M. să-i elibereze reclamantului o adeverinţă – tip 
rectificativă cu privire la venitul brut din luna iulie 2009 în care să fie incluse şi drepturile 
salariale sus menţionate. 

La data de 21.10.2013 reclamantul şi-a precizat şi completat acţiunea (f.134)  în sensul 
că a solicitat să se constate faptul că la data de 01.07.2009, avea dreptul la o indemnizaţie de 
încadrare brută lunară de 6.277 lei corespunzătoare coeficientului de multiplicare 19 şi valorii 
de referinţă sectorială de 280,64 lei majorată cu indexările de 18% conform OG nr.10/2007.  

La data de 28.11.2013 reclamantul a depus o nouă completare a cererii introductive 
(f.189), solicitând să fie obligaţi pârâţii la plata diferenţelor dintre drepturile salariale pentru 
perioada 5 aprilie 2009 – 31 iulie 2009 calculate la valoarea de referinţă sectorială de 405 lei 
conform OG nr. 10/2007 şi coeficientului de multiplicare 19 şi drepturile salariale încasate, 
actualizate cu indicele de inflaţie plus dobândă legală; să fie obligat pârâtul  Tribunalul M. să-
i elibereze o adeverinţă tip cu veniturile salariale realizate în luna iulie 2009 ca urmare a acestor 
diferenţe salariale şi indemnizaţiei de încadrare majorate cu drepturile salariale câştigate prin 
sentinţele nr. 18/2008, respectiv 56/2008 ale Tribunalului M.. 

Prin sentinţa civilă nr. 28/12.03.2014 pronunţată de Curtea de Apel C. în dosarul nr. 
.../2014 a fost admisă cererea de strămutare formulată de către C.T., judecarea cauzei fiind 
strămutată la Tribunalul Bistriţa – Năsăud, cu păstrarea actelor îndeplinite. 

Pe rolul acestei instanţe cauza a fost înregistrată la data de 18.04.2014, iar la primul 
termen de judecată instanţa i-a pus în vedere reclamantului, raportat la multitudinea de precizări 
depuse în faţa Tribunalului M. şi cele formulate oral în şedinţa publică din 27.05.2014, să 
depună la dosarul cauzei un înscris care să conţină exact toate petitele cu care el apreciază că 
ar fi fost investită instanţa. 

 Prin înscrisul intitulat „rezumat” (f.31-32) reclamantul C.T. a arătat că solicită 
instanţei următoarele: 

Să se constate că drepturile băneşti câştigate prin Sentinţele civile nr. 18 din 15.01.2008 
şi nr. 56 din 18.01.2008 pronunţate de Tribunalul M., respectiv despăgubirile obţinute prin 
Decizia civilă nr. 1628 din 5.04.2012 pronunţată de Curtea de Apel C. sunt drepturi de natură 
salarială. 

Obligarea pârâtului Tribunalul M. să-i elibereze o adeverinţă din care să rezulte 
indemnizaţia de încadrare lunară din luna iulie 2009 calculată potrivit nr. crt. 13 lit. A din 
Anexa la OUG nr. 27/2006 cu aplicarea creşterilor salariale în procent de 18% prevăzute de 
OG nr. 10/2007 obţinute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile.  

Obligarea pârâţilor la plata diferenţelor dintre drepturile salariale pentru perioada 
5.04.2009-31.07.2009 calculate la o indemnizaţie de încadrare lunară corespunzătoare valorii 
de referinţă sectorială de 405 lei conform OG nr. 10/2007 şi coeficientul de multiplicare 19 şi 
drepturile salariale efectiv încasate, actualizate cu indicele de inflaţie plus dobânda legală. 

Să se constatate că începând cu 1 octombrie 2007 trebuia să beneficieze de o 
indemnizaţie de încadrare lunară majorată, corespunzătoare coeficientului de multiplicare 19 
şi indexărilor salariale de 18% prevăzute de OG nr. 10/2007.  

Obligarea pârâtului Tribunalul M. să-i elibereze o adeverinţă tip rectificativă cu privire 
la venitul brut din luna iulie 2009 care să cuprindă indemnizaţia de încadrare majorată cu 
indexările salariale de 18% şi coeficientul de multiplicare 19, respectiv sporurile salariale 
câştigate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile.  

Obligarea pârâtului Tribunalul M. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces 
în sumă de 300 lei constând în transportul la termenele de judecată şi veniturile nerealizate prin 
prezentarea la instanţe. 

Prin sentinţa civilă nr. 871/F/23.07.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud în dosar nr. 
.../100/2013, s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de reclamantul C.T.. 

S-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta Curtea de Apel C.. 
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S-a respins cererea formulată şi precizată de reclamantul C.T., în contradictoriu cu 
pârâţii TRIBUNALUL M., CURTEA DE APEL C., MINISTERUL JUSTIŢIEI, existând în 
cauză autoritate de lucru judecat. Fără cheltuieli de judecată.  

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente:  
În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de reclamantul C.T., 

raportat la sentinţele civile nr. 18 din 15.01.2008 şi nr. 56 din 18.01.2008 pronunţate de 
Tribunalul M., Tribunalul a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile pentru admiterea acestei 
excepţii, aşa cum sunt ele reglementate de art. 431 NCPC. Conform acestui text legal nimeni 
nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru 
acelaşi obiect.  

Aşadar, tripla identitate de obiect, cauză şi părţi a fost condiţia existentei autorităţii 
lucrului judecat, or în cazul de faţă, în opinia tribunalului, această triplă identitate nu este 
întrunită.  

Prin acţiunea din prezenta cauză reclamantul C.T. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii 
Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel C., Tribunalul M., obligarea Tribunalului M. la eliberarea 
unor adeverinţe în vederea recalculării pensiei de serviciu, cu includerea în baza de calcul a 
pensiei de serviciu: a diferenţei salariale dintre indemnizaţia brută lunară majorată şi cea a 
funcţiei similare de la DNA ŞI DIICOT, pentru perioada 01.04.2006-01.08.2009,  a indexărilor 
salariale pe anul 2007, conform O.G. nr.10/2007, susţinând totodată că aceste drepturi i-au fost 
recunoscute prin sentinţele civile nr. 18 din 15.01.2008 şi nr. 56 din 18.01.2008 pronunţate de 
Tribunalul M..  

Tribunalul a observat că prin aceste două sentinţe, faţă de care s-a invocat de către 
reclamant excepţia autorităţii de lucru judecat, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul 
C.T. şi au fost obligaţi pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel C., Tribunalul M. să acorde 
reclamantului creşterile salariale prevăzute de art. 1 alin. 1 din OG nr. 10/2007 (filele 3-8 dosar 
iniţial), respectiv să calculeze şi să plătească reclamantului drepturile  băneşti  reprezentând 
diferenţa salarială dintre indemnizaţia acestuia şi cea a funcţiei similare de la DNA şi DIICOT 
(filele 64-70 dosar iniţial). 

Chiar dacă există identitate de părţi între prezentul dosar şi dosarele în care s-au 
pronunţat cele două sentinţe, nu sunt întrunite condiţiile identităţii de obiect şi de cauză, 
întrucât prin acţiunea din prezentul dosar reclamantul solicită eliberarea unei adeverinţe pentru 
valorificarea acestor drepturi la calculul pensiei de serviciu, şi nu obligarea pârâţilor la plata 
acestor drepturi salariale. 

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta Curtea de 
Apel C. prin raportare la hotărârile pronunţate în dosarul nr. aaa/100/2011 al Tribunalului M., 
se constată de către instanţă că această excepţie este întemeiată având în vedere următoarele 
considerente: 

În dosarul nr.aaa/100/2011 al Tribunalului M. a fost pronunţată sentinţa civilă nr.799 
din 04.05.2012 a Tribunalului M., prin care a fost respinsă acţiunea civilă formulată de 
reclamantul C.T. în contradictoriu cu pârâţii: Tribunalul M., Casa Judeţeană de Pensii M. şi 
Casa Teritorială de Pensii Sighetu Marmaţiei, sentinţă rămasă irevocabilă prin decizia civilă 
nr.4480/R/30 octombrie 2012. 

Obiectul acţiunii din dosarul nr. aaa/100/2011 l-a reprezentat solicitarea reclamantului 
de a se corecta baza de calcul a pensiei sale de serviciu, prin includerea în aceasta a veniturilor 
constând în sporului de 30%, respectiv, 40%, pentru perioada 01.05.2004-31.12.2006, a 
diferenţei salariale dintre indemnizaţia brută lunară majorată şi cea a funcţiei similare de la 
DNA ŞI DIICOT, pentru perioada 01.04.2006-01.08.2009, a primei de vacanţă, a celui de-al 
13-lea salariu, a sumelor acordate cu ocazia ieşirii la pensie, a indexărilor salariale pe anul 
2007, conform O.G. nr.10/2007. 
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Prin prezenta acţiune înregistrată sub nr. .../100/2013, iniţial pe rolul Tribunalului M., 
reclamantul C.T. a chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel C., 
Tribunalul M., solicitând instanţei ca, pe baza probelor ce se vor administra în cauză, să 
pronunţe o hotărâre prin care să constate, în esenţă, că drepturile băneşti câştigate prin 
Sentinţele civile nr. 18 din 15.01.2008 şi nr. 56 din 18.01.2008 pronunţate de Tribunalul M. 
sunt de natură salarială şi că se impune a fi avut în vedere la calcularea pensiei de serviciu, iar 
ca o consecinţă a acestui aspect să fie obligat pârâtul Tribunalul M. să-i elibereze o adeverinţă 
tip rectificativă cu privire la venitul brut din luna iulie 2009 care să cuprindă indemnizaţia de 
încadrare majorată cu indexările salariale de 18% şi coeficientul de multiplicare 19.  

Cu privire la identitatea de părţi, tribunalul a observat că, deşi formal nu ar fi îndeplinită 
această condiţie, întrucât în dosarul nr. .../100/2011 pârâţii au fost Tribunalul M., Casa 
Judeţeană de Pensii M. şi Casa Teritorială de Pensii Sighetu Marmaţiei, în timp ce în prezentul 
dosar figurează ca şi pârâţi Tribunalul M., şi Curtea de Apel C. şi Ministerul Justiţiei, raportat 
însă la faptul că în ambele dosare, în petitele identice, reclamantul formulează pretenţii doar 
împotriva angajatorului Tribunalul M., instanţa concluzionează că există identitate de părţi. 

În ceea ce priveşte identitatea de obiect şi cauză, după cum se poate observa din cele 
expuse mai sus, prin acţiunea din acest dosar, reclamantul solicită instanţei analizarea şi 
soluţionarea aceloraşi probleme de drept deja soluţionate în mod irevocabil în dosarul 
nr.aaa/100/2011 al Tribunalului M., ceea ce diferă fiind doar formularea diferită a capetelor de 
cerere, obiectul cererilor fiind practic identic. 

 Practica neunitară la nivelul instanţelor de judecată din ţară în ceea ce priveşte 
problema de drept cu care a fost investită instanţa (cu menţiunea că cea mai mare parte din 
hotărârile judecătoreşti depuse de reclamant privesc alte probleme de drept), nu poate fi 
considerată ca fiind o cauză distinctă, pentru a determina rejudecarea unei cauze ce se bucură 
de putere de lucru judecat. 

Raportat la cele arătate mai sus, tribunalul a conchis că sunt întrunite condiţiile pentru 
admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat conform art. 431-432 NCPC, raportat la 
hotărârile judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. aaa/100/2011 al Tribunalului M., motiv pentru 
care s-a admis excepţia invocată de pârâta Curtea de Apel C. şi pe cale de consecinţă acţiunea 
formulată de reclamant a fost respinsă. 

S-a luat act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul C.T., solicitând admiterea 

apelului şi rejudecând cauza, admiterea acţiunii aşa cum a fost completata si precizata ulterior. 
În susţinere, reclamantul arată că Tribunalul Bistriţa Năsăud nu s-a pronunţat asupra 

capetelor de cerere noi care nu se regăsesc în dosarul civil nr. nr.aaa/100/2011 al Tribunalului 
M., după cum urmează: 

- sa se constate natura salariala a drepturile băneşti câştigate prin sentinţele civile nr. 
18/2008 si nr.56/2008 pronunţate de Tribunalul M. confirmate ulterior de Curtea de Apel C. 
nr.l606/R/23.06.2009 si nr. 383/24.02.2009; 

- sa se constate ca începând cu 1 octombrie 2007 trebuia sa beneficiez de o indemnizaţie 
de încadrare lunara majorata corespunzătoare coeficientului de multiplicare:19 si indexărilor 
salariale prevăzute de OG nr.10/2007;  

- sa fie obligat pârâtul Tribunalul M. sa-mi elibereze o adeverinţa din care sa rezulte 
indemnizaţia bruta lunara din luna iulie 2009 calculata potrivit nr.crt.13 din Anexa la OUG 
nr.27/2006 cu aplicarea creşterilor salariale in procent de 18% prevăzute de OG nr. 10/2007, 
obţinute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;  

- sa fie obligaţi pârâţii sa-mi plătească diferenţa dintre drepturile salariale pentru 
perioada 5 aprilie 2009-31 iulie 2009 calculate la o indemnizaţie de încadrare lunara 
corespunzătoare valorii de referinţa sectoriala de 405 lei si coeficientul de multiplicare:19 din 
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Anexa la OUG nr.27/2006 si drepturile salariale efectiv încasate, actualizate cu indicele de 
inflaţie plus dobânda legala,etc. 

De asemenea, arată reclamantul că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra tuturor 
excepţiilor privind lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Justiţiei si Curtea de 
Apel C.. 

Consideră că excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâta Curtea de 
Apel C. nu trebuia admisă, întrucât această pârâtă a invocat prin întâmpinare excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive proprii, excepţie asupra căreia prima instanţă nu s-a pronunţat în 
prealabil printr-o încheiere.  

Deoarece a formulat pretenţii împotriva tuturor pârâţilor nu se poate reţine că există 
identitate de părţi in dosarele civile nr. aaa/100/2011 si nr. .../100/2013 ale Tribunalului M.. 

Obiectul cauzei îl constituie o acţiune in constatare în dosarul civil nr. .../100/2013, iar 
în dosar civil nr. aaa/2011 al Tribunalului M. îl constituie: obligaţia de a face, aşa cum a 
confirmat si Curtea de Apel C. prin decizia civila nr. 4480 din 30 octombrie 2012.  

Obiectul este diferit si datorita faptului ca in dosar nr. .../100/2013 al Tribunalului M. 
exista capete de cerere care nu se regăsesc in dosarul civil nr.aaa/100/2011 al Tribunalului M.. 

In ce priveşte cauza, aceasta este distincta, fiindcă temeiul juridic al acestei acţiunii îl 
constituie art.35 din NCPC si art. l si urm. din Legea nr. 554/2004, respectiv art.25 din legea 
nr.303/2004 precum si art.89 si 155 lit. e si f din Legea nr.19/2000.  

Menţionează că drepturile salariale i-au fost acordate prin hotărâri judecătoreşti 
irevocabile (achitate parţial conform OUG nr.71/2009) şi că nu a solicitat prin acţiunea în 
constatare sa i se plătească încă o data aceste drepturi salariale, cum greşit reţine instanţa. 

Învederează că în prezenta cauza a solicitat si soluţionarea unor probleme de drept care 
nu au fost analizate si soluţionate in dosarul civil nr.aaa/100/2011 al Tribunalului M., astfel că 
opinează că excepţia invocata de pirita Curtea de Apel C. trebuia respinsa. 

Referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de el, reclamantul subliniază 
că această excepţie a fost invocată şi în dosarul civil nr.aaa/100/2011 al Tribunalului M., dar 
instanţa de fond si recurs au refuzat sa se pronunţa asupra ei. 

Consideră că prin transformarea unor drepturi salariale unanim recunoscute de toate 
instanţele, în drepturi care nu au natura salarială, instanţele i-au produs un prejudiciu material 
si moral. 

Susţine că a fost încălcat principiului „non reformatio in pejus", instanţa de recurs, 
pârâta Curtea de Apel C., prin completul majoritar 8-r, agravându-i situaţia in propria mea cale 
de atac, contrar prevederilor art.296 din Codul de procedură civilă. 

Menţionează ca aceste drepturi băneşti au fost recunoscute ca având natura salarială tot 
de Tribunalul M. si Curtea de Apel C., prin hotărârile anterioare existente la dosar, dar ulterior, 
aceste instanţe si-au schimbat practica în ceea ce-l priveşte, generând o practica neunitara în 
raport cu ale instanţe. 

Cele două instanţe au înlăturat, fără nici o justificare, adeverinţa nr. 2071 din 
25.06.2012, emisa de Tribunalul M. prin care se atesta natura salarială a drepturilor câştigate 
de reclamant prin hotărâri judecătoreşti irevocabile si nu au ţinut seama de punctul de vedere 
al Ministerului Justiţiei trimis instanţelor prin adresa nr.12485/2009, precum si răspunsul 
formulat de Asociaţia Naţionala a Magistraţilor Pensionari din România existent la dosar. 

In baza acestor hotărâri nelegale care consfinţesc erori judiciare, pârâţii au invocat 
excepţia autorităţii de lucru judecat ce contravine Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
si Jurisprudenţei CEDO. 

Consideră reclamantul că instanţa de fond nu a reţinut corect situaţia de fapt, nu a 
coroborat corect toate probele de la dosar, respectiv înscrisurile depuse în raport de textele de 
lege invocate, astfel că solicită completarea si administrarea unor probe noi. 
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Deoarece alte instanţe din România au admis acţiuni similare, apreciază reclamantul că 
a fost discriminat de instanţa care nu si-a exercitat rolul activ si a ignorat caracterul unitar al 
practicii judiciare, impus si de principiul egalităţii cetăţenilor in fata legii si autorităţilor 
menţionat de art. 16 din Constituţia României. 

Mai învederează reclamantul că nu a beneficiat de un proces imparţial si echitabil, fiind 
favorizaţi pârâţii prin încălcarea de către instanţa a prevederilor art.6 alin. 1 si art.14 din 
Convenţie si prevederile Deciziei nr.573/2007 a Curţii Constituţionale a României, si 
neaplicarea principiul priorităţii dreptului comunitar in raport cu dreptul intern. 

Solicită acordarea cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces, constând în 
costul deplasărilor la instanţe si veniturile nerealizate prin prezentarea la termenele de judecata 

În fine, susţine reclamantul că sentinţa atacata este lipsita de temei legal si dată cu 
aplicarea greşita a legii, schimbând înţelesul lămurit si vădit neîndoielnic al art. 82 si 85 din 
legea nr. 303/2004 si OG nr. 10/2007. 

In sprijinul cererii de apel mai invocă si prevederile art.35; 223-224; 235; 476-478; 480-
482 din noul Cod de procedură civilă si Legea nr. 2/2013. 

În cauză, au formulat întâmpinare în termenul legal pârâţii Ministerul Justiţiei şi 
Curtea de Apel C.. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul Ministerul Justiţiei a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală. 

Pârâtul apreciază că în mod corect a fost admisă excepţia autorităţii de lucru de judecat 
în raport de sentinţa civilă nr. 799/04.05.2012 a Tribunalului M.. 

Solicită ca în măsura în care va fi admisă cererea de apel şi se va proceda la rejudecarea 
cauzei, să fie admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive proprii raportat la capătul de 
cerere având ca obiect eliberarea unei adeverinţe rectificative privind venitul brut al 
reclamantului. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, subliniază că prin hotărârile judecătoreşti pe care îşi 
întemeiază reclamantul pretenţiile, acestuia i-au fost acordate diferenţe salariale, însă pârâţii 
nu au fost obligaţi la calcularea unei noi valori de referinţă sectorială sau a unei noi indemnizaţii 
de încadrare lunară. 

În raport de susţinerile reclamantului privind discriminarea sa în raport de alţi 
magistraţi/magistraţi pensionari, menţionează faptul că în afara legii nu se poate vorbi de 
discriminare, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 cu modificările si completările 
ulterioare. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata Curtea de Apel C. s-a opus admiterii 
apelului. 

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru de judecat reţinută de către prima 
instanţă, consideră că în mod corect aceasta a fost admisă în raport de dosarul nr. aaa/100/2011. 

De asemenea, învederează că în cazul în care instanţa nu s-a pronunţat asupra unui capăt 
de cerere, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara apel 
sau recurs, conform art. 444 C.proc.civ. şi art. 445 C.proc.civ., completarea hotărârii nu poate 
fi cerută pe calea apelului. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, apelul care pune în discuţie aspecte referitoare la 
nepronunţarea instanţei asupra unor capete de cerere este inadmisibil. 

