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1. Stabilire paternitate. Prescripţie 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 912 din 28 mai 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1096 din 15.V.2013 pronunţată de Judecătoria Vişeu 
de Sus s-a admis excepţia prescripţiei invocate de pârâţii M.P., M.M. şi K. M. C.. S-a 
respins acţiunea având ca obiect stabilirea paternităţii din afara căsătoriei, formulate 
de reclamantul R.V., împotriva pârâţilor M.P., M.M. şi K. M. C.. Reclamantul a fost 
obligat să plătească pârâţilor suma de 500 lei, cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut asupra excepţiei 
dreptului la acţiune invocate de către pârâţi, următoarele: 

Cu privire la aplicarea in cauză a prevederilor noului cod civil invocate de 
către reclamant in acţiune, respectiv prevederile dispoziţiilor art. 100, 424,425, şi 426 
noul cod civil, instanţa văzând prevederile art. 47 din Legea nr. 71/2011 privind 
punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 noul cod civil, a reţinut că ”( art. 47) 
stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la filiaţie este 
supusă dispoziţiilor codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai in 
cazul copiilor născuţi după intrarea lui in vigoare”.  

Având în vedere faptul că reclamantul este născut in 23 august 1972, instanţa a 
constatat ca prevederile noului cod civil invocate de către reclamant in cauza de faţă 
nu îi sunt aplicabile.  

Pe de altă parte, raportat la prevederile codului familiei, invocate de către 
părţi, respectiv art. 60 alin. 4 ce a fost completat si modificat prin Legea nr. 288/2007, 
instanţa a reţinut următoarele: prin decizia nr. 755/2008 a Curţii Constituţionale 
publicată în Monitorul oficial al României nr. 357/16 iulie 2008 „admite excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007, pentru modificarea 
si completarea Legii nr.4/1953 - codul familiei şi constată că sintagma „dispoziţiile 
prezentei legi privind acţiunea în tăgăduirea paternităţii (….) sunt aplicabile şi in 
cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa in vigoare chiar dacă cererea este in curs 
de judecată” este neconstituţională”.  

Deciziile Curţii Constituţionale sunt definitive şi general obligatorii şi au 
putere numai pentru viitor, aşa cum prevede art.11 lit. c pct. 3 din Legea nr.47/1992, 
privind Curtea Constituţională. 

 Faţă de decizia menţionată mai sus, instanţa a constatat că în cauză nu 
sunt aplicabile aşa cum susţine reclamantul, prevederile art.60 alin.4 din codul 
familiei, dispoziţiile art. II din Legea nr. 288/2007, aşa cum se reţine din 



considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr.755/2008, sunt aplicabile numai 
pentru viitor. In acest sens trebuie interpretate şi argumentele reclamantului ce invocă 
deciziile Curţii Constituţionale nr. 880/2010, 201/2011 şi 1567/2011.  

 Faţă de cele reţinute in fapt mai sus, instanţa a admis excepţia invocată 
de către pârâţi şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea de faţă având ca obiect 
stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. 

 În baza art. 274 alin. 2 c.pr.civ., instanţa l-a obligat pe reclamant să 
plătească pârâtului cheltuieli de judecată justificate de onorariu avocat, dovada fiind 
chitanţa depusă la dosar.  

Prin decizia civilă nr. 44/A/30.01.2014 a Tribunalului Maramureş s-a admis 
apelul declarat de reclamantul R.V. contra sentinţei civile nr. 1096 din 15.V.2013 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus judeţul Maramureş, care a fost anulată şi trimisă cauza spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că reclamantul este 
născut la data de 23 august 1972, fiind copil născut în afara căsătoriei mamei. 

 Problema de drept care se pune este aceea dacă acţiunea reclamantului 
este prescrisă sau este imprescriptibilă raportat la noile dispoziţii legale şi la 
jurisprudenţa CEDO. 

 Potrivit art. 60 alin. 4 din Codul familiei modificat prin Legea nr. 
288/2007 acţiunea în stabilirea paternităţii este imprescriptibilă în timpul vieţii 
copilului şi s-ar aplica şi situaţiilor anterioare intrării sale în vigoare. 