Nu se poate reţine că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra unor capete de cerere, 
întrucât prin toate aceste cereri se repetă cele solicitate în dosarul nr. aaa/100/2011. 

Chemarea în judecată şi a altor pârâţi nu înlătură existenţa autorităţii de lucru judecat.  
Obiectul, în ambele cauze, este identic. 
Pe fond, pârâta arată că pretenţiile reclamantului sunt neîntemeiate. În ceea ce priveşte 

excepţiile invocate, inclusiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive proprii invocate în primă 
instanţă, pârâta solicită a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei. 
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Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul C.T. menţionează că prima instanţă nu s-a 
pronunţat asupra excepţiei prescripţiei dreptului de a solicita drepturi salariale şi valoarea de 
referinţă sectorială, asupra lipsei calităţii procesuale pasive şi nici asupra tuturor capetelor de 
cerere total diferite de cele din acţiunile anterioare. 

Menţiunea ca apelul este inadmisibil când se pun in discuţie aspecte referitoare la 
nepronunţarea instanţei asupra unor capete de cerere este contrazisa de efectul devolutiv al 
apelului prevăzut de art.476 Cod de procedură civilă. 

Susţinerile pârâţilor ca aceste despăgubiri egale cu diferenţe salariale nu sunt de natura 
salariala nu au o baza legala deoarece chiar Curtea de Apel C. a menţionat expres în deciziile 
civile nr. 1606 din 23 iunie 2009, pronunţata în dos. nr. 5200/100/2007 al Tribunalului M., 
respectiv nr. l628/R din 5 aprilie 2012 pronunţata in dosarul nr. 6143/100/2011 al Tribunalului 
M., ca obiectul acestor dosare îl constituie drepturi salariale ale personalului din justiţie. 

Reclamantul a formulat şi precizări(f. 80), care însă nu vor fi avute în vedere de către 
instanţa de apel, având în vedere momentul depunerii acestora, respectiv după închiderea 
dezbaterilor. 

În probaţiune s-a depus practică judiciară. 
Apelul este nefondat, potrivit considerentelor ce succed: 
Autoritatea de lucru judecat reglementată de art. 430 Cod de procedură civilă asigură 

imutabilitatea verificării jurisdicţionale. 
Ca efect al lucrului judecat, prin art. 431 Cod de procedură civilă legiuitorul a statuat 

că „nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi 
cauze şi pentru acelaşi obiect”. 

În ceea ce priveşte cauza dedusă judecăţii, Curtea constată ca fiind incidentă tripla 
identitate amintită, context în care consideră că în mod legal prima instanţă a admis excepţia 
autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâta Curtea de Apel C.. 

Trebuie precizat că în analiza comparativa, Curtea nu va avea în vedere decât acele 
petite care au fost analizate şi asupra cărora prima instanţă s-a pronunţat, câtă vreme potrivit 
art. 445 Cod de procedură civilă completarea hotărârii nu poate fi solicitată pe calea apelului, 
ci doar prin procedura reglementată de art. 444 Cod de procedură civilă, procedură de care însă 
apelantul nu a uzat.  

Astfel, reţine că prin prezentul demers ( aşa cum acesta a fost precizat la data de 
30.05.2014 – f.31 dosar nr. .../100/2013 al Tb. Bistriţa Năsăud)  reclamantul a solicitat în 
contradictoriu cu pârâţii  Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel C. şi Tribunalul M., următoarele: 
să se constate că drepturile băneşti câştigate prin Sentinţele civile nr. 18 din 15.01.2008 şi nr. 
56 din 18.01.2008 pronunţate de Tribunalul M., respectiv despăgubirile obţinute prin Decizia 
civilă nr. 1628 din 5.04.2012 pronunţată de Curtea de Apel C., sunt drepturi de natură salarială. 

Obligarea pârâtului Tribunalul M. să-i elibereze o adeverinţă din care să rezulte 
indemnizaţia de încadrare lunară din luna iulie 2009 calculată potrivit nr. crt. 13 lit. A din 
Anexa la OUG nr. 27/2006 cu aplicarea creşterilor salariale în procent de 18% prevăzute de 
OG nr. 10/2007 obţinute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile.  

Obligarea pârâţilor la plata diferenţelor dintre drepturile salariale pentru perioada 
5.04.2009-31.07.2009 calculate la o indemnizaţie de încadrare lunară corespunzătoare valorii 
de referinţă sectorială de 405 lei conform OG nr. 10/2007 şi coeficientul de multiplicare 19 şi 
drepturile salariale efectiv încasate, actualizate cu indicele de inflaţie plus dobânda legală. 

Să se constatate că începând cu 1 octombrie 2007 trebuia să beneficieze de o 
indemnizaţie de încadrare lunară majorată, corespunzătoare coeficientului de multiplicare 19 
şi indexărilor salariale de 18% prevăzute de OG nr. 10/2007.  

Obligarea pârâtului Tribunalul M. să-i elibereze o adeverinţă tip rectificativă cu privire 
la venitul brut din luna iulie 2009 care să cuprindă indemnizaţia de încadrare majorată cu 
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indexările salariale de 18% şi coeficientul de multiplicare 19, respectiv sporurile salariale 
câştigate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile.  

În dosarul aaa/100/2011 al Tribunalului MM, reclamantul a solicitat obligarea 
tribunalului la eliberarea unor adeverinţe în vederea recalculării pensiei de serviciu, în aceasta 
urmând a fi incluse  sporurile obţinute de reclamant prin hotărâri judecătoreşti respectiv, sporul 
de 40% pentru perioada 01.05.2004 – 31.12.2006 şi diferenţa salarială dintre indemnizaţia 
brută lunară majorată şi cea a funcţiei similare de la DNA DIICOT începând cu 1 aprilie 2006 
şi până la 31 iulie 2009, precum şi celelalte sporuri obţinute ulterior prin hotărâri judecătoreşti. 

Prin sentinţa civilă nr. 799 din 04.05.2012 (menţinută în mod irevocabil prin decizia nr. 
4480/R/30 octombrie 2012) s-a respins acţiunea reclamantului formulată în contradictoriu cu 
Tribunalul M., Casa Judeţeană de Pensii M. şi Casa Locală de Pensii Sighetu Marmaţiei. 

Deşi reclamantul contestă identitatea de obiect, Curtea constată contrariul, reţinând că 
în ambele cauze beneficiul reclamat este acelaşi, respectiv eliberarea unei adeverinţe care să 
stea la baza recalculării pensiei de serviciu a reclamantului şi care să ateste o bază de calcul în 
care să fie incluse drepturile câştigate prin sentinţele civile nr. 18/2008 şi 56/2008 ale 
Tribunalului M.. 

Este adevărat că în cele două dosare pretenţiile au fost formulate diferit, însă câtă vreme 
finalitatea urmărită de reclamant este aceeaşi, nu se poate reţine că nu există identitate de 
obiect. 

„Obiectul cauzei", ca element al autorităţii de lucru judecat, este reprezentat de ceea ce 
urmăreşte reclamantul prin introducerea acţiunii, iar nu de felul acţiunii, desemnată prin 
sintagme precum „acţiune în constatare", „pretenţii" ori „obligaţie de a face". Simpla 
reformulare a petitelor sau ordonarea lor diferită nu schimbă existenţa autorităţii de lucru 
judecat. 

În mod corect a statuat prima instanţă şi în ceea ce priveşte identitatea de părţi, 
constatând că deşi în ambele dosare au fost chemaţi în judecată şi alţi pârâţi, pe lângă Tribunalul 
M., reclamantul a formulat pretenţii doar în raport cu cel din urmă pârât, în virtutea calităţii lui 
de angajator. Chemarea în judecată a unui pârât fără calitate procesuală pasivă, pe lângă cei 
care au această calitate, nu poate schimba identitatea existentă între părţile care au într-adevăr 
calitate procesuală. 

În ceea ce priveşte cauza, se reţine că trebuie avut în vedere fundamentul(act sau fapt 
juridic ori material) pe care se sprijină dreptul a cărui valorificare se urmăreşte prin intermediul 
acţiunii şi care este similar în ambele dosare. Este necesar a se menţiona că acesta nu trebuie 
confundat nici cu cauza acţiunii, nici cu dreptul subiectiv şi nici cu mijloacele de dovadă ale 
temeiului juridic. 

Or, ceea ce invocă reclamantul prin motivele de apel vizează cauza acţiunii şi 
nicidecum temeiul juridic al dreptului a cărui valorificare o urmăreşte. 

Nu se poate reţine o îngrădire a accesului la justiţie a reclamantului, prin invocarea 
puterii de lucru judecat, scopul acesteia fiind tocmai acela de a asigura securitatea şi stabilitatea 
raporturilor juridice încheiate, evitându-se pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti 
contradictorii, respectiv rejudecarea unui proces, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi 
părţi. 

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, în cauza 
Lungoci contra României (2006), a statuat că „excepţia autorităţii de lucru judecat urmăreşte 
un scop legitim dacă vizează să asigure securitatea raporturilor juridice în materie civilă.” 

Soluţionarea cu prioritate a excepţiei autorităţii de lucru judecat conform art. 248 Cod 
de procedură civilă justifică nepronunţarea primei instanţe asupra celorlalte excepţii invocate. 

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către reclamant, 
Curtea constată că în mod corect aceasta a fost respinsă, între cauza pendinte şi dosarul nr. 
bbb/100/2007 (în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 18/15.01.2008), respectiv dosarul nr. 
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ccc/100/2007 (în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 56/18.01.2008) nefiind incidentă 
identitatea de obiect, cauza pendinte vizând eliberarea unei adeverinţe care să ateste includerea 
în baza de calcul a pensiei a drepturilor acordate prin sentinţele nr. 18 şi 56, pronunţate în cele 
două dosare. 

Faţă de incidenţa autorităţii de lucru judecat, Curtea apreciază superfluă o analiză a 
criticilor ce privesc fondul pretenţiilor.  

În fine, aplicarea cu prioritate a dreptului comunitar nu intră în discuţie, câtă vreme în 
cauză reclamantul nu a invocat aplicarea unei anumite norme comunitare. 

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 al. 1 Cod de procedură civilă Curtea 
va respinge ca nefondat apelul reclamantului. 

Fără cheltuieli de judecată.  
 

59. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Consecinţele neapelării 
sentinţei sub aspectul respingerii excepţiei, corelat cu respingerea acţiunii 

de către prima instanţă şi admiterea apelului de instanţa superioară de 
fond  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 32/R din 22 ianuarie 2015  
1. Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă 8842/30.05.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 

dosarul civil nr. .../211/2010, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii 
Naţionale a României, invocată de aceasta, a  fost respinsă ca neîntemeiata excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice în reprezentarea intereselor 
Statului Român, a  fost  respinsă  excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocata de 
pârâta B.N.R, a  fost respinsă s-a respins ca neîntemeiata acţiunea civila în revendicare 
precizată, extinsă formulată de reclamanta T.M.A. în contradictoriu cu Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice, a fost admis s-a admis petitul de constatare a calităţii de 
moştenitor a reclamantei-nepoata de fiu dup defunctul T.I.. 

 Considerente 
 Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.N.R, din adresa 

Direcţiei Contabilitate nr. IX 2114/13.03.2000 cu anexe, rezultă că Banca Naţională a 
României a virat în Contul Ministerului Finanţelor contravaloarea celor 22.418 Kg aur intrate 
în tezaur potrivit acordului menţionat. Prin urmare, Ministerul Finanţelor Publice este singurul 
care reprezintă statul roman, el primind contravaloarea celor 22,418 kg aur fin. Acesta 
reprezintă statul ca subiect de drepturi si obligaţii, în fata organelor de justiţie, precum si în 
orice alte situaţii în care statul participa în mod nemijlocit în raporturi juridice, daca legea nu 
stabileşte în acest scop un alt organ, raportat si la dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 în care se 
prevede expres ca statul roman este reprezentat numai de către Ministerul Finanţelor Publice. 

 Banca Naţionala a României reprezintă Statul Român doar în litigiile întemeiate 
de Legea specială nr. 193/2000, ceea ce nu este cazul în speţă. 

 Cât priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor 
Publice în reprezentarea intereselor Statului Român, instanţa a respins-o ca neîntemeiata, prin 
prisma considerentelor de drept ce preced. 

 Pârâta Banca Naţionala a României a mai invocat excepţia prescripţiei dreptului 
material la acţiune în situaţia în care reclamanta îşi modifică cererea într-o acţiune în pretenţii 
pentru despăgubiri, ceea ce nu este cazul în speţă, temeiul cererii fiind dreptul de proprietate 
care este imprescriptibil extinctiv. În consecinţă, excepţia în discuţie este neîntemeiată şi va fi 
respinsă ca atare. 
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 Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că obiectul pricinii îl constituie restituirea în 
natura a cantităţii de 3,358 kg. aur fin, reprezentând 11.580 monede în franci aur datorate pentru 
drepturile de retragere a defunctului T.I. din cadrul Comisiei Europene a Dunării. 

 Văzând actele şi lucrările dosarului, prevederile art. 1169 din Codul civil, 
instanţa apreciază că petenta nu a făcut dovada pretenţiilor sale, de natură a antrena respingerea 
cererii sale. 

 Instanţa de fond a admis petitul de constatare a calităţii de moştenitor a 
reclamantei-nepoata de fiu după defunctul T.I., raportat la actele de stare civilă de la dosar. 

 2. Apelul 
 Prin decizia civilă nr. 578/16.09.2014 a  Tribunalului Cluj, a fost admis în parte 

apelul formulat de către reclamanta T.A.  împotriva sentinţei civile nr. 8842/30.05.2013 
pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul civil nr. .../211/2010,  care a fost  schimbată 
parţial, în sensul admiterii în parte a acţiunii civile formulate de către reclamantă împotriva 
pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi, în consecinţă, pârâtul a fost 
obligat să achite reclamantei contravaloarea a 3,358 Kg aur fin, la momentul plăţii şi să achite 
reclamantei suma de 13686 lei, cheltuieli de judecată în prima instanţă.  

 Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei privind excepţiile şi petitul de 
constatare al calităţii de moştenitor.  

 Intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să 
achite apelantei suma de 3957 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 Considerente   
 Reclamanta este succesoarea defunctului T.I., decedat la 13.04.1960, în calitate 

de nepoată, conform actelor de stare civilă.  
 Acesta, în calitate de pilot, a fost în serviciul  Comisiei Europene a Dunării 

(C.E.D.), care a avut sediul la Galaţi, de la data de 1 mai  1921 şi până la data de 3 septembrie 
1948.  

 Conform Notei Secretariatului General al C.E.D. din 17 februarie 1947, avea un 
fond de retragere de 13.328, 32 franci aur, depus în Franţa, din care luase la data de 1 decembrie 
1946, un avans de 1399,97 franci aur, rămânând o diferenţă de 11.928, 35 franci aur.  

 În urma cererii făcute de T.I.  la 17 februarie 1947,  C.E.D. i-a  mai acordat un 
avans  din fondul de retragere de 500 franci elveţieni, echivalentul a 348, 26 franci aur.  

 Potrivit aceleiaşi surse, respectiv, certificatului emis de Filiala Arhivelor 
Statului a judeţului Galaţi, fondurile reprezentând indemnizaţiile de retragere ale personalului 
român se aflau depuse în franci francezi aur la Banca Franţei din Paris la momentul 6.12.1947.  

 Din cuprinsul unei adrese depusă în extras  la dosar, emisă de către Banca 
Naţională a R.S.R. către Ministerul Afacerilor Externe la data de 12.08.1967, rezultă că 
reprezentanţii fostei Comisii Europene a Dunării au arătat că au dreptul să mai primească sume 
din fondul de retragere 27 de salariaţi, printre care şi defunctul T.I., menţionat cu o cantitate de 
11.231, 83 franci aur.  

 Potrivit acordului încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România, pe de 
o parte, şi guvernele Republicii Franceze, Republicii Italiene şi a Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, în calitate de membrii ai Comisiei Europene a 
Dunării, au convenit ca, în urma desfiinţării acestei comisii, să pună la dispoziţie Guvernului 
Republicii Socialiste România o cantitate de 50.856 kg aur fin.  

 Acest acord a fost aprobat de către Consiliul de Stat al R.S.R. prin Decretul nr. 
160/7 iunie 1977 şi a intrat în vigoare la data de 4.02.1981 conform susţinerilor BNR.  

 În baza acestui acord, Banca Naţională a României a primit de la  C.E.D. în luna 
octombrie 1983, în contul şi în numele statului român, cantitatea de 50.856 kg aur fin, din care 
28.438 kg aur revenea României, prin participarea Statului Român la  C.E.D., contravaloarea 
ei fiind virată la bugetul statului.   
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 Restul de 22.418 kg aur fin era destinată plăţii drepturilor de retragere cuvenite 
foştilor angajaţi ai  C.E.D., Direcţia Contabilităţii Generale înregistrând această sumă în contul 
83.91 - Decontări privind diferenţele din reevaluarea stocurilor, cont la dispoziţia Ministerului 
Finanţelor, acesta din urmă efectuând plăţi, astfel încât, la finele anului 1993 soldul contului 
respectiv era 0.  

 În ciuda solicitărilor tribunalului, adresate atât  B.N.R, cât şi Ministerului 
Finanţelor, nu s-a putut lămuri care a fost destinaţia acestor plăţi şi, respectiv, situaţia contului 
arătat anterior.  

 Raportat la cele menţionate anterior, tribunalul a apreciat, în temeiul art.480 
coroborat cu art.1909 C.civ., raportat la reaua credinţă manifestată de statul român, că 
reclamanta este îndreptăţită la restituirea contravalorii aurului fin conţinut de monedele 
respective, practic, având loc o preluare abuzivă a acestora, prin nerestituirea la care era obligat 
statul român în urma acordului încheiat cu marile puteri europene. 

 Pentru o justă reparaţie, se impune restituirea în această manieră, francii francezi 
în aur având, în prezent, dar şi la momentul încheierii acordului, valoarea dată de conţinutul de 
aur fin, chiar dacă, la momentul fiinţării comisiei europene, aveau o valoare monetară . 

 La aceasta, se adaugă faptul că guvernele semnatare ale acordului au înţeles să 
se realizeze desocotirile dintre state prin remiterea unei cantităţi de aur fin României, aşa cum 
s-a arătat o parte din cantitatea de aur remisă fiind destinată foştilor angajaţi.  

 Cu ocazia soluţionării cauzei, în primă instanţă, pârâta Banca Naţională a  
României  a invocat excepţia prescripţiei  raportat la faptul că potrivit art. 1 şi 3 din Decretul 
167/1958, dreptul la acţiune al reclamantei s-a născut la data încheierii acordului menţionat 
anterior şi ratificat de către România, prin Decretul nr. 160/1977 care a intrat în vigoare la 
4.02.1981.  

 Judecătoria a respins excepţia prescripţiei, soluţie care s-a  impus raportat la 
faptul că nici una dintre părţile pârâte nu au înţeles să o atace. 

 Chiar dacă s-ar face abstracţie de acest aspect, în opinia tribunalului, şi acţiunea 
în revendicare mobiliară întemeiată pe dreptul de proprietate este imprescriptibilă extinctiv 
deoarece sub aspectul caracterului perpetu al dreptului de proprietate nu se poate face nici o 
deosebire între dreptul de proprietate imobiliară şi dreptul de proprietate mobiliară. 

 În plus, şi dacă s-ar aprecia că este supusă prescripţiei, acţiunea în discuţie, dată 
fiind imposibilitatea obiectivă asimilabilă forţei majore din perspectiva formulării unei 
asemenea cereri de restituire în perioada comunistă şi având în vedere art. 1890 C.civ. referitor 
la termenul de prescripţie de 30 de ani specific acestor acţiuni acesta nu s-a împlinit.  

 La aceasta, se adaugă şi speranţa legitimă a persoanelor aflate în situaţia 
reclamantei raportat la diferitele legi de restituire care au fost edictate în privinţa numeroaselor 
bunuri preluate abuziv de către statul român, dar şi existenţa unor iniţiative legislative în sensul 
elaborării unui proiect de hotărâre de guvern care urma să reglementeze modalităţile de 
restituire a unor asemenea sume care însă nu a fost materializat, aşa cum rezultă din adresa  
B.N.R.  

 Referitor la persoana obligată  la restituire, tribunalul a apreciat că, în lipsa unei 
reglementări speciale, ca şi în cazul  preluării abuzive a obiectelor din aur,  în baza prevederilor 
art. 25 din Decretul nr. 31/1954 conform cărora Statul este persoana juridică în raporturile în 
care participa nemijlocit, în nume propriu, ca subiect de drepturi şi obligaţii. El participa în 
astfel de raporturi prin Ministerul Finanţelor, afară de cazurile în care legea stabileşte anume 
alte organe în acest scop., Statul Român prin Ministerul Finanţelor este cel care are calitate 
procesuală pasivă şi nu Banca Naţională a României. 

 Nu a putut fi reţinută nici incidenţa în cauză a dispoziţiilor OUG 190/2000 
deoarece bunurile în discuţie nu au fost preluate prin vreunul din decretele menţionate în art. 
26 alin.1 ind.2 . 
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 De asemenea, aceeaşi remarcă, nici una din părţile pârâte nu au atacat soluţia 
din perspectiva admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a BNR şi a respingerii 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român.   

 Drept urmare, raportat la cantitatea aurului fin încorporată de francii francezi 
care i se cuveneau antecesorului reclamantului, şi, având în vedere calculele efectuate de către 
reclamantă pornind de la istoricul acestei monede şi informaţiile privind cantitatea de aur fin 
conţinută, necontestate de către vreuna din părţi, tribunalul a admis în parte acţiunea, cu 
consecinţa obligării pârâtului Statul Român la contravaloarea acestei cantităţi. 

 Tribunalul a admis în parte atât apelul, cât şi acţiunea având în vedere faptul că 
s-a solicitat restituirea în natură a unei cantităţi de aur, tribunalul socotind prin analogie cu 
legea de restituire a obiectelor din metale preţioase că o justă reparaţie se poate realiza şi în 
maniera arătată anterior, cu atât mai mult cu cât aurul dat în compensare a fost preschimbat în 
bani conform celor comunicate de către BNR.  

 În baza art. 274 C.pr.civ., intimatul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, a fost obligat să achite apelantei suma de 13686 lei, cheltuieli de judecată în prima 
instanţă, reprezentând  taxă judiciară de timbru, 2918 lei + 4986 lei+ 5 lei timbru judiciar (filele 
102-103 dosar fond) şi onorariul avocaţial în cuantum de 5678 lei ( fila 131 dosar de fond)  şi  
la suma de 3957 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând  taxă de timbru.  

 3. Recursul 
 Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs Statul Român  prin 

Ministerul Finanţelor Publice, solicitând  modificarea ei, în sensul respingerii apelului, cu 
consecinţa  menţinerii soluţiei primei instanţe. 

 a) În motivarea recursului, recurentul arată că în mod  greşit a fost  respinsă 
excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive a pârâtului Statul Român  prin Ministerul Finanţelor 
Publice, invocată în faţa  primei instanţe, care  nu a fost  reanalizată de   instanţa de apel. De  
menţionat  că pârâtul nu avea  interes să atace sentinţa, pentru că a  câştigat procesul în faţa  
primei instanţe. Oricum, această excepţie este de ordine  publică, motiv pentru care  pârâtul 
înţelege să o reitereze  şi în recurs, reluând  motivarea din întâmpinarea depusă în faţa  primei 
instanţe. 

 b) Un alt  motiv de recurs  se referă la modul în care a fost soluţionată excepţia 
prescripţiei dreptului la  acţiune, întrucât, fiind  vorba de o excepţie de  ordine publică, poate 
fi invocată direct  în recurs, fiind  vorba de  un drept de creanţă, şi nu de  un drept real. 

 c) Înscrisurile existente la dosarul cauzei nu sunt  în măsură să facă dovada 
pretenţiilor reclamantei, iar   instanţa de apel nu a  lămurit  prin ce  modalitate a transformat  
suma de  11.580 monede  franci în 3,358 kg aur, ceea ce echivalează cu o nemotivare a hotărârii. 
Se  pune  întrebarea ce temei legal a avut  în considerare   instanţa de apel la  restituire  în 
general şi la convertirea monedelor în special.  

 d) Ultima critică se referă la cuantumul cheltuielilor de  judecată, onorariul 
avocaţial fiind  considerat  disproporţionat la gradul de complexitate al cauzei, apreciindu-se  
că o sumă de  500 lei ar fi suficientă. 

 4. Întâmpinările din recurs 
  Reclamanta intimată, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca  

nefondat, pe  motiv  că instanţa de apel a administrat  probe  noi şi le-a analizat, a stabilit  
temeiul juridic al acţiunii ca  fiind art. 480 C. civ. şi 1909 C. civ. şi a analizat calitatea 
procesuală pasivă a recurentei, menţinând  în mod corect soluţia primei instanţe. De asemenea, 
în  ceea ce  priveşte excepţia prescripţiei extinctive, aceasta a fost respinsă de  priam  instanţă, 
iar  soluţia  asupra acesteia  nu a fost  atacată de  vreuna  din părţile din proces. Cu toate acestea, 
instanţa de apel a analizat-o şi a apreciat că a fost  corect  respinsă. Cu privire la  diminuarea  
onorariului avocaţial, acesta se referă la  munca avocatului pentru ambele  instanţe, inclusiv  la 
cea  extra procesuală în vederea procurării probaţiunii. 
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 A depus  întâmpinare  şi pârâta  BNR, solicitând respingerea recursului ca  
nefondat, arătând  că, în cauză, calitatea procesuală pasivă aparţine recurentului. 

 5. Analizând recursul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, ce  pot fi 
încadrate  în  dispoziţiile  art. pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., curtea apreciază că acesta este  
nefondat, din   considerentele ce  urmează a fi expuse. 

 Astfel, în esenţă, recursul vizează modul de soluţionare a două excepţii absolute, 
proba  pretenţiilor  şi cuantumul cheltuielilor de  judecată. 

 c) În ceea  ce  priveşte  proba  pretenţiilor, un astfel de motiv  nu se  încadrează 
în cele prev. de art. 304  Cod proc. civ. Este adevărat  că recurentul a  invocat  faptul că instanţa 
de apel nu ar fi motivat modul în care a transformat francii în aur, invocând  motivul prev. de 
art. 304  pct. 7 Cod proc. civ. De  remarcat  că acest  motiv este  invocat  pentru prima  orară 
în recurs, întrucât, în faţa  instanţelor de fond, nu s-a contestat faptul că monedele de franci de 
aur transformate  în aur  fin ar  cântări 3,358 kg,  instanţa  neavând  de ce să motiveze o 
împrejurare  necontestată, ea  chiar reţinând aceasta  în considerente. Oricum, cantitatea putea 
fi verificată prin regula de  trei simple, neformulându-se  motive privind  modul de calcul. 

 S-a  mai invocat  faptul că instanţa  nu a  indicat  temeiul juridic al acţiunii, însă 
acest  motiv  nu subzistă, instanţa stabilind  calificarea juridică în temeiul dreptului comun, 
nefiind  invocată vreo excepţie de  inadmisibilitate a acţiunii în revendicare  pe dreptul comun. 

 a, b) În ceea ce priveşte  modalitatea de  soluţionare a excepţiilor  lipsei calităţii 
procesuale pasive  şi prescripţiei dreptului la acţiune, reclamanta a fost  singura care a formulat 
apel, iar acesta a vizat  fondul cauzei, astfel că soluţia privind  cele  două excepţii a rămas  
irevocabilă. 

 Pârâtul recurent  susţine că nu a avut  interes să formuleze apel, pentru că a  
câştigat acţiunea pe fond  în faţa  primei instanţe, ceea ce este adevărat, însă, după ce  i-a  fost  
comunicat apelul reclamantei, putea formula cerere de aderare la acesta, dacă dorea să supună 
devoluţiunii din apel şi modul de soluţionare a excepţiilor, în temeiul art. 293 alin. 1  Cod proc. 
civ., ceea ce  nu a făcut. 

 Este adevărat  că cele două excepţii sunt de ordine  publică, putând  fi invocate  
în orice stadiu al procesului (discutabil dacă şi omisso medio, chiar dacă cererea de chemare  în 
judecată a fost  înregistrată sub  imperiul vechiului Cod  de procedură civilă, cauza fiind  supusă 
în întregime dispoziţiilor acestuia), însă, în cauză, acestea nu au fost  invocate direct  în căile 
de atac, ci în faţa  primei instanţe, au fost  soluţionate de aceasta, iar soluţia asupra excepţiilor  
nu a fost atacată cu apel, rămânând, astfel, irevocabilă şi intrând în autoritate de lucru judecat. 

 d) Cu privire la  cuantumul onorariului avocaţial, acesta este  justificat de 
valoarea litigiului, complexitatea acestuia, munca depusă de avocat, cu atât  mai mult cu cât  s-
a  contestat  îndreptăţirea  reclamantei, fiind  necesară administrarea unor probe  noi în apel, el 
vizând  munca depusă de avocat  în faţa ambelor  instanţe de fond.  

 Din toate aceste  considerente, în temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., recursul 
formulat va fi respins. 

 Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316 raportat la art. 298 şi 274 alin. 1  
Cod proc. civ., recurentul va fi obligat să-i plătească reclamantei intimate cheltuieli de judecată 
în recurs  reprezentând  onorariu avocaţial în sumă de  1500 lei, justificat cu chitanţa de la fila 
37  din dosar.  

  
 

60. Cheltuieli de judecată. Solicitare pe cale separată.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 78/A din 22 ianuarie 2015 

  1. Cererea de chemare  în judecată 
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 Prin cererea înregistrată la data de 18.10.2013, reclamanta S.C. U.T.H. S.A a 
solicitat în contradictoriu cu pârâtul  PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA: 

- obligarea paratului la plata sumei de 755.228,59 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata 
efectuate in dosar nr. .../117/2008 de la Tribunalul Cluj(fond) si de la Curtea de Apel 
Cluj(recurs), 

-  obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul 
proces.  

 În motivarea cererii, arată că, prin sentinţa civila nr.3633 din 29.10.2010 
pronunţata in dosarul nr. .../117/2008 de Tribunalul Cluj-secţia mixta de contencios 
administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurări sociale, a fost admisa acţiunea 
reclamantei U.T.H. S.A. împotriva paratului Primarul Municipiului Cluj-Napoca si Direcţia de 
Urbanism - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 
si, in consecinţa, s-a dispus anularea certificatului de urbanism nr. 3021/26.06.2008 emis de 
paratul Primarul Mun.Cluj-Napoca si a fost obligat paratul sa emită un certificat de urbanism 
in care sa se precizeze care sunt obligaţiile pe care trebuie sa le îndeplinească reclamanta, din 
punct de vedere legal si ţinând cont si de raportul de expertiza efectuat in cauza de expert I. 
Anca Iacob, in vederea acordării derogării necesare emiterii autorizaţiei de construire pentru 
obiectivul investiţional propus - lucrări modernizare ştrand si construire centru de afaceri 
pentru imobilul situat in Cluj-Napoca, Aleea ... nr. 1, înscris in CF 153951 Ciulin ce priveşte 
cheltuielile de judecata, s-a reţinut de către instanţa ca nu au fost solicitate., reprezentantul 
reclamantei menţionând ca urmează a le solicita pe cale separata. 

 Paraţii au declarat recurs împotriva acestei sentinţe, care a fost soluţionat de 
Curtea de Apel Cluj - secţia comerciala, de contencios administrativ si fiscal-in cadrul 
dosarului nr. .../117/2008. 

 Prin decizia civila nr. 2176 din 18 mai 2011 instanţa de recurs Curtea de Apel 
Cluj a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţa si de exerciţiu invocata de pătata 
Direcţia de Urbanism-Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca si, ca urmate a modificat in parte sentinţa civila nr.3633/29.10.2010, 
in sensul respingerii acţiunii reclamantei U.T.H. S.A. fata de aceasta parata, menţinând restul 
dispoziţiilor. Totodată a fost respins recursul declarat de paratul Primarul Municipiului Cluj-
Napoca împotriva aceleiaşi sentinţe nr. 3633/29.10.2010, care a rămas irevocabila de la data 
pronunţării deciziei civile, 18.05.2011, data de la care consideram ca a devenit scadenta creanţa 
privind cheltuielile de judecata efectuate in dosar nr. ....117/2008 al Tribunalului Cluj. 

 Conform art. 453 alin.l Cod proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligata, 
la cererea pârtii cate a câştigat, sa ii plătească acesteia cheltuieli de judecata, care potrivit ari. 
451 alin.1 Cod proc civ.. constau in taxe judiciare de timbru si timbru judiciar, onorariile 
avocaţilor, al experţilor si ale specialiştilor numiţi in condiţiile art. 330 alin. (3), sumele 
cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, 
cheltuielile de transport si, daca este cazul, de calare, precum si orice alte cheltuieli necesare 
pentru buna desfăşurare a procesului. 

 In condiţiile in care paratul Primarul Municipiului Cluj-Napoca a pierdut 
irevocabil procesul din dosar nr. .../117/2008 al Tribunalului Cluj-sectia mixta de contencios 
administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurări sociale, iar reclamanta şi-a rezervat 
dreptul sa solicite cheltuielile de judecata pe cale separata, prin prezenta cerere a solicitat  
obligarea paratului la plata acestora, in valoare totala de 755.228,59 leu detaliate după cum 
urmează: 

 1. 8,60   lei   -    taxa   judiciara    de    timbru    si    timbru   judiciar   
(conform    chitanţei nr. 3083185/14.11.2008); 

 2. 249.931,33 lei - onorariu avocaţial, format din: 
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 -  factura fiscala nr. 678/FIN/MB/2008 (ref. 2879) /11.07.2008 in valoare de 
10.563.33 RON reprezentând onorariul avocaţial de 2.500 EUR+TVA (total 2.975 EUR) 
pentru „redactare plângere prealabila împotriva refuzului de a elibera certificatul de urbanism 
cu derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajate a teritoriului 
aprobate", achitata cu OP nr. 699 din 11.07.2008, onor. stipulat la art. 2.1.2. din contractul de 
asistenta juridica nr. 77 din 19.02.2008 seria 23191; 

 - factura fiscala nr. 3514/FIN/IA/2008 (ref. 3715) /Ol .09.2008 in valoare de 
42.333.06 RON reprezentând onorariul avocaţial de 10.000 EUR+TVA (total 11.900 EUR) 
pentru pregătire documente si primul termen de judecata in etapa de fond (31 octombrie 2008. 
achitata cu OP nr. 836 din 29.08.2008, onor. stipulat la art.2.1.3. alin.l din contractul de 
asistenta juridica nr.77 din 19.02.2008 seria 23191; 

  - factura fiscala nr.3687/FIN/COV/2008 (ref.5022)/18.11.2008 in valoare de 
22.240.51 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR + TVA(total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr. 1082 din 17.11.2008, onor. stipulat la art. 2.1.3. alin. 2 
din contractul de asistenta 77 /2005 (pentru termenul de judecata din 21 noiembrie 2008); 

 - factura fiscala nr. 1102/FIN/NB/2008 (ref. 5628)/03.12.2008 in valoare de 
22.487,43 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR +TVA (total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr. 1127 din 02.12.2008, onor. stipulat la art. 2.1.3. alin. 2 
din contractul de asistenta 77 /2008 termenul de judecata din 12 decembrie 2008); 

 - factura fiscala nr. 4672/FIN/SL/2009 (ref. 15584)/09.09.2009 in valoare de 
25.217.29 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5,000 EUR + TVA(total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr.659 din 09.09.2009, onor.stipulat la art.2.1.3. alin. 2 din 
contractul de asistenta 11 /200&(pentru termenul de judecata din 11 septembrie 2009); 

 - factura fiscala nr. 4842/FIN/SL/2009 (ref.l6595)/23.10.2009 in valoare de 
25.489.80 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR+TVA(total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr. 792 din 22.10.2009, onor. stipulat la art. 2.1.3. alin. 2 din 
contractul de asistenta 77 / 2008 pentru termenul de judecata din 23 octombrie 2009); 

-  factura fiscala nr. 4974/FIN/SL/2009 (ref. l7571)/30.11.2009 in valoare de 
25.426.14 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR+TVA(total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr. 892 din 27.11.2009, onor. stipulat la art.2.1.3. alin. 2 din 
contractul de asistenta 77 / 2008 (pentru termenul de judecata din 4 decembrie 2009); 

 - factura fiscala nr. l013/FlN/SL/2010 (ref. 18441)/08.01.2010 in valoare de 
25.157.97 RQN reprezentând onorariu avocaţial de 5,000 EUR+TVA(total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
colaborator, suma achitata cu OP nr.9 din 08.01.2010, onor. stipulat la art. 2.1.3. alin. 2 din 
contractul de asistenta 77 /2005 (pentru termenul de judecata din 15 ianuarie 2010); 

 - factura fiscala nr. 3129/FIN/COV/2010(ref. 19207)/15.02.2010 in valoare de 
24.501.50 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR + TVA (total 5.950 EUR) 
pentru fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un 
avocat colaborator, suma achitata cu OP nr. 103 din 12.02.2010, onor. stipulat la art. 2.1.3. alin. 
2 din contractul de asistenta 11 /200&(pentru termenul de judecata din 19 februarie 2010); 

 - factura fiscala nr. 4214/FIN/ID/2010 (ref. 26681)/18.10.2010 in valoare de 
26.514.30 RON reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR+TVA (total 5.950 EUR) pentru 
fiecare termen de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat 
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colaborator, suma achitata cu OP nr. 822 din 15.10.2010, onor. stipulat la art.2.1.3. alin. 2 din 
contractul de asistenta 11 /2008 (pentru termenul de judecaţii din 22 octombrie 2010);  

  - 50.666,40 lei - onorariu avocaţial in recurs (onorariu recurs) factura fiscala nr. 
3655/FIN/ID/2011 (ref. 30539)/03.05.2011 in valoare de 50.666.40 RON reprezentând 
onorariu avocaţial de 10.000 EUR + TVA (total 11.900 EUR) pentru pregătire documente si 
primul termen de judecata in etapa de recurs, suma achitata cu OP nr.339 din 03.05.2011. onor. 
stipulat la art. 2.1.4. alin. l din contractul de asistenta 77/2008; 

 - 445.650 lei - onorariu de succes-suplimentar (care a fost redus prin actul 
adiţional nr. l-614/1 septembrie 2011/257495 la contractul de asistenta juridica nr. 
77/19.02.2008 de la suma de 200.000 Euro + TVA la suma de 100.000 Euro + TVA, aşa cum 
a fost modificat prin actul adiţional nr. 2-985/297509/23.12.2011), onorariu facturat in 3 etape: 

 - factura fiscala nr. 3820/FIN/ECO/2012 (ref. 42632)/26.06.2012 in valoare de 
150.000 RON reprezentând onorariu avocaţial suplimentar parţial, perceput pentru câştigarea 
procesului(dosar .../117/2008 Tribunalul Cluj), suma achitata cu OP nr. 329 din 26.06.2012,  

 - factura fiscala nr.3823/FIN/ECO/2012 (ref. 42632)/27.06.2012 in valoare de 
111.000 RON reprezentând onorariu avocaţial suplimentar parţial, perceput pentru câştigarea 
procesului(dosar .../117/2008 Tribunalul Cluj), suma achitata cu OP nr. 334 din 27,06.2012; 

 - factura fiscala nr. 3829/FIN/ECO/2012 (ref. 42632)/28.06.2012 in valoare de 
184.650 RON reprezentând onorariu avocaţial suplimentar rest de plata, perceput pentru 
câştigarea procesului(dosar .../117/2008 Tribunalul Cluj), suma achitata cu OP nr. 335 din 
28.06.2012; 

 3.  5.972,26 lei cu titlu de cheltuieli de transport totale (5.1. + 5.2.) din care:  
 - 515.055 lei contravaloare bilete de avion pentru deplasarea avocatului Rares 

Raducanu, care a fost reprezentat in cauza, la instanţele din Cluj-Napoca, detaliate după cum 
urmează: 

- 609     lei     conform      facturii      fiscale     nr.      4786/28.11.2008,      achitata      
cu chitanţa nr. 1781/28.11.2008, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond 
din 21 noiembrie 2008 

- 590 lei conform facturii fiscale nr. 6242/14.09.2009, achitata cu chitanţa nr. 
2272/14.09.2009, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond din 11 septembrie 
2009 

- 550    lei     conform     facturii     fiscale     nr.      6366/07.10.2009,      achitata     
cu chitanţa  nr. 2315/09.10.2009, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond 
din 23 octombrie 2009 

- 404 lei conform facturii fiscale nr. 6569/17.11.2009, achitata cu chitanţa nr. 
2383/20.11.2009, transport cu avionul pentru termenul de judecata din 4 decembrie 2009 

- 822 lei conform facturii fiscale nr. 6749/14.01.2010, achitata cu chitanţa nr. 
2442/15.01.2010, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond din 15 ianuarie 
2010 

- 470 lei conform facturii fiscale nr. 6916/16.02.2010, achitata cu chitanţa nr. 
2503/17.02.2010, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond din 19 februarie 
2010 

- 436 lei conform facturii fiscale nr. 7945/23.09.2010, achitata cu chitanţa nr. 
2870/24.09.2010, transport cu avionul pentru termenul de judecata de la fond din 22 octombrie 
2010 

- 479 lei conform facturii fiscale nr. 8614/18.03.2011, achitata cu chit nr. 
3066/21.03.2011, transport cu avionul pentru termenul de judecata din recurs din data de 4 mai 
2011 

- 695 lei conform  facturii fiscale nr. 0004222/07.07.2011, achitata  cu chitanţa 
nr. 0003070/11.07.2011, transport cu avionul avocat Valeriu Stoica: 
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-   917.26 lei contravaloare transport taxi, din care: 
 -164,93 lei transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 21 noiembrie 

2008. conform bonurilor fiscale nr. 0006/20.11.2008-43,84 lei, nr. 0014/20.11.2008-21,63 lei, 
nr. 0004/21.11.2008-9,91 lei, nr. 19/21.11.2008-13,82 lei, nr. 0003/SC ... Taxi 
SRL/21.11.2008-73,13 lei, tichet fiscal nr. 083111/21.11.2008-2,60 lei; 

 -160,97 lei transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 11 septembrie 
2009, conform bonurilor fiscale nr. 0011/Carabageac C-tin/10.09.2009-39,68 lei, nr. 0003/A. 
SRL/11.09.2009-9,37 lei, nr. 0035/SC M.T. SRL/11.09.2009-13,80 lei, nr. 0004/SC ... 
Taxi/11.09.2009-95,52 lei, tichet fiscal nr. 497550/11.09.2009-2,60 lei. 