 Curtea Constituţională prin Decizia nr.755/2008 a reţinut că alin.4 al 
art. 60 se aplică numai situaţiilor viitoare după intrarea în vigoare a legii. 

 Legea veche trebuie să respecte suveranitatea legii noi, fiind motivul 
pentru care se acceptă unanim principiul aplicării imediate a legii noi, potrivit căruia 
acţiunea legii noi se întinde exclusiv asupra tot ce înseamnă facta pendentia şi facta 
futura (efectele viitoare la raporturilor juridice trecute). 

 În raport de cele de mai sus, situaţia juridică a copiilor născuţi în afara 
căsătoriei, care doresc să-şi clarifice statutul prin stabilirea filiaţiei faţă de un anumit 
bărbat printr-o acţiune în stabilirea paternităţii, poate fi calificată drept o veritabilă 
situaţie juridică obiectivă durabilă în timp, neconsumată sub legea veche. Legea nouă 
în art. 60 alin.4 Codul familiei în forma sa modificată în 8.XI.2007 se va aplica 
oricărei persoane existente la data intrării sale în vigoare, ce are statutul unui copil din 
afara căsătoriei, aceasta, ca efect al principiului aplicării imediate a legii civile, câtă 
vreme nu există o derogare legală expresă. 

 Făcând o paralelă cu legislaţia actuală în domeniu, reglementare 
cuprinsă în Noul Cod civil, se poate observa că legiuitorul a prevăzut o astfel de 
excepţie derogatorie de la regula aplicării imediate a legii noi, prin instituirea art. 47 
din Legea nr.71/2011 ce prevede că stabilirea filiaţie, tăgăduirea paternităţii sau orice 
altă acţiune privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce 
efectele prevăzute de aceasta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în 
vigoare. 

 Per a contrario, dacă nu ar fi fost instituită o astfel de excepţie 
înseamnă că legea nouă era de imediată aplicare situaţiilor durabile continue din 
materia filiaţiei, astfel încât textul se aplica oricărui destinatar al normei, indiferent de 
data naşterii. 

 Acest argument de text, confirmă teza mai sus expusă, că art. 60 alin. 4 
din Codul familiei astfel cum a fost modificat la 8.XI.2007, va avea o aplicare 
imediată, în privinţa oricărui destinatar al normei, inclusiv în privinţa persoanelor 



născute sub legea veche, de vreme ce în cazul Noului Cod civil legiuitorul nu a voit să 
deroge de la regula aplicării imediate a legii. 

 Rolul Curţii Constituţionale nu este de a interpreta legile, ci numai de a 
verifica constituţionalitatea acestora. 

 Dacă s-ar admite că dreptul material la acţiunea în stabilirea paternităţii 
este imprescriptibil numai pentru cei născuţi după intrarea în vigoare a textului 
modificat, excluzându-i de la aplicarea acestui text pe cei care, deşi în viaţă, sunt 
născuţi anterior momentului modificării legii, am fi în prezenţa unei discriminări, 
deoarece atât unii cât şi alţii se regăsesc într-o situaţie juridică identică (a copilului din 
afara căsătoriei dornici a-şi stabili filiaţia) deosebirea între aceştia făcându-o 
momentul naşterii. 

 Argumentul că s-a produs modificarea legislativă şi că legea nu poate 
fi aplicată retroactiv celor născuţi înaintea momentului intrării în vigoare, nu poate să 
constituie o justificare rezonabilă şi cu atât mai puţin obiectivă, deoarece ar fi 
combătută prin evocarea obligaţiei pozitive a statului de a-şi crea şi respectiv adopta 
legislaţia în vederea asigurării respectării egale a drepturilor resortisanţilor săi şi 
obligaţia negativă de a se abţine de la orice tratament discriminatoriu. 

 Am fi în prezenţa unei veritabile violări a art. 14 din CEDO unde sub 
denumirea „interzicerea discriminării” se spune că „exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio 
deosebire bazată în special pe sex, rasă, etnie…avere, naştere şi orice altă situaţie”. 