 -131,67 lei transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 23 octombrie 
2009. conform bonurilor fiscale nr. 0012/A.I./22.10.2009-39,96 lei, nr. 0007/P.N./23.10.2009-
6,96 lei, nr.0017/N.C./23.10.2009-13,60 lei, nr. 0005/... Taxi/23.10.2009-71,15 lei. -87,23 lei 
transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 15 ianuarie 2010. conform bonurilor 
fiscale nr. 0010/Sava Constantin Ion/14.01.2010-32,75 lei, nr. 0014/SC M.A. SRL/15.01.2010-
13,69 lei, nr.0013/ SC M.A. SRL /15.01.2010-8,97 lei, nr.0002/C.S./15.01.2010-31,82 lei. 

 -133,03 lei transport taxi, efectuat pentru termenul di judecata din 19 februarie 
2010. conform bonurilor fiscale nr. 000l/SC ... Taxi/19.02.2010-76,98 lei, nr. 000l/SC B. 
SRL/19.02.2010-13,97 lei, nr. 8/ U.t. /19.02.2010-7 lei, nr. 000/Sala V./19.02.2010-35,08 lei. 

 -111,41 lei transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 22 octombrie 
2010. conform bonurilor fiscale nr. 0012/A. SA/21.10.2010-27,45 lei, nr. 
32/A.P.A/22.10.2010-13,96 lei, BF nr. 0004/S.I./22.10.2010-7,04 lei, nr. l/SC 
D.T./22.10.2010-62,96 lei. -128,02 lei transport taxi, efectuat pentru termenul de judecata din 
4 mai 2011. conform bonurilor fiscale nr.8/SC D.T. SRL/03.05.2011-29,22 lei, nr. 
11/C.I.N./04.05.2011-13,29 lei, BF nr. l/V.C./04.05.2011-76,59 lei, BF nr.2/C.N./04.05.2011-
8,92 lei. 

 4. 3.000 lei - onorariu expert pentru raportul de expertiza tehnica de mediu 
efectuata in dosar nr. .../117/2008 (conform decont de cheltuieli din 03.09.2010, suma achitata 
cu OP 1049/27.10-2009-1.000 lei si cu OP 783/15.09.2010-2.000 lei). 

  2. Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 140 din 18 martie 2014 a Tribunalului Cluj, a  fost  admisă 

acţiunea civilă înaintată de reclamanta S.C. U.T.H. S.A. în contradictoriu cu pârâţii Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca,  şi Municipiul Cluj-Napoca prin Primar şi, în consecinţă: 

 Pârâţii au fost obligaţi să-i plătească reclamantei suma de 755.228,59 lei cu titlu 
de pretenţii şi să plătească suma de 11.157,28 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Considerente  
 Prin sentinţa civilă nr. 3633/29.10.2010, pronunţată de către Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. .../117/2008, a fost admisă acţiunea  în contencios administrativ formulată de către 
reclamantă,  în contradictoriu cu pârâtul. 

În considerentele sentinţei civile, s-a reţinut că instanţa a luat act că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată, întrucât reprezentantul reclamantei a precizat că urmează să le solicite 
pe cale separată. 

În soluţionarea recursului formulat împotriva acestei sentinţe, Curtea de Apel Cluj a 
pronunţat decizia civilă nr. 2176/18.05.2011, prin care a fost respins recursul declarat de pârâtul 
Primarul Municipiului Cluj Napoca . 

 Instanţa  a reţinut că, potrivit art. 274 alin.(1) C.proc.civ., „partea care cade în pretenţii 
va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată”. 

Dispoziţiile art. 274 C.proc.civ. care permit obligarea părţii căzută în pretenţii la plata 
cheltuielilor de judecată efectuate de cealaltă parte au la bază principiului răspunderii civile 
delictuale, respectiv dispoziţiile art. 998 C.civ. 
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Instanţa  a reţinut că, în materia răspunderii civile delictuale, potrivit art. 998 şi art. 999 
C.civ., condiţiile pentru obligarea pârâtului la acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a 
săvârşirii unei fapte culpabile sunt următoarele: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui 
prejudiciu, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia celui care 
săvârşeşte fapta ilicită, sub forma intenţiei, neglijenţei sau imprudenţei. 

Partea care a suferit un prejudiciu ca urmare a formulării unei cereri de chemare în 
judecată, care a fost soluţionată în mod favorabil de către instanţă, poate solicita obligarea părţii 
căzută în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, atât pe cale incidentală, cât şi 
pe calea unei acţiuni separate. 

Instanţa  a reţinut că reclamanta a fost reprezentată de Societatea Civila de Avocati S....,   
atât în cursul judecării acţiunii  în faţa primei instanţe, cât şi în faţa instanţei de recurs, in baza 
contractului de asistenta juridica nr. 77/2008. 

Reclamanta a efectuat cheltuieli de judecată conform înscrisurilor depuse la dosar si 
anume: suma de 8,60   lei   reprezentând    taxa   judiciară    de    timbru    şi    timbru judiciar, 
onorarii avocaţiale : suma de 249.931,33 lei - achitată cu OP nr.699 din 11.07.2008,  suma de 
- 42.333.06 RON - achitata cu OP nr. 836 din 29.08.2008, suma de 22.240.51 RON,  
(reprezentând onorariu avocaţial de 5.000 EUR+TVA total 5.950 EUR pentru fiecare termen 
de judecata suplimentar ulterior primului termen, daca se prezintă un avocat colaborator) suma 
achitată cu OP nr. 1082 din 17.11.2008, suma  de 22.487,43 RON achitată cu OP nr. 1127 din 
02.12.2008, suma de 25.217.29 RON achitată cu OP nr.659 din 09.09.2009, suma de 25.489.80 
RON , achitata cu OP nr. 792 din 22.10.2009, suma de 25.426.14 RON achitată cu OP nr. 892 
din 27.11.2009,  suma de 25.157.97 achitată cu OP nr. 9 din 08.01.2010, suma de 24.501.50 
RON achitată cu OP nr. 103 din 12.02.2010, suma de 26.514.30 RON achitată cu OP nr. 822 
din 15.10.2010, suma de 50.666,40 lei - onorariu avocaţial în recurs achitată cu OP nr. 339 din 
03.05.2011, suma de 445.650 lei - onorariu de succes-suplimentar , suma achitată cu OP nr. 
329 din 26.06.2012,  cu OP nr. 334 din 27.06.2012, cu OP nr. 335 din 28.06.2012. 

De asemenea, reclamanta a justificat   înscrisurile anexate, suma de 5.972,26 lei cu titlu 
de cheltuieli de transport totale reprezentând contravaloare bilete de avion si taxi  pentru 
deplasarea  la instanţe. 

Reclamanta a achitat la instanţa de fond si suma de  3.000 lei - onorariu expert pentru 
raportul de expertiza tehnica de mediu efectuata in dosar nr. .../117/2008, conform decontului 
de cheltuieli din 03.09.2010, suma care a fost achitata cu OP 1049/27.10-2009-1.000 lei si cu 
OP 783/15.09.2010-2.000 lei. 

Din analiza probatoriului administrat în cauză, instanţa a constatat că reclamanta a făcut 
dovada îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale, astfel cum au fost amintite mai sus. 

În legătură cu condiţia prejudiciului suferit, instanţa a apreciat că sub aspectul întinderii 
acestuia, reclamanta  a făcut dovada că întreaga sumă solicitată, care face obiectul prezentei 
acţiuni, astfel cum a fost precizată, este în legătură de cauzalitate cu fapta ilicită a pârâtei care 
a condus la existenţa litigiului soluţionat în mod irevocabil de către Tribunalul Cluj, conform 
deciziei menţionate mai sus. 

Astfel, din cuprinsul dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ., a reieşit fără dubiu că, în ceea ce 
priveşte raporturile juridice stabilite între avocat şi client, orice imixtiune din partea vreunui 
organ al statului este inadmisibilă. Contractul încheiat de avocat cu clientul său, ca orice act 
juridic, îşi produce efectele numai între părţi, nu şi faţă de terţe persoane. Fundamentul 
acordării cheltuielilor de judecată avansate de partea care a câştigat procesul, în care sunt 
incluse şi sumele de bani plătite cu titlu de onorariu avocaţial, îl reprezintă culpa procesuală. 
În consecinţă, contractul de asistenţă juridică încheiat între partea care a câştigat procesul şi 
reprezentantul său convenţional, îşi va produce efectele şi faţă de partea căzută în pretenţii, nu 
ca o consecinţă a participării sale personale, sau prin reprezentare la încheierea respectivei 
convenţii, ci în virtutea principiului răspunderii civile delictuale. 
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Acest aspect presupune respectarea principiului reparării integrale, însă dreptul de a 
pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă ilicită, ca orice drept subiectiv 
civil, este susceptibil de a fi exercitat abuziv. Aşadar, revine în sarcina instanţei ca în virtutea 
dreptului său de apreciere să protejeze partea căzută în pretenţii de orice abuz din partea 
celeilalte părţi, prin raportarea sumelor solicitate cu titlu de onorariu avocaţial la mărimea 
pretenţiilor şi complexitatea cauzei. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţi Europene a 
Drepturilor Omului, care a statuat că obligarea la plata cheltuielilor de judecată se va realiza 
numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare şi care au fost făcute, în mod real, în 
limita unui cuantum rezonabil. 

Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat constant în jurisprudenţa sa că 
partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura 
în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. Mai exact, se poate afirma 
că în cheltuielile de judecată se cuprind acele sume de bani care în mod real, necesar şi 
rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul. 

În cauză, tribunalul a apreciat raportat la complexitatea cauzei, numărul termenelor de 
judecată, anvergura proiectului imobiliar pus in discuţie în cadrul litigiului,  onorariile 
avocaţiale, ca fiind  rezonabile si proporţional cu activitatea depusă de către avocaţi în 
reprezentarea reclamantei S.C. U.T.H. S.A.   

3. Apelul pârâţilor 
Împotriva acestei sentinţe, au declarat  în termen legal apel pârâţii Municipiul Cluj-

Napoca prin Primar  şi Primarul municipiului Cluj-Napoca, solicitând, în principal, schimbarea 
ei,  în sensul  admiterii excepţiilor lipsei calităţii procesuale  pasive a  pârâtului Municipiul 
Cluj-Napoca şi lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a  pârâtului Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, iar, în subsidiar, schimbarea ei în sensul diminuării pretenţiilor  formulate de 
reclamantă ca  urmare a cenzurării onorariului avocaţial. 

În motivarea apelului lor, pârâţii învederează că, în ceea ce priveşte  solicitarea 
formulată în principal, pârâtul Municipiul Cluj-Napoca nu are calitate procesuală pasivă 
raportat la   dispoziţiile  art. 36 din Noul Cod de Procedură Civilă, sub  imperiul căruia a fost 
exercitată prezenta acţiune, întrucât nu este  persoană căzută în pretenţii în dosarul în care au 
fost  pronunţate hotărârile judecătoreşti în temeiul cărora se  solicită cheltuieli de judecată, 
nefiind parte care a  pierdut  procesul, fiind  admisă faţă de  acesta excepţia  lipsei calităţii 
procesuale  pasive. Referitor  la  pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca, acesta  nu are 
capacitate  procesuală de folosinţă raportat la  dispoziţiile  art. 56 Noul Cod de Procedură Civilă 
şi prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale, unitatea administrativ-
teritorială fiind  persoană juridică, cu patrimoniu propriu, conform  dispoziţiilor  art. 21 alin. 1  
teza I din Legea nr.  215/2001, primarul fiind  doar  o autoritate executivă. Conform art. 21 
alin. 5  din aceeaşi lege, despăgubirile  pe care trebuie să le  plătească unitatea administrativ 
teritorială în urma  hotărârilor  pronunţate de  instanţa de judecată sunt asigurate de bugetul 
local, acest text de lege nefăcând  referire la cheltuieli de judecată. 

Pe fondul cauzei, cu privire la solicitarea  subsidiară, pârâţii arată că hotărârea primei 
instanţe  nu este  motivată, aceasta  neanalizând  în mod  concret caracterul necesar, rezonabil 
şi proporţional al cuantumului cheltuielilor de  judecată, raportat la  volumul de  muncă depus 
de avocat, determinat de elemente  precum complexitatea sau noutatea litigiului. Acest  motiv 
este dezvoltat ulterior, necontestându-se taxa judiciară de timbru, onorariul expertului şi 
cheltuielile de transport, ci doar cele  privind  cuantumul onorariului avocaţial, arătându-se  că 
onorariul de succes stabilit  suplimentar prin actul adiţional la contractul de asistenţă juridică 
nu constituie o cheltuială ce  poată fi imputată părţii căzute în pretenţii, fiind  doar  o 
recompensă suplimentară a  muncii prestate de avocat, cu un vădit caracter voluntar, voluptoriu 
şi de  generozitate din partea  clientului, nefiind  un echivalent  propriu-zis al muncii avocatului, 
fiind  caracterizat chiar de  părţi în actul adiţional ca fiind „suplimentar”. 



392 
 

Onorariul solicitat  pentru redactarea  plângerii prealabile este anterior procesului, 
neputând  fi inclus  în categoria cheltuielilor de judecată. 

Onorariul solicitat pentru invocare a excepţiei de  neconstituţionalitate nu se  justifică, 
în condiţiile în care aceasta a fost respinsă. 

Se  impune  în general reducerea  cuantumului onorariului avocaţial pentru 
reprezentarea  în faţa  instanţei de fond  şi în recurs,  fiind  în mod  vădit disproporţionat  şi 
stabilit  într-un cuantum exagerat, prima  instanţă nestudiind  dosarul de fond  pentru a aprecia  
în concret  volumul de activitate depus de avocaţi şi complexitatea cauzei. 

Tribunalul nu a avut  în vedere  faptul că acţiunea a fost  respinsă faţă de doi dintre  
pârâţi, ca  urmare  a admiterii unor excepţii. 

În temeiul art. 451  alin. 2  Cod proc. civ., instanţa  poate reduce din oficiu, motivat, 
cuantumul onorariului avocaţial, având  în vedere  valoarea pricinii, volumul de  muncă, 
complexitatea cauzei, noutatea litigiului, aşa cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale, ca şi din cea a C.E.D.O., onorariul avocaţial fiind  convenit  între părţile  
contractului într-un cuantum exagerat de 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro pe termen de  
judecată, chiar  şi în situaţia  în care cauza ar fi amânată fără discuţie, neîncadrându-se, în mod 
evident, în limitele  unui cuantum rezonabil şi nefiind  necesar  raportat la specificul cauzei, 
neputând  fi pus, aşadar, în sarcina pârâtului. 

În plus,  actele  adiţionale  la contractul de asistenţă juridică încheiate  ulterior  finalizării 
irevocabile a dosarului arată că serviciile  juridice  pentru care avocatul a fost  plătit de 
reclamantă nu s-au limitat  la asistenţă şi reprezentare  în litigiu, ci au presupus „efectuarea 
tuturor formalităţilor administrative  necesare  în vederea  modificării Planului Urbanistic 
Zonal”, astfel că nu le  poate fi imputat  pârâţilor  în integralitate  prejudiciul pretins de 
reclamantă, ci numai cheltuielile de judecată efectuate pe durata procesului ( 27.11.2008 – 
18.05.2011), şi, dintre acestea, doar  cele necesare  şi care au fost  în mod real făcute  şi în 
limita  unui cuantum rezonabil.  

Se  impune schimbarea sentinţei şi în sensul respingerii capătului de cerere  accesoriu 
privind  cheltuielile de judecată din prezentul proces, întrucât reclamanta a ales să le  solicite 
pe cale separată, întrucât, dacă le-ar fi solicitat  în procesul iniţial, ar  fi fost  scutită de plata 
taxei judiciare de timbru. 

În probaţiune, apelanţii au solicitat  ataşarea dosarului nr. .../117/2008 al Tribunalului 
Cluj. 

4. Întâmpinarea din apel 
Reclamanta  intimată SC U.T.H.  SA Timişoara, prin întâmpinare, a  solicitat 

respingerea apelului ca  nefondat. 
Referitor  la excepţiile  invocate de apelante, a solicitat respingerea acestora, pe  motiv  

că Municipiul Cluj-Napoca este titularul unui patrimoniu propriu şi este cel care  răspunde din 
punct de vedere  patrimonial pentru primar. Dacă acesta  nu ar fi obligat  la plata cheltuielilor 
de  judecată, reclamanta ar fi pusă în situaţia  de a  obţine  o hotărâre  imposibil de executat, 
pentru că primarul nu este titularul vreunui cont. 

De altfel, ambele  pârâte  au formulat  contestaţie la executare, atacând  executarea silită 
declanşată de  reclamantă, în baza hotărârilor  judecătoreşti pronunţate  în dosarul privind  
fondul cauzei, deşi, în acel dosar, doar  faţă de  Primarul municipiului Cluj-Napoca a  fost  
admisă acţiunea şi acesta  figurează ca debitor al obligaţiei din titlul executoriu. 

În ceea ce priveşte  excepţia  lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, ar fi absurd  să 
se admită această excepţie, alături de cealaltă, câtă vreme, în procesul de fond, a fost  atacat  un 
act  emis de primar, acesta având  calitate  procesuală pasivă, iar, atunci când  se  pune problema  
recuperării cheltuielilor de  judecată, acesta să invoce  lipsa  bugetului propriu, pentru ca asta 
ar  însemna să nu poată fi obligat la  cheltuieli de judecată, chiar  dacă ar  cădea  în pretenţii. 
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Reaua  credinţă a  pârâţilor apelanţi este evidentă, aceştia  formulând  un apel comun, 
iar, dacă s-ar  avea  în vedere  cuprinsul acestuia, ar  însemna  fie că cel al municipiului nu este 
semnat, fie cel al primarului nu este semnat, ceea ce ar  constitui motive de  nulitate ale  cererii 
de  apel raportat la prev. art. 470 alin. 3  Cod proc. civ. 

De altfel, apelul nu cuprinde  nici codul de  identificare  fiscală şi contul apelanţilor. 
Pe fond,  prima  instanţă a  stabilit ca  întreaga  sumă acordată cu titlu de  pretenţii se  

află în legătură de cauzalitate cu fapta ilicită a  pârâtului care a  condus  la existenţa  litigiului 
de  fond. Apelantele încearcă să inducă în eroare   instanţa de apel, menţionând  sume care  nu 
au fost  solicitate  prin cererea de chemare  în judecată. 

Suma  solicitată pentru redactarea plângerii prealabile trebuie acordată, câtă vreme  
plângerea prealabilă este o condiţie  prealabilă obligatorie  pentru a se  putea formula cerere de  
chemare  în judecată, onorariul avocaţial pentru redactarea acestuia  fiind achitat  înainte de  
începerea procesului, aşa cum rezultă din ordinul de  plată ce face dovada acestuia.   

Onorariul de succes este o cheltuială de  judecată efectuată direct  în dosar, reprezentând 
echivalentul propriu-zis al muncii avocatului, întrucât  succesul dosarului se datorează 
activităţii acestuia.  

Onorariile avocaţiale, conform contractului de asistenţă juridică şi actului adiţional nr. 
1-614  din 1.09.2011, se stabilesc în funcţie de timpul efectiv  lucrat la  solicitarea expresă a  
clientului, pe  bază de rate  orare, iar  onorariul suplimentar, pentru câştigarea definitivă şi 
irevocabilă a  litigiului, este  prevăzut expres  în actul adiţional la  contract ca fiind  distinct de  
celelalte. Mai mult, onorariul suplimentar de succes  a fost  redus de  la  200.000 euro plus  
TVA la  suma  de  10.000 euro plus  TVA, ceea ce  reprezintă o dovadă în plus că a  fost  stabilit  
pentru munca  prestată de  avocat,  chiar  dacă plata acestuia  s-a  făcut  ulterior, în trei etape. 

În ceea ce priveşte onorariile pe termene de  judecată, se  precizează că au fost  mai 
multe termene de  judecată pentru care nu s-au perceput onorariu, cum ar  fi, de exemplu, 
termenele din 26.03.2010, 7.05.2010, 11.06.2010 şi 10.09.2010, raportat la  complexitatea 
cauzei justificându-se  un onorariu de  5000 euro plus  TVA pe termen la fond şi de  10.000 
euro plus  TVA în recurs, recursul judecându-se  la  un singur termen. 

Toate  cheltuielile de judecată au fost efectuate  în mod  real şi suportate de reclamant, 
având  un caracter cert, au fost  necesare  şi rezonabile, avându-se  în vedere  potenţialul uriaş 
al proiectului investiţional propus de reclamantă ce  nu a putut fi pus  în practică datorită faptei 
abuzive a  pârâtului, reclamanta  fiind  nevoită să apeleze la  un cabinet de avocatură de  
prestigiu specializat  în domeniu. 

5. Nu a  fost  depus  răspuns  la  întâmpinare. 
6. Probele  administrate  în apel 
În apel, la  solicitarea  pârâţilor apelanţi, a fost ataşat dosarul nr. .../117/2008 al 

Tribunalului Cluj, apreciindu-se  că această probă este  necesară, concludentă şi utilă pentru 
soluţionarea cererii de apel. 

7. Nu au fost depuse  note scrise, în sensul art. 244 alin. 2  Cod proc. civ.,   părţile  
neformulând  concluzii orale pe  fondul apelului. 

8. Soluţia asupra apelului 
Analizând apelul formulat prin prisma  motivelor  invocate, raportat la   dispoziţiile  art. 

476  şi 477 Cod proc. civ., curtea constată următoarele: 
8.1. Astfel, în principal, apelanţii solicită  schimbarea sentinţei în sensul respingerii 

acţiunii faţă de ambii pârâţi, ca  urmare a  admiterii excepţiilor lipsei calităţii procesuale  pasive 
în ceea  ce-l priveşte  pe  pârâtul Municipiul Cluj-Napoca şi a  lipsei capacităţii procesuale de 
folosinţă în cazul pârâtului Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Cluj Napoca este 
fondată şi cea a lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Primarul Municipiului Cluj 
Napoca este nefondată, întrucât, în prezenta  cauză, reclamanta solicită pe cale separată 
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cheltuieli de judecată ocazionate într-un proces  în care pârâţii au fost  părţi, instanţa de 
contencios, care a  soluţionat  cauza pe fond, tranşând irevocabil problema calităţii procesuale  
pasive  şi capacităţii procesuale  de  folosinţă, sub acest aspect subzistând  puterea de  lucru 
judecat. De altminteri, pretenţiile referitoare la  cheltuielile de  judecată îşi păstrează caracterul  
accesoriu, chiar  solicitate fiind  pe cale separată, întrucât, la acordarea lor, instanţa de  judecată 
este  chemată să aplice criteriile privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de  judecată şi, 
atunci când este cazul, să cenzureze onorariile avocaţiale, inclusiv sub aspectul legii aplicabile 
în ceea ce priveşte criteriile aceasta fiind cea de la data naşterii obligaţiei de plată, adică art. 
274 C.pr.civ., şi nu art. 451 din noul Cod de procedură civilă, invocate de apelanţi, aceste fiind 
aplicabile doar cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces, derulat sub imperiul 
noului Cod de procedură civilă.  

De aceea, la  plata acestora, nu poate fi obligat  decât  pârâtul care a căzut  în pretenţii 
şi care, conform celor statuate  prin hotărârile  instanţelor de contencios, este  pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca. Susţinerile reclamantei în sensul necesităţii lărgirii cadrului 
procesual în ceea ce priveşte capătul de cerere  vizând acordarea cheltuielilor de  judecată peste 
cel vizând  fondul acţiunii în contencios  sunt  neîntemeiate, din considerentele  deja arătate, 
ştiută fiind, oricum, practica  instanţelor  în sensul de a obliga  pârâtul Primarul municipiului 
Cluj-Napoca şi la plata cheltuielilor de judecată în cazul în care este  căzut  în pretenţii, 
indiferent că este  vorba de acţiuni în contencios  sau de plângeri  împotriva unor acte 
administrative ale acestuia ce scapă controlului în cadrul contenciosului administrativ, fiind  
obiect al unor legi speciale, cum este exemplul plângerilor  împotriva refuzului de a soluţiona  
notificările  formulate  în temeiul Legii nr.10/2001 sau împotriva  dispoziţiilor  emise  în 
temeiul acestei legi, ce  intră în competenţa  Secţiei civile  I a  Curţii de Apel Cluj, sesizată cu 
soluţionarea apelului, raportat la specializarea secţiei investită cu soluţionarea cererii de  
chemare  în judecată. 

Din aceste  considerente, apelul pârâtului Municipiul Cluj-Napoca prin Primar  va fi 
admis  în totalitate  şi, în temeiul art. 480 alin. 2 noul Cod proc. civ., sentinţa apelată schimbată 
în ceea ce  îl priveşte pe acest  pârât, în sensul respingerii acţiunii faţă de acesta, ca  urmare a 
admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale  pasive. 

8.2. Cu privire la fondul apelului declarat de pârâtul Primarului Municipiului Cluj-
Napoca, de  remarcat  că, raportat la  limitele efectului devolutiv al apelului determinate  
conform art. 477 noul Cod de procedură civilă, acesta  nu a contestat cheltuielile  privind taxa 
judiciară de timbru, timbrul judiciar, onorariul expertului şi cheltuielile de transport, în discuţie 
rămânând  doar  onorariul avocaţial şi cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul proces. 

8.2.1. În  ceea ce priveşte  onorariul avocaţial, sunt  formulate critici distincte privind 
onorariul suplimentar de succes, solicitându-se  instanţei ca  acesta să nu fie acordat deloc, 
întrucât nu constituie o cheltuială necesară ocazionată reclamantului în procesul de fond, ci o 
recompensă suplimentară a  muncii efectiv  prestate de avocat, cu caracter  voluntar, voluptoriu 
şi de  generozitate. 

Raportat la acest  motiv, apelul este fondat, întrucât  acest  onorariu, contrar  celor  
susţinute de reclamanta  intimată prin întâmpinare, nu are vreo legătură cu munca efectiv  
prestată de avocat în cursul procesului, fiind  doar o exprimare a recunoştinţei pentru câştigarea 
procesului. Acest  lucru rezultă cu prisosinţă din faptul că decizia  în recurs a  fost pronunţată 
la  18 mai 2011, iar actul adiţional prin care  s-a  stabilit  cuantumul iniţial al acestui onorariu 
a  fost  încheiat  între reclamantă şi firma de avocaţi la  1.09.2011, aşa  cum rezultă din chiar  
cuprinsul cererii de chemare  în judecată, în care se face referire la actul adiţional nr. 1-
614/1.09.2011/257495. Aşadar, înţelegerea privind plata onorariului de succes a  intervenit  
după câştigarea irevocabilă a procesului, neavând legătură cu prestaţia avocaţilor  din proces, 
reprezentând un act de gratificare pentru care reclamanta nu se  poate regresa  împotriva 
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pârâtului care a  pierdut  procesul. Raportat la aceste  considerente, reducerea sa ulterioară şi 
plata  în trei rate nu prezintă nicio relevanţă. 

8.2.2. Cu privire la onorariul avocaţial pentru redactarea  plângerii prealabile în 
cuantum de  2500 euro + TVA, în total 2975 euro, de remarcat  că aceasta a fost  depusă în 
dosarul de fond ataşat  în apel, la  filele  59 – 64, iar, din cuprinsul acesteia, nu rezultă că ar fi 
fost  formulată de firma de avocaţi cu privire la care se solicită plata  onorariului avocaţial, 
fiind semnată personal de către reprezentantul legal al reclamantei, directorul adjunct  C.E., 
chiar  dacă, în factura fiscală nr. 678/11.07.2008, de  la  fila  31  din dosarul nr. .../117/2008 al 
Tribunalului Cluj, a  fost facturată suma de  10.563,33 Ron cu titlu de  onorariu avocaţial pentru 
plângere prealabilă. Prin urmare, în mod greşit a  constatat  prima  instanţă că şi această sumă 
constituie cheltuială de judecată în procesul în contencios, câtă vreme nu s-a  făcut  dovada 
prestării efective  a serviciului de  către firma de avocaţi. 

8.2.3. De remarcat că nici cererea de  chemare  în judecată nu este formulată prin 
reprezentant convenţional avocat, ci prin reprezentant  legal, J.G. (f.17 din dosarul nr. 
.../117/2008 al Tribunalului Cluj). 

De altfel, chiar  din cuprinsul cererii de  chemare  în judecată din prezentul dosar, rezultă 
că suma de  10.000 euro plus  TVA, în total 11.900 euro din factura  fiscală nr. 3514/2008 se 
solicită, nu pentru redactarea  cererii de chemare  în judecată în acţiunea  în contencios, ci 
pentru pregătirea documentelor şi a primului termen de  judecată în etapa de fond, 31.10.2008. 

Studiind dosarul ataşat, se  constată că primul termen de  judecată a fost stabilit  pentru 
data de 31.10.2008, când s-a  prezentat în faţa  instanţei, pentru reclamantă, avocat D.R.R., care 
a depus  la dosar  un înscris  prin care a  extins  acţiunea faţă de Primarul municipiului Cluj-
Napoca şi a ridicat  întâmpinarea depusă de  pârâtul chemat  în judecată prin cererea  iniţială, 
respectiv  Municipiul Cluj-Napoca, impunându-se amânarea cauzei pentru comunicarea 
extinderii de acţiune şi studiul întâmpinării depusă de  un pârât, care, aşa  cum s-a  dovedit prin 
soluţia dată în apel, nu avea  calitate  procesuală pasivă. 

Nu a fost  depus  niciun act până la primul termen de  judecată, nici anexă cererii de  
chemare  în judecată şi nici în faţa  instanţei la primul termen de  judecată, onorariul avocaţial 
de  10.000 euro fiind solicitat doar  pentru deplasarea avocatului la Cluj la un termen la  care a  
depus  o precizare de acţiune şi a  ridicat  o întâmpinare. Este clar că, la acel termen,  nu puteau 
fi formulate alte cereri, datorită necesităţii comunicării precizării de acţiune. De aceea, un 
onorariu de  10.000 euro plus  TVA este  vădit  disproporţionat pentru această prestaţie, un 
onorariu de  1000 euro plus  TVA, în total 1190 euro  fiind  suficient şi corespunzând  criteriilor 
stabilite de  art. 274 alin. 3  Cod proc. civ., în continuare aplicabil în cauză, în condiţiile  în 
care  obligaţia de plată a cheltuielilor de  judecată s-a  născut  în primul proces, derulat  sub 
imperiul vechiului Cod de procedură civilă.  

Aceasta, deoarece, oricât de  complex ar fi fost procesul, cererea a fost redactată de 
reclamantă, iar avocatul, pentru primul termen, a  depus  doar o extindere de acţiune evident  
necesară, câtă vreme  se ataca  în contencios un act  emis de  un organ al administraţiei publice  
locale care nu a fost  chemat  în judecată, invocându-se  prin întâmpinarea depusă de  pârâtul 
iniţial excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive a acestui, admisă ulterior de   instanţa de 
contencios.  

8.2.4. Referitor  la onorariul pentru restul termenelor de  judecată în faţa  instanţei de 
fond, s-a  solicitat  un onorariu de  5000 euro plus  TVA pentru termenul de  judecată din 
11.09.2009, or, studiindu-se  încheierea acestei şedinţe  publice, de  la fila  78 din dosarul nr. 
.../117/2008 al Tribunalului Cluj, se  constată că pentru reclamantă s-a  prezentat  consilierul 
juridic A.D. şi nu avocatul colaborator, aşa cum se  susţine  în cererea de chemare  în judecată, 
cauza amânându-se fără discuţie, astfel că această sumă nu constituie  cheltuială de  judecată, 
neputând fi, astfel, acordată. 
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Pentru termenul de  judecată din 21.11.2008, aşa  cum rezultă din încheierea şedinţei 
publice de  la  fila 37 din dosarul de  fond, s-a prezentat avocatul colaborator D.R.R., depunând  
la dosar taxa judiciară de timbru de  8 lei şi timbru judiciar de  60 bani, ce  i-a  fost  pusă în 
vedere  prin încheierea şedinţei precedente  din 31.10.2008, ridicând  întâmpinarea depusă de 
Primarul municipiului Cluj-Napoca, cauza amânându-se  pentru un motiv ce se  putea anticipa 
în mod  clar într-o acţiune  în contencios, şi anume acela de  a se  depune  documentaţia care a 
stat  la baza actului administrativ contestat. Din acest  considerent, un onorariu de 1000 euro 
plus  TVA pentru acest termen de  judecată, adică un total de  1190 euro este  proporţional cu 
munca depusă de avocat, inclusiv avându-se în vedere  complexitatea cauzei. 

La  termenul de  judecată din 12.12.2008, aşa  cum rezultă din încheierea  şedinţei 
publice  de la  fila  66  din dosarul de  fond  al instanţei de contencios, părţile au pus  concluzii 
cu privire la  excepţia de  neconstituţionalitate  invocată prin cererea de  chemare  în judecată, 
excepţie care a fost  finalmente respinsă prin decizia  nr.  987/30 iunie  2009 a  Curţii 
Constituţionale, depusă la  f. 68-70 din acelaşi dosar. Întrucât, în ceea  ce  priveşte această 
excepţie, pârâtul nu poate fi considerat  căzut  în pretenţii în sensul art. 274 alin. 1 din vechiul 
Cod proc. civ., nu pot fi acordate cheltuielile  ocazionate cu plata avocatului, în sumă de 5000 
euro plus TVA. 

La termenul de  judecată din 23.10.2009, aşa  cum rezultă din încheierea  şedinţei 
publice  de la  fila  154, s-a  prezentat  un avocat  colaborator, care a depus  la  dosar  un set de 
acte, între  filele  82 - 146 şi a  solicitat efectuarea  unei expertize, depunând  în scris  
obiectivele, tot  la termenul de  judecată (f. 147-150). Raportat la munca  depusă de avocat 
pentru acest termen,  instanţa apreciază că un onorariu de 2000 euro plus  TVA satisface 
criteriile de la art. 274 alin. 3  Cod proc. civ., avându-se  în vedere inclusiv pregătirea  
înscrisurilor şi formularea obiectivelor expertizei, precum şi împrejurarea că înscrisurile nu au 
fost depuse cu respectarea  termenului prev. de art. 138 alin. 3  din vechiul Cod proc. civ., fiind 
depuse  direct la termenul de  judecată, iar expertiza a fost  solicitată tot  la termenul de  judecată 
şi nu prin cererea de  chemare  în judecată sau extinderea acesteia faţă de  pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 

În ceea ce  priveşte termenul de  judecată din 4.12.2009, aşa  cum rezultă din încheierea  
şedinţei publice  de la  fila  162, cauza era  în stare de amânare, reprezentantul reclamantei 
nefăcând altceva decât să depună la  dosar  opisul înscrisurilor depuse  la termenul anterior, la 
care a fost  obligat de   instanţă, nerespectând, de asemenea,   dispoziţiile  art. 138 alin. 3  Cod 
proc. civ. şi depunând  dovada achitării onorariului provizoriu pentru expert, de asemenea, cu 
nerespectarea termenului prev. de art. 170 alin. 1 din vechiul Cod proc. civ. A mai solicitat  
înlocuirea expertului pe  motiv de  incompatibilitate, cerere  asupra căreia  instanţa  nu s-a  
pronunţat, pentru că nu existau dovezi în acest  sens  la acel termen. Din aceste  considerente, 
instanţa apreciază că un onorariu de  250 euro plus  TVA satisface criteriile rezultând  din  
dispoziţiile  art. 274 alin. 3  din vechiul Cod proc. civ., raportat la  munca  depusă în concret 
de avocat. 

La  termenul de  judecată din 15.01.2010, aşa cum rezultă din încheierea  şedinţei 
publice de la fila  169 din acelaşi dosar, reprezentantul avocat s-a  prezentat, solicitând  doar  
înlocuirea expertului, invocând  motivele indicate  la termenul anterior, fără a depune  probe  
suplimentare,  cererea sa  fiind  încuviinţată de  instanţă. Raportat la  prestaţia  concretă de  la 
acest termen, instanţa apreciază că un cuantum al onorariului avocaţial de  250 euro plus  TVA 
este  în măsură să acopere valoric  prestaţia avocatului raportat la  criteriile deja arătate. 

În ceea  ce  priveşte  termenul de  judecată din 19.02.2010, conform încheierii şedinţei 
publice  de la f. 195 din dosarul indicat, reprezentantul reclamantei a  depus  la  dosar  planul 
urbanistic  zonal şi alte  înscrisuri, conform încheierii, acestea  fiind  cusute la dosar la f. 175-
174, tot  cu nerespectarea termenului prev. de art. 138 alin. 3  Cod proc. civ, lăsând  la 
aprecierea  instanţei înlocuirea  expertului care a depus  un act  din care rezultă că nu era 
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specializat  în protecţia mediului, motiv  pentru care  instanţa apreciază că un onorariu de 500 
euro plus  TVA este de  natură să satisfacă criteriile din art. 274 alin. 3  Cod proc. civ. 

Au mai fost  stabilite o serie de  termene de  judecată la  care  cauza s-a amânat, 
prezentându-se  pentru reclamantă sau solicitând amânare  în scris consilierul juridic şi nu 
avocatul, aşa  cum rezultă din încheierile de la f. 203, 214, 220, 240, ceea ce dovedeşte  încă o 
dată în plus că nu era  necesară prezenţa avocatului în situaţii de amânare a cauzei, reducerea  
onorariului pentru prezentarea la astfel de termene  fiind  cu atât  mai mult  justificată. 

Termenul de  judecată din 22.10.2010, aşa  cum rezultă din încheierea  şedinţei publice  
de la fila  264, a fost ultimul termen de  judecată, când  reprezentantul avocat al reclamantei s-
a  prezentat, a depus  concluzii scrise (f. 251-263) şi a  pus  concluzii oral pe  fondul cauzei, 
fiind  amânată pronunţarea. În condiţiile în care concluziile scrise reiau în bună parte  cele  
cuprinse  în cererea de chemare  în judecată (f. 251-254, par. 1-13), inclusiv motivele referitoare  
la excepţia de  neconstituţionalitate respinsă (f. 260 – 263, par. 41 – 58), doar  concluziile 
raportat la  probele  administrate  în cauză prezentând  un element de  noutate  (f. 254 – 260, 
par. 14-40), curtea apreciază că un onorariu de  3000 euro plus  TVA este de natură să satisfacă 
criteriile  rezultând  din  dispoziţiile  art. 274 alin. 3  din vechiul Cod proc. civ., în ceea ce 
priveşte munca concretă depusă de avocat.  

În fine, în ceea ce  priveşte recursul, judecat  la  un singur  termen de  judecată, cel din 
4  mai 2011, reprezentantul reclamantei s-a  prezentat, a depus  la dosar concluzii scrise (f. 21-
34) şi a susţinut oral poziţia exprimată  prin acestea. Recursul Primăriei municipiului Cluj-
Napoca a fost  admis, iar  cel declarat de Primarul municipiului Cluj-Napoca a  fost respins. În 
condiţiile  în care apărarea reclamantei a fost asigurată prin avocat faţă de ambii pârâţi care au 
declarat recurs, iar recursul unuia dintre aceştia a fost  admis, iar, din concluziile scrise, o bună 
parte reiau în totalitate  cele depuse  în faţa  primei instanţe (f. 9-13, par. 42-59), curtea 
apreciază că un onorariu de  3000 euro plus  TVA este  în măsură să satisfacă criteriile prev. 
de art. 274 alin. 3  Cod proc. civ., raportat la  munca depusă de avocat, inclusiv  ţinând seama 
de  complexitatea cauzei şi etapa procesuală în care se afla. 

Din toate aceste  considerente, în temeiul art. 480 alin. 2 din noul Cod de procedură 
civilă, instanţa va admite  în parte apelul declarat de  pârâtul Primarul municipiului Cluj-
Napoca şi va schimba sentinţa apelată, în sensul de a reduce onorariul avocaţial, conform celor 
arătate  în considerente, transformându-l în lei la cursul BNR de la data  înregistrării cererii de 
chemare în judecată, 28.10.2013, de  4,4404  lei, adică la  suma de  58.125  lei, urmând a fi 
menţinute  sumele acordate  pentru taxa judiciară de timbru, timbrul judiciar, cheltuielile de 
transport şi onorariul expertului, cuantumul total al pretenţiilor la care  urmează a fi obligat 
acest  pârât faţă de reclamantă fiind, astfel , de 67.106  lei. 

Raportat la soluţia dată asupra apelului, vor fi recalculate cheltuielile de  judecată 
ocazionate de acest  pârât reclamantei pentru prima  instanţă,  urmând a fi acordată o sumă 
corespunzătoare taxei judiciare de timbru calculată la  suma de 67.106  lei, la  cât urmează a fi 
obligat  acest  pârât faţă de reclamantă prin decizia  pronunţată în apel, în această măsură el 
fiind  căzut  în pretenţii în sensul art. 453 Cod proc. civ.   

 Nu este  fondat  motivul de apel referitor la calea procesuală aleasă de 
reclamantă de  a-şi recupera  cheltuielile de judecată ocazionate de  acţiunea  în contencios  
administrativ, câtă vreme  aceasta are  posibilitatea de a alege  între a solicitat  cheltuieli de 
judecată  în cadrul procesului asupra fondului sau pe cale separată şi aceasta cu atât  mai mult 
cu cât acest  pârât  a  solicitat  în principal respingerea  în totalitate a acestei cereri, opunându-
se  constant  pe  parcursul procesului plăţii oricăror  cheltuieli şi doar  în subsidiar  solicitând  
reducerea  onorariului avocaţial.  

 În ceea ce  priveşte cheltuielile de  judecată din apel, la  plata acestora  va fi 
obligată reclamanta  intimată faţă de apelanţi, în limita sumei cu care   instanţa de apel a redus 
pretenţiile acordate de  prima  instanţă, respectiv  688.122,59 lei, la care se  calculează taxa 
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judiciară de timbru  din apel şi care va fi acordată cu titlu de cheltuieli de judecată, conform 
dispoziţiilor art. 451  alin. 1, 453 şi 482 Cod proc. civ. 

 
 

61. Sechestru asigurător. Scopul cauţiunii  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 19/A din 7 ianuarie 2015  
Prin Încheierea civilă nr. 1072/F/25.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bistriţa - 

Năsăud în dosar nr. .../112/2014, a fost admisă cererea formulată de creditorul P.I., împotriva 
debitorului U.L.A. şi, în consecinţă :  

A fost dispusă înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile 
ale debitorului până la concurenţa echivalentului în lei a sumei de 157.725 Euro 
(695.535,705lei la data formulării cererii); 

A fost fixat în sarcina creditorului obligaţia de a plăti în termen de 5 zile de la 
comunicare o cauţiune de 66.147 lei, echivalentul a 15.000 Euro, sub sancţiunea desfiinţării de 
drept a sechestrului în conformitate cu dispoziţiile art. 955 NCPC. 

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

„Potrivit normei cuprinse în art. 952 alin.1 din Codul de procedură civilă    „creditorul 
care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, 
poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la 
plata unei cauţiuni în  cuantumul fixat de instanţă.” 

În cauză, creditorul a ataşat cererii sentinţa civilă nr. 352/F/2014, pronunţată de 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul civil nr. .../112/2012, nedefinitivă, care atestă nu numai 
împrejurarea că a intentat  cererea de chemare în judecată, ci şi că deţine un act scris iar creanţa 
constatată de acest act a devenit de mult exigibilă. Observând apărările formulate de către 
debitor în dosarul menţionat, tribunalul reţine că acesta nu a contestat nici caracterul exigibil 
al creanţei şi nici înscrisul constatator al împrumutului, ci a invocat doar prescripţia dreptului 
material la acţiune, simulaţia  şi executarea obligaţiilor asumate prin înscris.  

Aşa fiind, în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de  articolul sus citat, astfel că se 
va dispune instituirea unui sechestru asigurător până la concurenţa sumei de 157.725 euro, 
pretinsă de creditor. 

Raportat la cuantumul sumei în discuţie, tribunalul apreciază necesară obligarea 
creditorului la plata în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri a unei cauţiuni, 
în condiţiile art. 952 alin.1 teza  a II-a coroborat cu art. 1056 alin.1 şi 2 din Codul de procedură 
civilă, în sumă de 66.147 lei, echivalentul a 15.000 euro, la cursul BNR de la data formulării  
cererii de faţă, sub sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii asigurătorii în caz de neplată”. 

Împotriva acestei Încheieri a declarat apel, în termen legal, reclamantul P.I., solicitând 
admiterea apelului, anularea încheierii atacate şi schimbarea în parte a hotărârii atacate, sub 
aspectul obligării reclamantului la plata cauţiunii de 15.000 Euro. 

În motivarea apelului s-a arătat că în încheierea apelată nu se indică motivul pentru care 
a fost obligat la plata cauţiunii, deşi, potrivit art. 952 alin. 1 şi art. 951 alin. 1 NCPC, instanţa 
putea dispune obligarea sa la plata unei cauţiuni, stabilirea cauţiuni fiind o facultate a instanţei, 
iar nu o condiţie imperativă prevăzută de lege. 

Mai mult, suma pe care apelantul a fost obligat să o plătească cu titlu de cauţiune este 
exagerat de mare, având în vedere faptul că, pe de o parte, apelantul a rămas fără lichidităţi în 
urma acordării împrumutului către debitor. 

Reclamantul a introdus cerere de instituire a sechestrului asigurător pana la concurenta 
sumei de 157.725 Euro - suma ce reprezintă împrumut nerestituit. 
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Reclamantul a indicat Sentinţa civila nr. 352/F/2014, pronunţata in dosarul 
nr..../112/2012 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, prin care s-a admis cererea de chemare in 
judecata şi, în consecinţă, a fost obligat pârâtul la restituirea sumei de bani nerestituită. 

 Sentinţa nu este definitiva, fiind apelata, iar apelul se judeca de Curtea de Apel Cluj, 
cu termen de judecata in 30.10.2014. 

Potrivit normei cuprinse în art. 952 alin. 1 din Codul de procedură civilă „creditorul 
care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, 
poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la 
plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţa." 

Pentru aceste considerente, se solicita admiterea recursului şi să se dispună, în principal, 
scutirea de la plata cauţiunii fixate de instanţa in sarcina reclamantului; în subsidiar, reducerea 
cu 50% a cuantumului cauţiunii fixate; într-un subsidiar mai îndepărtat, in eventualitatea in 
care instanţa va considera ca reclamantul nu se încadrează in niciuna din ipotezele de mai sus, 
eşalonarea plaţii cauţiunii. 

Prin întâmpinarea formulată  în cauză, pârâtul intimat U.L.A. a solicitat respingerea 
apelului, cu motivarea că, chiar dacă art. 952 alin. 1  NCPC nu impune în mod obligatoriu plata 
cauţiunii, totuşi, în mod corect prima instanţă l-a obligat pe pretinsul creditor la plata cauţiunii, 
întrucât aprecierea plăţii acesteia este lăsată de legiuitor la latitudinea instanţei, care apreciază 
necesitatea aplicării ei. 

S-a mai invocat tardivitatea apelului formulat, în ipoteza în care acesta nu a fost declarat 
în termen legal. 

La termenul de judecată din 07.01.2015 intimatul a solicitat instanţei să constate că 
apelul nu este legal timbrat, întrucât apelantul a depus taxa judiciară de timbru la dosar peste 
termenul de 10 zile de la data comunicării adresei prin care i s-a pus în vedere obligaţia de plată 
a taxei de timbru. 

Intimatul a arătat în cuprinsul întâmpinării şi care este evoluţia stării de fapt a relaţiilor 
dintre apelant şi intimat, cu referire la pretinsul împrumut în legătură cu care a fost solicitată 
luarea măsurii sechestrului asigurator. 

Prin „Răspunsul la întâmpinare” formulat în cauză, apelantul P.I. a reiterat susţinerile 
sale din apel, în sensul că în momentul de faţă este în imposibilitatea de a achita cauţiunea de 
15.000 Euro, stabilită în sarcina sa de instanţa de fond, întrucât nu dispune de lichidităţi si, deşi 
la data acordării împrumutului avea surse de venit consistente, situaţia materiala s-a schimbat 
in mod dramatic. 

Reclamantul subliniază faptul ca susţinerile intimatului, referitoare la neacordarea 
vreunui împrumut, etc., sunt simple afirmaţii fără conţinut şi că, în condiţiile în care 
reclamantului nu i se va da şansa reală să îşi recupereze banii împrumutaţi, toate demersurile 
efectuate sunt fără niciun conţinut, neajungând la nicio finalitate. 

Apelul este nefondat. 
Cu privire la excepţia tardivităţii apelului, invocată de intimat prin întâmpinare. 
Potrivit art. 953 alin. 3 NCPC, încheierea prin care se soluţionează cererea de sechestru 

asigurator este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic 
superioară. 

Art. 181 alin. 1 pct. 2 NCPC prevede că atunci când termenele procedurale se socotesc 
pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când termenul se 
împlineşte. 

Cu alte cuvinte, în cazul termenului procedural care se socoteşte pe zile – cum este şi 
termenul de apel în cazul sechestrului asigurator, prevăzut de art. 953 alin. 3 NCPC -, art. 181 
NCPC consacră regula termenului liber, adică nu intră în calcul ziua în care începe să curgă 
termenul şi nici ziua în care respectivul termen se împlineşte. 
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În speţă, încheierea prin care a fost înfiinţat sechestru asigurator i-a fost comunicată 
reclamantului apelant P.I. la data de 01 octombrie 2014, aspect confirmat de dovada de 
înmânare aflată la fila 40 dosar fond. 

Apelul a fost promovat de către reclamant la data de 06.10.2014, adică înăuntrul 
termenului de 5 zile libere reglementat de  art. 953 alin. 3 NCPC, coroborat cu art. 181 alin. 1 
pct. 2 NCPC. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că apelul a fost promovat în termen legal, astfel 
încât, în temeiul art. 245 NCPC, urmează să respingă ca neîntemeiată excepţia tardivităţii 
apelului. 

Cu privire la excepţia netimbrării apelului, invocată de intimat . 
La data înregistrării apelului, acesta nu a fost timbrat. 
Prin Rezoluţia pentru comunicarea cererii de apel din 15.10.2014, Curtea a dispus 

citarea apelantului reclamant P.I. cu menţiunea de a achita pentru apel o taxă judiciară de 
timbru în sumă de 50 lei, în temeiul art. 470 alin. 2 NCPC, coroborat cu art. 11 lit. b şi art. 23 
alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 80/2013, sub sancţiunea nulităţii prevăzută de art. 470 alin. 3 NCPC 
(f. 2, 3, 5, 6 dosar). 

Nu s-a stabilit prin această rezoluţie un termen anume până la care apelantul să achite 
timbrajul aferent apelului şi aceasta pentru că achitarea taxei judiciare de timbru în apel se 
poate face până la termenul stipulat de art. 470 alin. 3 teza finală NCPC, respectiv, primul 
termen de judecată la care partea a fost legal citată în apel. 

În speţă, primul termen de judecată la care partea a fost legal citată în apel este termenul 
din 07 ianuarie 2015. 

Or, apelantul a achitat timbrajul aferent apelului anterior datei de 07 ianuarie 2015, 
respectiv la data de 04 noiembrie 2014 (f. 17, 18 dosar). 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia netimbrării apelului este neîntemeiată, 
impunându-se a fi respinsă ca atare în baza art. 245 NCPC. 

Cu privire la fondul apelului. 
Apelantul a susţinut, prin apelul pe care l-a formulat, că se impune schimbarea încheierii 

apelate doar sub aspectul cauţiunii de 15.000 Euro, la care a fost obligat, susţinând că, în primul 
rând, stabilirea unei cauţiuni este doar o posibilitate, o facultate a instanţei, iar nu o obligaţie, 
iar în al doilea rând, cuantumul cauţiunii este exagerat de mare. 

Prin urmare, obiectul apelului pendinte îl constituie doar cauţiunea stabilită, prin 
încheierea apelată, în sarcina apelantului. 

Prin cererea introductivă de instanţă reclamantul P.I. a solicitat, în contradictoriu cu 
pârâtul Ungur Lucian, înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi 
imobile ale pârâtului, până la concurenţa sumei de 157.725 Euro, susţinând că această sumă 
reprezintă un împrumut pe care i l-a acordat pârâtului şi pe care pârâtul nu i l-a restituit. 

Prin Încheierea civilă nr. 1072/F/25.09.2014 Tribunalul Bistriţa Năsăud a dispus 
înfiinţarea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului 
U.L.A., până la concurenţa echivalentului în lei al sumei de 157.725 Euro, fixând totodată în 
sarcina creditorului P.I. obligaţia de a plăti o cauţiune de 66.147 lei, reprezentând echivalentul 
a 15.000 Euro, în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea desfiinţării de drept a 
sechestrului, în conformitate cu dispoziţiile art. 955 NCPC. 

Instituţia sechestrului asigurator, reglementată de art. 951 şi urm. NCPC, a fost 
consacrată, de principiu, în scopul de a-i asigura creditorului o garanţie în sensul că îşi va putea 
valorifica creanţa atunci când va obţine un titlu executoriu.  

Însă, instituţia sechestrului asigurator nu trebuie folosită discreţionar, respectiv, nu se 
poate ajunge în situaţia în care, la simpla cerere a creditorului, să se indisponibilizeze toate 
bunurile mobile şi/sau imobile ale debitorului, fără ca creditorul să plătească o cauţiune – care 
este menită, finalmente, să îl despăgubească pe debitorul de bună credinţă, care nu s-a sustras 
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de la urmărire, nu şi-a ascuns ori risipit averea şi care nu a făcut nimic pentru a micşora prin 
fapta sa asigurările date creditorului. 

Potrivit art. 952 alin. 1 NCPC, creditorul care nu are titlu executoriu, dar  a cărui creanţă 
este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurator 
asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de 
chemare în judecată, el putând fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către 
instanţă. 

Art. 952 alin. 3 NCPC prevede faptul că instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurator 
chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta 
sa asigurările date creditorului, sau nu a dat asigurările promise, ori atunci când este pericol ca 
debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea, însă, în 
aceste situaţii creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la alin. 
1 – respectiv, să dovedească că a intentat cerere de chemare în judecată - şi să depună o 
cauţiune, al cărei cuantum va fi fixat de către instanţă. 

Din interpretarea art. 952 alin. 1 şi 3 NCPC se desprinde cu evidenţă concluzia că 
facultatea obligării creditorului la plata unei cauţiuni subzistă doar în ipoteza reglementată de 
art. 952 alin. 1 NCPC, în timp ce în ipoteza prevăzută de art. 952 alin. 3 NCPC plata cauţiunii 
de către creditor este obligatorie. 

Cu alte cuvinte, atunci când se solicită de către creditor înfiinţarea unui sechestru 
asigurator, iar creditorul are o creanţă constatată în scris şi exigibilă, instanţa poate obliga 
creditorul la plata unei cauţiuni, iar în situaţia în care creanţa creditorului nu este exigibilă, 
creditorul este obligat să depună o cauţiune. 

Independent de cele două ipoteze prevăzute de art. 952 alin. 1 şi 3 NCPC, este de 
preferat ca în cazul în care se instituie un sechestru asigurator să se stabilească şi obligaţia 
creditorului de a achita o cauţiune, pentru a evita astfel un abuz discreţionar din partea acestuia 
şi pentru a crea posibilitatea ca, în cazul în care sechestrul asigurator a fost solicitat neîntemeiat, 
debitorul să poată fi despăgubit pentru eventualul prejudiciu ce i-a fost cauzat prin 
indisponibilizarea bunurilor sale ca efect al instituirii sechestrului asigurator. 

 Jurisprudenţa a fost constantă în a statua în sensul că, atunci când se analizează scopul 
şi rolul cauţiunii, aceasta se stabileşte fără a se ţine seama de posibilităţile de plată sau interesul 
celui obligat la plata cauţiunii, şi aceasta pentru că întotdeauna cauţiunea se stabileşte nu în 
favoarea creditorului, ci în favoarea debitorului. 

Astfel, creditorul nu poate să invoce lipsa posibilităţilor materiale şi niciun interes 
propriu în a solicita scutirea de la plata cauţiunii ori reducerea acesteia, atâta timp cât cauţiunea 
nu se stabileşte în favoarea creditorului, ci în favoarea debitorului, în raport de eventualele 
prejudicii ce s-ar produce în patrimoniul acestuia, ca efect al instituirii unei măsuri asiguratorii 
(a se vedea în acest sens Curtea de Apel Oradea, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal,  Decizia nr. 24/2006, în B.J. – Bază de date). 

Curtea Constituţională a stabilit în Decizia nr. 363/2006, publicată în  Monitorul Oficial 
nr.  505/12.06.2006, că scopul cauţiunii este, pe de o parte, acela de a constitui o garanţie pentru 
creditor, în ceea ce priveşte acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii 
executării silite, iar pe de altă parte, scopul cauţiunii constă în prevenirea eventualelor abuzuri 
ce ar putea fi săvârşite în legătură cu patrimoniul debitorului, aceasta reprezentând o garanţie 
a exercitării cu bună credinţă a drepturilor procesuale de către creditor. 

Prin urmare, Curtea constată că este nefondată susţinerea apelantului, în sensul că nu se 
impunea stabilirea unei cauţiuni în sarcina sa, întrucât aceasta era facultativă în raport de 
dispoziţiile art. 952 alin. 1 NCPC. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantului, în sensul că suma de 15.000 Euro stabilită cu 
titlu de cauţiune este mult prea mare, Curtea urmează să o înlăture ca nefondată, motivat pe 
următoarele considerente: 
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Art. 952 NCPC nu prevede care este cuantumul cauţiunii pe care instanţa o poate stabili, 
ori pe care creditorul este obligat să o plătească, motiv pentru care sunt aplicabile dispoziţiile 
de drept comun în materie, respectiv, art. 1056 NCPC, care reglementează instituţia cauţiunii 
judiciare. 

Conform art. 1056 alin. 2 NCPC, dacă legea nu prevede altfel, cauţiunea nu va 
reprezenta mai mult de 20 % din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect 
nu este evaluabil în bani, nu va putea depăşi suma de 10.000 lei. 

Curtea constată că, în raport de dispoziţiile art. 1056 alin. 2 NCPC, cauţiunea de 15.000 
Euro stabilită prin Încheierea apelată reprezintă mai puţin de 10% din cuantumul creanţei de 
157.725 Euro, pentru a cărei garantare s-a solicitat înfiinţarea  sechestrului asigurator. 

Drept urmare, Curtea constată că această cauţiune respectă limitele prevăzute de art. 
1056 alin. 2 NCPC, cuantumul cauţiunii fiind legal stabilit. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 480 
alin. 1 NCPC, Curtea va respinge ca nefondat prezentul apel. 

Intimatul a arătat, la termenul din 07.01.2015, că va solicita pe cale separată cheltuielile 
de judecată  ce i-au fost ocazionate cu purtarea prezentului litigiu. 

 
 

62. Suspendare provizorie a executării. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 664/A din 7 aprilie 2015 
Prin cererea de apel înregistrată pe rolul instanţei în data de 11.03.2015, apelanta 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău a solicitat şi suspendarea executării provizorii 
a sentinţei civile apelate nr. 2699/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 
.../84/2014, până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

 În motivarea cererii apelanta a arătat că deşi în cuprinsul dispozitivului hotărârii 
nu se face menţiune despre caracterul executoriu al hotărârii atacate, raportat la art. 274 din 
Codul muncii, cererea de suspendare este admisibilă în temeiul art. 450 Cod procedură civilă. 

 S-a precizat că deşi legea nu impune condiţia existenţei unui motiv temeinic 
pentru a putea dispune suspendarea executării provizorii, în cazul de faţă suspendarea se 
impune cu atât mai mult cu cât motivele reţinute de instanţă sunt vădit nefondate. 

 Cu privire la necesitatea depunerii unei cauţiuni s-a invocat că apelanta este 
scutită de la această obligaţie în temeiul art. 7 din OG 22/2002. 

 Apelanta a mai arătat că în ipoteza reîncadrării în muncă a intimatului, salariul 
pentru munca efectiv prestată nu este supus restituirii, fapt ce prejudiciază instituţia apelantă. 
Totodată, în ipoteza în care în final intimatul ar avea câştig de cauză, acesta nu ar fi prejudiciat, 
fiindcă ar obţine retroactiv drepturile salariale, iar în momentul de faţă are cele necesare pentru 
viaţa de zi cu zi, având o pensie militară de 2417 lei. 

 În drept s-au invocat dispoziţiile art. 450 alin. 4 cu trimitere la art. 718 alin. 2 şi 
3 Cod procedură civilă. 

 Prin Concluzii scrise, apelanta a arătat în esenţă că plata drepturilor salariale, 
înainte de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive este vădit prejudiciabilă pentru 
instituţie, întrucât este vorba de bani publici, iar prin bugetul aprobat s-au stabilit cu claritate 
fondurile existente şi destinaţia acestora. De asemenea, în situaţia în care hotărârea definitivă 
ar fi în defavoarea reclamantului, iar anterior pronunţării acesta este repus în drepturi cu privire 
la plata salariilor indexate, ar exista o disproporţie vădită. Astfel, dacă apelanta şi-ar onora 
obligaţiile cu bună-credinţă, nu există nicio certitudine că reclamantul ar returna integral suma 
de bani reprezentând salarii. În această situaţie, apelanta r fi nevoită să apeleze la executare 
silită, cu riscul de a recupera banii treptat, prin poprire.  
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 Intimatul prin Note scrise a solicitat respingerea cererii de suspendare, arătând 
în esenţă că deşi apelanta are doi consilieri juridici, a apelat la o societate civilă de avocaţi, 
căreia a avut bani să îi plătească onorariul. 

 În opinia intimatului, cererea de suspendare a executării provizorii a sentinţei 
apelate denotă că apelanta este rău intenţionată şi doreşte să scape de anumiţi angajaţi. 

Examinând cererea de suspendare provizorie a executării sentinţei civile nr. 
2699/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. .../84/2014, Curtea reţine 
următoarele: 

Prin Sentinţa civilă nr. 2699/06.10.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 
.../84/2014, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul L.F. în contradictoriu cu pârâta 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău şi, în consecinţă, s-a obligată pârâta să îl 
reîncadreze pe reclamant în muncă în funcţia deţinută anterior şi să îi plătească acestuia 
drepturile salariale indexate începând cu data de 1.05.2014. S-a respins capătul de cerere 
privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate aferente perioadei 10.12.2009 – 
30.04.2014. 

 Împotriva acestei sentinţe apelanta a formulat apel şi cerere de suspendare a 
executării provizorii până la soluţionarea apelului. 

 Sentinţa civilă nr. 2699/06.10.2014, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 
nr. .../84/2014 a fost pusă în executare sub aspectul reîncadrării reclamantului începând cu data 
de 17.02.2015 (Decizia nr. 45/17.02.2015 emisă de pârâtă – filele 16-17), rămânând 
neexecutată partea din dispozitiv cu privire la plata drepturilor salariale aferente perioadei 
01.05.2014-17.02.2015. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 718 alin. 2 şi 6 Cod procedură civilă, apelanta 
a achitat o cauţiune în cuantum de 800 lei (recipisele de consemnare CEC Bank nr. 383591/1 
din 03 aprilie 2015- fila 23). 

 Conform art. 448 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă hotărârile primei instanţe 
sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din 
raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor. 

 Art. 450 Cod procedură civilă prevede că „(1) Suspendarea executării provizorii 
va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel. 

    (2) Cererea se va depune la prima instanţă sau, după caz, la instanţa de apel. În această 
din urmă situaţie, la cerere se va alătura o copie legalizată a dispozitivului hotărârii. 

    (3) Cererea de suspendare se va judeca de către instanţa de apel. Dispoziţiile art. 718 
alin. (6) sunt aplicabile. 

    (4) Suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum 
va fi stabilit de instanţă în condiţiile art. 718 alin. (2) şi (3). 

    (5) Până la soluţionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată 
provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea 
cerinţei prevăzute la alin. (4)”. 

 Contrar susţinerilor apelantei, posibilitatea instanţei de apel ca în temeiul art. 
450 Cod procedură civilă să dispună suspendarea executării provizorii a hotărârii impune ca 
cererea de suspendare să fie motivată distinct de cererea de apel şi să fie probată, în cauză 
aplicându-se prevederile art. 194 Cod procedură civilă care constituie reglementarea generală, 
aplicabilă ori de câte ori printr-o reglementare specială, în speţă art. 450 Cod procedură civilă, 
nu se prevede altfel. Curtea constată însă că apelanta a invocat motive care justifică în opinia 
sa cererea de suspendare. 

 Susţinerile apelantei în sensul că motivele reţinute de către instanţa de fond sunt 
vădit nefondate, nu justifică admiterea cererii de suspendare. În caz contrar, ar însemna ca în 
cadrul soluţionării cererii de suspendare, instanţa să realizeze controlul judiciar al sentinţei 
pronunţată de prima instanţă, ceea ce contravine legii. 
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Singurul motiv invocat distinct pentru cererea de suspendare este prejudiciul produs 
apelantei în situaţia în care ar pune executare hotărârea primei instanţe cu privire la acordarea 
drepturilor salariale, iar în eventualitatea admiterii apelului şi a întoarcerii executării, nu există 
certitudinea că intimatul ar returna integral drepturile primite.   

Curtea apreciază că reaua-credinţă a intimatului nu se poate presupune, neexistând nici 
un indiciu în sensul celor invocate de apelantă, care are, de altfel, mijloace legale pentru a-şi 
recupera eventualul prejudiciu care i-ar fi creat în ipoteza admiterii apelului şi executării 
anterioare a hotărârii primei instanţe. 

În concret nu se poate considera că punerea în executare a sentinţei civile nr. 
2699/06.10.2014 a Tribunalului Sălaj este de natură să cauzeze debitorului un prejudiciu atât 
de însemnat încât să justifice suspendarea executării unei hotărâri executorii de drept. 

Ceea ce prevalează în cauză este interesul salariatului de a beneficia de punerea în 
executare a unei hotărâri care, deşi nu este definitivă, este executorie, fără a  i se putea opune 
ca impedimente juridice pretinsul prejudiciu cauzat angajatorul, deoarece s-ar pune sub  semnul 
îndoielii însăşi  raţiunea legii care este de a asigura protecţia salariatului în faţa angajatorului, 
aflat într-o poziţie de superioritate economică, financiară şi ierarhică. 

Nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 450 alin. 2-5  Cod procedură civilă, Curtea 
de Apel va respinge cererea de suspendare a executării sentinţei civile nr. 2699/06.10.2014 a 
Tribunalului Sălaj. 

 În temeiul art. 1063 Cod procedură civilă se va dispune restituirea către pârâtă 
a cauţiunii în cuantum de 800 lei, consemnată la CEC Bank prin recipisa de consemnare nr. 
383591/1 din 03 aprilie 2015. 

 
 
 

63. Revizuirea unei hotărâri penale în privinţa laturii civile de către instanţa 
civilă  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 296/A din 25 februarie 2015  
Prin cererea de revizuire înregistrată sub nr. ... la data de 3 februarie 2015, revizuienta 

B.A., a solicitat modificarea (schimbarea) deciziei penale nr. 1077 din 2 decembrie 2014 a 
Curţii de Apel Cluj, în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, în sensul respingerii acţiunii civile 
formulate de partea civilă B.A., ca neîntemeiată. 

 Prin motivarea cererii sale de revizuire, revizuienta a susţinut că prin sentinţa 
penală nr. 1004/2014 a Judecătoriei Gherla, a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare, 
cu aplicarea dispoziţiilor art. 81 şi art. 82 din vechiul Cod penal. 

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 14 şi 346 C. pr. pen. raportat la art. 998 C. civ., ca 
urmare a admiterii acţiunii civile formulate de partea vătămată B.A. în cadrul procesului penal, 
a fost obligată să îi plătească acestuia  suma de 30.000 lei cu titlul de daune materiale pentru 
prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în convenţii. 

Împotriva sentinţei a formulat apel, prin care a solicitat casarea sentinţei şi rejudecarea 
cauzei atât pe latura penală, cât şi pe latura civilă, prin respingerea în totalitate a acţiunii civile, 
ca neîntemeiată. 

La data de 13. 11. 2014, prin memoriul de apel a detaliat motivul de apel cu privire la 
latura civilă a cauzei, arătând că soluţia prin care a fost obligată la plata daunelor materiale 
pentru prejudiciul cauzat părţii civile B.A. în baza art. 998 C. civ., este neîntemeiată. 

În cadrul dezbaterilor din data de 18.11.2014, avocatul actualei revizuiente a solicitat 
admiterea apelului cu privire la latura civilă, iar în urma rejudecării să se respingă ca întemeiată 
cererea părţii vătămate de obligare la plata sumei de 30.000 lei daune materiale, deoarece nu 
au fost dovedite. 
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Decizia penală pronunţată în apel nu cuprinde soluţionarea laturii civile, nefăcând nicio 
menţiune cu privire la latura civilă a cauzei, ca şi cum nu ar fi învestit niciodată instanţa de 
apel cu soluţionarea laturii civile a cauzei, situaţie în care este evident că instanţa de apel nu s-
a pronunţat asupra unui lucru cerut, fiind prezent motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 
(1)pct.1 C. pr. civ. 

Pe fondul cererii de revizuire, s-a susţinut că la data de 6. 08. 2010 revizuienta în calitate 
de titular, a încheiat un contract de împrumut bancar cu SC P.C. IFN SA Bucureşti, prin care a 
obţinut un credit de 20.000 lei, în care au fost incluse 6 persoane în calitate de fidejusori, printre 
care şi socrul revizuientei, intimatul B.A., în numele căruia a semnat revizuienta contractul în 
fals. 

Până în luna octombrie 2012, revizuienta a achitat ratele aferente împrumutului, după 
care instituţia de credit a dispus recuperarea sumelor de bani de la fidejusori, părţii civile B.A. 
fiindu-i poprită pensia pentru suma de 5.699 lei, acesta putând fi singurul prejudiciu material 
cauzat părţii civile. 

Cu toate acestea, prin plângerea penală B.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 
30.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale, fără să explice în ce anume constă prejudiciul, sau 
ca instanţa în baza rolului activ să administreze vreo probă în acest sens. 

Aşa fiind, obligarea revizuientei la plata sumei de 30.000 lei pentru recuperarea 
prejudiciului material, s-a făcut în baza art. 14 şi 346 C. pr. pen. raportat la art. 998 C. civ., fără 
să fie îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale. 

Instanţa penală de fond a admis acţiunea civilă, cu toate că nu s-a administrat nicio 
probă, iar instanţa de apel rejudecând cauza s-a pronunţat doar cu privire la latura penală a 
cauzei, fără să facă nicio precizare în ceea ce priveşte apelul pe latura civilă. 

Intimatul B.A. prin întâmpinarea depusă la dosar f. 18-21, a solicitat în principal 
respingerea cererii de revizuire ca tardivă, iar în subsidiar ca nefondată, cu obligarea 
revizuientei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, intimatul a arătat că decizia a cărei revizuire se solicită, i-a fost comunicată 
revizuientei la data de 29.12.2014, iar cererea de revizuire a fost înregistrată la data 
de03.02.2015, cu depăşirea termenului de o lună de la comunicare, prevăzut de art. 511 alin.(1) 
pct.1 C. pr. civ. 

Pe fondul cauzei, intimatul a arătat că soluţia pronunţată asupra laturii civile a cauzei 
este subsecventă şi condiţionată de soluţia pronunţată pe latura penală. 

Diferenţa de 24.301 lei până la 30.000 lei, reprezintă daune morale acordate justificat, 
raportat la ruşinea pe care a îndurat-o intimatul faţă de comunitatea în care locuieşte, satul 
Răscruci, unde s-a dus vestea că ar fi un rău platnic dator la bănci şi că i se va lua casa. 

Examinând cererea de revizuire, curtea reţine următoarele:  
În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii cererii de revizuire invocată de intimatul B.A., 

curtea a constatat că decizia penală nr. 1077 din 2 decembrie 2014 a Curţii de Apel Cluj a cărei 
revizuire se solicită, i-a fost comunicată inculpatei B.A. la data de 29.12.2014 f. 23 dosar 
revizuire, iar cererea de revizuire a fost expediată instanţei prin poştă la data de 29.01.2015, f. 
10 din dosarul de revizuire, motiv pentru care reprezentantul intimatului a arătat că renunţă să 
mai susţină această excepţie, situaţie în care curtea va lua act de renunţarea intimatului la 
excepţia tardivităţii cererii de revizuire. 

Pe fondul cauzei, curtea reţine că prin sentinţa penală nr. 1004 din 19 mai 2014 a 
Judecătoriei Gherla, inculpata B.A. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, suspendându-se condiţionat executarea pedepsei pe 
durata termenului de încercare de 4 ani. În temeiul art. 14 şi art. 346 C. pr. pen. raportat la art. 
998 C. civ., a fost obligată să îi plătească părţii vătămate B.A. suma de 30.000 lei cu titlu de 
daune materiale pentru prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în 
convenţii. 
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Prin decizia penală nr. 1077/A din 2 decembrie 2014 a Curţii de Apel Cluj, s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de inculpata B.A. împotriva sentinţei penale nr. 1004 din 19 mai 
2014 a Judecătoriei Gherla. 

În consideratele acestei decizii penale, s-a reţinut că „nu există nici un motiv din cele 
prevăzute de lege care să atragă desfiinţarea hotărârii atacate”. 

Conform art. 453 alin. (2) C. pr. pen. „revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale 
definitive, exclusiv cu privire la latura civilă, poate fi cerută numai în faţa instanţei civile, 
potrivit Codului de procedură civilă”. 

Potrivit art. 509 alin. (1) pct.1 C.pr. civ., revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra 
fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-
au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut or s-a dat mai mult decât s-a cerut. 

Revizuienta susţine că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra laturii civile, 
întemeindu-se în drept pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct.1 teza a II-a C. pr. civ. 

Asupra laturii civile s-a pronunţat prima instanţă prin sentinţă. 
Instanţa de apel în urma analizei efectuate, a respins în totalitate apelul, astfel că nu se 

mai putea pronunţa separat asupra laturii civile, câtă vreme a respins calea de atac în întregime. 
Dacă revizuienta are în vedere omisiunea instanţei de a cerceta vreunul din motivele de 

casare invocate de recurent în termen, acela este motivul de contestaţie în anulare prevăzut de 
art. 503 alin. (2) pct. 3 C. pr. civ., dar care nu poate fi invocat în speţă, deoarece Codul de 
procedură penală nu prevede posibilitatea formulării contestaţiei în anulare civile împotriva 
hotărârii penale, iar în al doilea rând hotărârea penală a fost pronunţată în apel, iar nu în recurs. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 509 alin. (1) pct.1 teza a II-a C. pr. civ., se 
va respinge cererea de revizuire formulată de revizuientă împotriva deciziei penale nr. 1077/A 
din 2 decembrie 2014 a Curţii de Apel Cluj. 

În baza art. 453 alin. (1) C. pr. civ., revizuienta va fi obligată să îi plătească intimatului 
B.A. cheltuieli de judecată în revizuire, în suma de 450 lei. 

 
 

64. Învestire cu formulă executorie. Hotărâre arbitrală pronunţată în lisa 
unei convenţii arbitrale. Încuviinţare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 467/A din 16 martie 2015  
I. Prin cererea înregistrată la data de 29.10.2014, petenta ASOCIAŢIA DE 

PROPRIETARI, STR. E. ..., prin administrator, a solicitat investirea cu formulă executorie a 
Hotărârii nr. 122 din 30.06.2014 a arbitrului dr. U.C.O., pronunţată în dosar nr. 122/2014. 

II. Prin încheierea civilă nr. 314/CC, pronunţată la data de 07.11.2014 în dosarul nr. 
.../117/2014 al Tribunalului Cluj, s-a respins cererea de investire cu formulă executorie 
formulată de către creditoarea Asociaţia de Proprietari str. E. ..., privind Hotărârea nr. 
122/30.06.2014 dată de d-nul arbitru U.C.O.. 

Analizând cererea, prin prisma dispoziţiilor art. 615 şi art. 635 Cod pr. Civ., tribunalul 
a respins-o pentru următoarele considerente: 

 Conform art. 615, alin. 1 şi alin. 2: Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu 
şi, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. 
Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia 
căruia a avut loc arbitrajul. Dispoziţiile art. 640^1 alin. (3)-(6) sunt aplicabile. şi conform art. 
640 indice 1, alin. (3): Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă 
cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de 
lege. 

 Hotărârea în discuţie nr. 122/30.06.2014 este dată de dr. U.C.O. în calitate de 
arbitru.  
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 Cercetând formal hotărârea în discuţie, tribunalul a constatat că aceasta nu a fost 
admisă cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, respectiv lipsa unei convenţii arbitrale în 
conformitate cu art. 542 şi art. 548-554 Cod pr. Civ. şi necitarea părţilor în conformitate cu 
prevederile art. 575, 576, 580, 584 Cod pr. Civ. 

Astfel, în ceea ce priveşte primul aspect, tribunalul a constatat faptul că între părţi, 
respectiv creditoarea Asociaţia de proprietari şi debitorii N.I. şi alina I. nu există o convenţie 
arbitrală prin care părţile să cadă de acord asupra soluţionării litigiului dintre ele pe cale 
arbitrală, la dosarul arbitral regăsindu-se doar o hotărâre a Comitetului Executiv al Asociaţiei, 
semnată de către două persoane şi un proces verbal de afişare a decizie de începere a procedurii 
de arbitraj semnat de acelaşi Comitet Executiv. 

Referitor la acea de-a doua chestiune, s-a remarcat faptul că debitorii nu au fost citaţi 
într-o modalitate care să permită cunoaşterea efectivă a demarării acestei proceduri, actele 
comunicate (cerere arbitru, liste de cheltuieli, somaţii plată etc.) fiind returnate conform 
recipisei ataşate la dosarul acvirat care poartă ştampila poştei (fila 68 dosar). 

Faţă de cele ce preced, constatând că sentinţa respectivă nu îndeplineşte condiţiile 
necesare pentru a deveni titlu executoriu, tribunalul a respins cererea. 

III. Împotriva acestei încheieri, petenta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. E. ... a 
formulat apel, în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii 
apelate, prin admiterea cererii de investire cu formulă executorie, aşa cum a fost aceasta 
formulată. 

În motivarea apelului, s-a arătat că procedura arbitrală a fost în mod legal desfăşurată, 
alegerea acestei căi jurisdicţionale fiind convenită în scris de către comitetul executiv al 
asociaţiei de proprietari. Citarea părţilor a fost făcută conform regulamentului de arbitraj, la 
locul situării proprietăţii debitorului obligaţiei restante, acest aspect neputând fi cenzurat de 
către instanţa de judecată decât pe calea unei acţiuni în anulare a hotărârii arbitrale. 

Acordul pentru arbitraj există prin convenţia separată, în care consimţământul 
proprietarului restanţier a fost înlocuit prin decizia comitetului executiv al asociaţiei, decizie 
aflată la dosar, nepunându-se deci problema desfiinţării hotărârii arbitrale ca urmare a unei 
acţiuni în anulare. 

Invocându-se jurisprudenţa C.E.D.O. în materie, s-a arătat că art. 6 alin. 1 din Convenţie 
este aplicabil şi în cazul procedurilor arbitrale. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 480 alin. 2 C.pr.civ.  
IV. Deşi legal citaţi, intimaţii N.A.I. ŞI N.I., nu au formulat întâmpinare şi nu s-au 

prezentat în faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea formulată. 
V. Analizând încheierea nr. 314/CC, pronunţată de către Tribunalul Cluj la data de 

07.11.2014 , Curtea reţine următoarele: 
Obiectul cererii formulate de către petenta Asociaţia de proprietari str. E. nr. ... îl 

constituie investirea cu formulă executorie a hotărârii arbitrale nr. 122/30.06.2014 pronunţată 
de arbitrul unic U.C.O.. 

Conform dispoziţiilor art. 635 C.pr.civ., hotărârile arbitrale investite cu formulă 
executorie pot fi puse în executare, chiar dacă sunt atacate cu acţiune în anulare. 

La art. 615 C.pr.civ. se prevede că hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi după 
investirea cu formulă executorie se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească, cererea 
de investire cu formulă executorie soluţionându-se de tribunalul în circumscripţia căruia a avut 
loc arbitrajul, dispoziţiile art. 6401 alin. (3)-(6) fiind aplicabile. 

La art. 6401 alin. (3) C.pr.civ., se prevede că instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte 
toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în 
cazurile anume prevăzute de lege. 

Relevante în soluţionarea apelului sunt şi dispoziţiile art. 608 alin. 1 C.pr.civ. care 
stipulează că hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru 
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motivele limitativ prevăzute la lit. a – i. Inexistenţa convenţiei arbitrale sau existenţa unei 
convenţii nule sau inoperante constituie motivul de desfiinţare a  hotărârii arbitrale prevăzut la 
lit. b a alin. 1 al art. 608 C.pr.civ., neîndeplinirea în mod legal a procedurii de citare constituind 
motivul de desfiinţare a hotărârii arbitrale prevăzut la lit. d a alin. 1 al art. 608 C.pr.civ. 

Motivul pentru care instanţa de fond a respins prin încheierea civilă nr. 314/2014 
cererea de investire cu formulă executorie a hotărârii arbitrale a fost acela că nu s-a făcut 
dovada încheierii unei convenţii arbitrale, părţile nefiind legal citate conform art. 575, art. 576, 
art. 580 şi art. 584 C.pr.civ.  

Referitor la limitele verificărilor care pot fi făcute de către instanţa investită cu 
soluţionarea unei cereri având a obiect investirea cu formulă executorie a unei hotărâri 
arbitrale, în doctrină s-a arătat că în această procedură nu pot fi verificate condiţiile de 
regularitate a hotărârii arbitrale care constituie motive de anulare a acesteia, hotărârea arbitrală 
putând fi verificată numai în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de ordin formal pe care 
trebuie să le îndeplinească o astfel de hotărâre pentru a obţine investirea. 

Având în vedere că, astfel cum s-a menţionat mai sus, cele două aspecte, existenţa 
convenţiei arbitrale şi legala îndeplinire a procedurii de citare, constituie motive de anulare a 
hotărârii arbitrale conform art. 608 C.pr.civ., Curtea apreciază că acestea nu pot fi verificate în 
cauza dedusă judecăţii având ca obiect investirea cu formulă executorie a hotărârii arbitrale nr. 
122/30.06.2014. Aceste aspecte nu se încadrează în limitele în care instanţa poate face 
verificări în cauza având ca obiect investire cu formulă executorie a unui titlu executoriu, altul 
decât o hotărâre judecătorească, nefiind vorba despre condiţii de formă cerute de lege pentru 
ca înscrisul să poată fi considerat titlu executoriu, numai acestea din urmă putând fi verificate 
de către instanţa investită cu cererea de investire cu formulă executorie, raportat la prevederile 
art. 6401 alin. 3 C.pr.civ. la care face trimitere art. 615 alin. 2 C.pr.civ.  

Se reţine şi faptul că debitorii nu au invocat nici un fel de aspecte referitoare la modul 
cum s-a desfăşurat procedura arbitrală, deşi au fost legal citaţi în faţa instanţei de apel pentru a 
da explicaţii în acest sens. 

Prin urmare, raportat la aceste considerente, Curtea apreciază că cererea de apel 
formulată împotriva încheierii civile nr. 314/07.11.2014 a Tribunalului Cluj este întemeiată, 
urmând a fi admisă în temeiul art. 480 alin. 1 C.pr.civ. schimbându-se în tot hotărârea atacată 
în sensul admiterii cererii formulate de petenta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. E. ... 
şi dispunându-se în consecinţă investirea cu formulă executorie a hotărârii nr. 122 din 
30.06.2014 a arbitrului dr. U.C.O., pronunţată în dosarul nr. 122/2014. 

 
Notă. În sens contrar, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 171/A din 

4 februarie 2015. 
 

65. Învestire cu formulă executorie. Hotărâre arbitrală pronunţată în lipsa 
convenţiei arbitrale. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 30/A din 8 ianuarie 2015  
Prin încheierea civilă nr. 323/CC din 13 noiembrie 2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată 

în dosar nr. .../117/2014 a  fost  respinsă cererea formulată de către creditoarea Asociaţia de 
Proprietari, str. ..., jud. Cluj privind investirea cu formulă executorie a Hotărârii nr. 
125/22.09.2014 dată de d-nul arbitru U.O.C.. 

Pentru a pronunţa această încheiere, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
 Conform art. 615, alin. 1 şi alin. 2: Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu 

şi, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. 
Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia 
căruia a avut loc arbitrajul. Dispoziţiile art. 640^1 alin. (3)-(6) sunt aplicabile. şi conform art. 



409 
 

640 indice 1, alin. (3): Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă 
cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de 
lege. 

 Hotărârea în discuţie nr. 125/01.07.2014 este dată de dr. U.C.O. în calitate de 
arbitru.  

 Cercetând formal hotărârea în discuţie, tribunalul a  constatat că aceasta nu a 
fost admisă cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, respectiv lipsa unei convenţii arbitrale 
în conformitate cu art. 542 şi art. 548-554 Cod pr. Civ. şi necitarea părţilor în conformitate cu 
prevederile art. 575, 576, 580, 584 Cod pr. Civ. 

Astfel, în ceea ce priveşte primul aspect, tribunalul a constatat faptul că între părţi, 
respectiv creditoarea Asociaţia de proprietari şi debitoarea S.M. nu există o convenţie arbitrală 
prin care părţile să cadă de acord asupra soluţionării litigiului dintre ele pe cale arbitrală, la 
dosarul arbitral regăsindu-se doar o hotărâre a Comitetului Executiv al Asociaţiei, semnată de 
către două persoane şi un proces verbal de afişare a decizie de începere a procedurii de arbitraj 
semnat de acelaşi Comitet Executiv. 

Referitor la acea de-a doua chestiune, tribunalul a  constatat faptul că debitoarea nu a 
fost citată într-o modalitate care să permită cunoaşterea efectivă a demarării acestei proceduri, 
singurul act comunicat anterior pronunţării, formularul de mediere fiind returnat conform 
recipisei ataşate la dosarul acvirat care poartă ştampila poştei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat apel petenta Asociaţia de Proprietari, str. ..., 
solicitând admiterea cererii aşa  cum a fost  formulată, în sensul investirii cu formulă executorii 
a  Hotărârii nr. 125/22.09.2014 dată de  arbitrul U.O.C.. 

În motivarea apelului, petenta a arătat  că instanţa de fond a rezolvat cererea  eronat, 
fără a cerceta  fondul cererii, şi normele de procedură aplicabile. 

Hotărârea arbitrală este titlu executoriu, deoarece  conform art. 615 Cod proc. civ., 
aceasta se execută silit, întocmai ca o hotărâre  judecătorească. 

În dosarul de arbitraj se află originalul convenţiei arbitrale  şi a dovezilor de 
comunicare, pe care  judecătorul fondului trebuia să le solicite în scopul consultării acestora. 

Examinând  apelul  declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază că este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art.  480 alin. 1 Cod proc. civ., urmează să-l respingă pentru 
următoarele considerente:  

Prin acţiunea promovată, creditoarea Asociaţia de Proprietari, str. ..., a  solicitat  
investirea cu formulă executorie  a Hotărârii nr. 125/ 1  iulie  2014 a arbitrului dr. U.C.O.. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 615 Noul Cod de Procedură Civilă, „hotărârea arbitrală 
constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre  judecătorească”, instanţa 
urmând a verifica  dacă înscrisul întruneşte  condiţiile de  formă cerute de lege  pentru a fi titlu 
executoriu, precum şi orice alte cerinţe în cazurile anume provăzute de lege. 

Analizând  Hotărârea  nr. 125/2014, a cărei investire cu formulă executorie se  solicită, 
curtea  constată că aceasta a fost  admisă fără respectarea dispoziţiilor legale cerute de art. 542 
Cod proc. civ., nefiind  încheiată în scris  vreo convenţie arbitrală între reclamantă şi debitoarea  
S.M., convenţie prin care  părţile să cadă de acord asupra  soluţionării litigiului dintre ele  pe 
cale arbitrală.  

Hotărârea Comitetului executiv al asociaţiei semnată de două persoane şi procesul 
verbal de afişare a deciziei de  începere a  procedurii de arbitraj semnată de comitetul executiv, 
a fost  în mod greşit calificată ca  întrunind cerinţele  unei convenţii arbitrale, de către  arbitrul 
U.O.C.. 

La  pronunţarea  hotărârii arbitrale  nu au fost  respectate  nici  dispoziţiile  art. 592 alin. 
1  şi 3  Cod proc. civ., privind legala  citare a debitoarei. Aceasta nu a fost  citată în vreo 
modalitate care să-i permită cunoaşterea efectivă a demarării acestei proceduri, fapt  rezultat  
din dosarul acvirat.  
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Potrivit dispoziţiilor art. 576 alin. 1  Cod proc. civ., regulile  de procedură aplicabile 
arbitrajului  se stabilesc de  părţi în cadrul convenţiei arbitrale sau de către arbitru, în baza unei 
împuterniciri a  părţilor, cerinţă care  nu este  îndeplinită în cauză, întrucât  între  părţi nu a fost  
încheiată vreo convenţie arbitrală, iar  în celelalte cazuri, procedura arbitrală este  cea stabilită 
în Cartea IV a  Codului de procedură civilă, care  prevăd  în art. 577- 580 că părţile trebuie 
citate cu 15  zile  înaintea termenului de dezbatere, cerinţă care nu a fot  respectată de arbitru. 

În raport de aceste  considerente, curtea apreciază că hotărârea  instanţei de fond este  
legală, motiv  pentru care  va respinge ca  nefondat apelul declarat de  petenta Asociaţia de 
Proprietari, str. ... împotriva încheierii civile nr. 323/CC din 13 noiembrie 2014 a Tribunalului 
Cluj, pronunţată în dosar nr. .../117/2014, pe care o va menţine. 

 
 

66. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 383/A din 5 martie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1375 din 27 noiembrie 2014 a Tribunalului Maramureş, 
pronunţată în dosarul nr. .../100/2014 s-a  respins cererea formulată  de F.A. cerere  având ca 
obiect recunoaşterea sentinţei de divorţ nr. 00058/2008 pronunţată de Instanţa de judecată nr. 
1 din Grado- Spania în dosarul nr. 185/08.   

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut că  prin sentinţa nr. 00058/2008 
pronunţată la data de 12.11.2008 în dosarul nr. 185/2008, instanţa de Judecată nr. 1 din Grado 
a dispus anularea prin divorţ a căsătoriei dintre A.A.P. şi N.C.P..  

Potrivit menţiunilor din cuprinsul hotărârii depuse în copie la fila 7 din dosar se face 
menţiunea că decizia se comunică părţilor şi se înştiinţează asupra faptului că acesta este 
definitivă şi irevocabilă. 

Instanţa a solicitat petentei să depună la dosarul cauzei Anexa Regulamentul CE 
nr.2201/2003 al Consiliului din data de 27 noiembrie 2003, pentru a se verifica dacă s-a 
formulat calea de atac împotriva hotărârii. 

Din anexa I la Regulamentul 2201/2003 se constată că la pct. 7 (f.26 din dosar), (astfel 
cum anexa a fost tradusă şi depusă la dosarul cauzei) s-a menţionat faptul că hotărârea 
pronunţată nu poate fi recunoscută în statul de origine. 

Având în vedere acest aspect, potrivit căruia nu se poate dispune recunoaşterea 
hotărârii, instanţa a respins cererea formulată. 

Constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 1095 C.proc.civ. în temeiul art. 1098 
C.proc.civ., instanţa a respins cererea având ca obiect recunoaşterea hotărârii străine amintite.  

Împotriva sentinţei a  declarat apel în termenul legal reclamanta F.A.A., solicitând 
casarea  hotărârii şi trimiterea cauzei spre  rejudecare. 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că prin acţiunea depusă a  solicitat 
recunoaşterea sentinţei de divorţ  nr. 00058/2008 pronunţată de Instanţa de judecată nr. 1 din 
Grado Spania în dosarul nr. 185/2008, arătând  că instanţa de fond a  interpretat  greşit anexa 
nr. 1  din Regulamentul CE nr. 2201/2003. 

Examinând apelul declarat curtea apreciază că este  întemeiat  şi în consecinţă în baza 
art. 466  şi 480 alin. 2  Cod proc. civ., va admite apelul, va schimba  sentinţa atacată în sensul 
că va admite cererea  formulată de reclamantă şi în consecinţă,  va  dispune  recunoaşterea  
sentinţei de divorţ nr. 00058/2008 pronunţată de Instanţa de judecată nr. 1 din Grado – Spania, 
în dosarul nr. 185/08 pentru   următoarele considerente: 

Prin cererea  înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş reclamanta a solicitat 
instanţei ca  prin hotărârea ce o va  pronunţa  să dispună recunoaşterea  sentinţei de divorţ nr. 
00058/2008 pronunţată de Instanţa de judecată nr. 1 din Grado – Spania, în dosarul nr. 185/08, 
cererea fiind  întemeiată pe dispoziţiile  Legii nr. 105/1992. 
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Potrivit  dispoziţiilor art. 167  din Legea nr.  105/1992, hotărârile referitoare la alte 
procese decât cele arătate in art. 166 pot fi recunoscute in România, spre a beneficia de puterea 
lucrului judecat, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

    a) hotărârea este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronunţată;  
    b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii menţionate, competenta sa judece 

procesul;  
    c) exista reciprocitate in ce priveşte efectele hotărârilor străine intre România si in 

statul instanţei care a pronunţat hotărârea.  
    Daca hotărârea a fost pronunţată in lipsa părţii care a pierdut procesul, trebuie sa se 

constate, de asemenea, că i-a fost înmânata in timp util citaţia pentru termenul de dezbateri in 
fond, cit si actul de sesizare a instanţei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apăra si de a exercita 
calea de atac împotriva hotărârii.  

   Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citarii persoanei 
care nu a participat la proces in fata instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea 
persoană. 

  Verificând  actele depuse  la dosarul cauzei, curtea  constată că sentinţa civilă nr. 
0058/2008 a  cărei recunoaştere se solicită este definitivă şi irevocabilă,  toate celelalte cerinţe  
ale acestui text de  lege  fiind  îndeplinite  în cauză. 

Interpretarea dată de  instanţa de fond constând  în aceea  că din  anexa  I din 
Regulamentul nr. 2201/2003  pct. 7, este  menţionat faptul că hotărârea pronunţată nu poate fi 
recunoscută în statul de  origine, este  greşită. Instanţa  nu observă că aceste  menţiuni  (prin 
marcare  cu X), sunt făcute  şi la celelalte  puncte ale anexei nr.1,   respectiv  la  pct. 5.3.1, la 
pct. 5.4 care se referă la tipul deciziei şi la faptul dacă s-a  dictat sau nu decizia. 

Din conţinutul aceluiaşi act la  pct. 8 rezultă însă că data  intrării în vigoare a  divorţului 
în statul membru este data de  5.01.2009, dată menţionată şi în sentinţa de divorţ tradusă (f. 7  
din dosar). 

Prin urmare, concluzia care  se  impune este aceea  că hotărârea de divorţ pronunţată de  
instanţa de  judecată nr. 1  din Grado-Spania poate fi recunoscută în statul membru, respectiv  
în România. 

 

67. Contestaţie la titlu. Lămurire dispozitiv 

 Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 68/R din 3 februarie 2015  
Prin contestaţia la titlu înregistrată la această instanţă sub nr…./33/2015, contestatorul 

F.E. a solicitat în contradictoriu cu  intimatul Consiliul Local al comunei Rîşca lămurirea 
înţelesului dispozitivului deciziei civile nr.355/R/2008, pronunţată de  Curtea de Apel Cluj în 
dosarul nr.../117/2007, în sensul de a stabili dacă în conţinutul obligaţiei de plată a drepturilor 
cu caracter salarial intră şi obligaţia legală de a achita contribuţiile  datorate bugetului de stat. 

 În motivarea contestaţiei se arată, în esenţă, că în urma executării silite pentru 
plata drepturilor salariale, întinsă pe o perioadă de mai mulţi ani (până în anul 2014), nu a putut 
să îşi valorifice la  stabilirea drepturilor de pensie sumele datorate de pârâtă deoarece aceasta 
nu a achitat bugetului asigurările sociale de stat contribuţiile datorate. 

 Examinând cererea formulată, Curtea de Apel constată următoarele: 
 Prin contestaţia la titlu, întemeiată pe dispoziţiile art.400 alin.2 C.pr.civ., şi 

formulată în termenul prevăzut de art.401 alin.11 C.pr.civ., deoarece termenul de prescripţie a 
dreptului de a cere executarea silită nu s-a împlinit, fiind suspendat legal sau judiciar, 
contestatorul  solicită stabilirea caracterului de sume contributive a drepturilor cu caracter 
salarial la plata cărora a fost obligată pârâta prin titlul executoriu. 

 În acest sens, Curtea de Apel reţine că angajatorului îi revine obligaţia conform 
art.40 alin.2 lit. f Codul muncii, „să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina 
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sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile 
legii”. 

 Obligaţia legală amintită decurge în mod firesc din cea fundamentală privind 
plata drepturilor salariale, fiind accesorie acesteia în vederea asigurării posibilităţii salariatului 
de a beneficia la stabilirea pensiei de  valorificarea întrutotul a drepturilor salariale, pentru 
deplina aplicare a principiului contributivităţii. 

 Obligaţia de plată a drepturilor salariale, neurmată însă de cea de achitare a 
contribuţiilor sociale, nu satisface exigenţele legale enunţate, lipsind  fostul salariat de  
posibilitatea de a beneficia de  dublul avantaj decurgând din executarea raporturilor de muncă, 
respectiv plata salarialului, iar mai apoi de luarea în considerare a veniturilor contributive la 
calculul pensiei. 

 De altfel, neîndeplinirea obligaţiei de plată a contribuţiilor de asigurări sociale 
de către angajator atrage  răspunderea juridică a acestuia, conform Legii nr.263/2010 ceea de, 
cu atât mai mult, subliniază necesitatea executării în totalitate a îndatoririlor ce îi revin în cadrul 
raporturilor juridice de muncă, fie benevol, fie prin executare silită, cum este cazul în speţă. 

 Prin urmare, Curtea de Apel, constatând că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia 
legală de plată a contribuţiilor sociale, după cum rezultă din răspunsul executorului  
judecătoresc  (fila 6), va admite cererea contestatorului,  stabilind în vederea punerii în 
conformitate cu ordinea legală a stării de fapt dedusă judecăţii, că pârâtei intimate îi revine 
obligaţia legală de a vira contribuţiile datorate bugetului consolidat pentru sumele la plata 
cărora a fost obligată prin decizia civilă menţionată. 

 În temeiul art.274 C.pr.civ. intimata va fi obligată să achite contestatorului suma 
de 800 de lei, cu titlu de cheltuieli  de judecată )onorariu de avocat –fila 21), fiind în culpă 
procesuală pentru neîndeplinirea unei obligaţii legale, în ciuda demersurilor contestatorului 
adresate intimatei. 
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