 Sub imperiul reglementărilor anterioare, acţiunea în stabilirea 
paternităţii era prescriptibilă în termenul de un an, caracterul prescriptibil al acţiunii şi 
durata relativ scurtă a termenului erau justificate în literatura de specialitate prin 
argumentul că în acest mod se înlătură cât mai grabnic incertitudinea statutului 
familial al persoanei, copilul urmând să beneficieze, cât mai repede posibil, de 
efectele juridice ale filiaţiei şi ale rudeniei. 

 În raport cu jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, instituirea caracterului imprescriptibil al acestei acţiuni reprezintă o opţiune 
legitimă pe deplin justificată, care dă expresie principiului interesului superior al 
copilului şi dreptului acestuia de a-şi stabili descendenţa. 

 De caracterul imprescriptibil al acţiunii în stabilirea paternităţii, 
beneficiază deopotrivă copilul minor şi, mai ales cel major pentru că este neîndoielnic 
majorul are acelaşi interes de a-şi stabili paternitatea în concordanţă cu realitatea 
biologică. 

 În acest sens s-a pronunţat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 
cauza Nikaridou/Cipru în hotărârea din 20.XII.2007. 

 Pe cale de consecinţă, faţă de cele de mai sus arătate s-a apreciat că în 
mod greşit acţiunea reclamantului a fost respinsă pe excepţia prescripţiei, că o astfel 
de acţiune raportat la dispoziţiile art. 8 şi 14 din CEDO este imprescriptibilă, motiv 
pentru care în temeiul dispoziţiilor art. 297 Cod procedură civilă s-a anulat hotărârea 
primei instanţe şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a o 
soluţiona pe fond. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii, solicitând 
modificarea deciziei în sensul respingerii apelului formulat împotriva sentinţei civile 
nr. 1096/15.05.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus, cu obligarea intimatului la plata 
cheltuielilor de judecată.  

 În motivarea recursului, pârâţii au invocat excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune, raportat la dispoziţiile art. 60 C. fam. şi la data naşterii 
reclamantului – 23.08.1972. 



 Recurenţii au arătat că modificarea art. 60 C. fam., potrivit căreia 
acţiunea în stabilirea paternităţii este imprescriptibilă şi în privinţa copiilor născuţi 
anterior modificării a fost declarată neconstituţională prin decizia nr. 755/2008 a 
Curţii Constituţionale, astfel încât reclamantului îi sunt aplicabile prevederile Codului 
familiei din anul 1972. 

  Dispoziţiile Noului cod civil nu îi sunt aplicabile reclamantului, 
raportat la dispoziţiile art. 3, 47 şi 201 din Legea nr. 71/2011. 

 Concluzia instanţei de apel ignoră dispoziţiile legale aplicabile, 
respectiv art. 31 din Legea nr. 47/1991, art. 147 din Constituţie, iar în ceea ce priveşte 
cauza Nikaridou / Cipru, aceasta fiind pronunţată anterior deciziei Curţii 
Constituţionale din 2008, în ipoteza în care Curtea Constituţională ar fi intenţionat să 
o ia în considerare, i-ar fi dat curs. 

 Legiuitorul român nu a înţeles să împărtăşească un punct de vedere 
identic cu al instanţei de apel, întrucât art. 201 din Legea nr. 71/2011 prevede că 
prescripţiile începute sub legea veche sunt supuse legii vechi, art. 3 din acelaşi act 
normativ prevede că Noul Cod Civil se aplică numai actelor şi faptelor juridice 
produse după intrarea lui în vigoare, iar art. 47 prevede că dispoziţiile din noul cod, 
interesând filiaţia, se aplică numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în 
vigoare. 

 În drept, pârâţii au invocat art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. 
 Prin întâmpinarea formulată (f. 10), reclamantul R.V. a invocat 

excepţia inadmisibilităţii recursului, raportat la dispoziţiile art. 316, 137 alin. 1 Cod 
proc. civ., precum şi excepţia nulităţii recursului întemeiată pe art. 316, 137 alin. 1, 
3021 alin. 1 lit. c, art. 303 alin. 1, 2 şi art. 306 Cod proc. civ., având în vedere că 
memoriul de recurs nu cuprinde nicio critică de nelegalitate din cele prevăzute de art. 
304 pct. 1 – 9 Cod proc. civ., recurenţii nu au invocat motive de nelegalitate, ci numai 
motive de netemeinicie. 

 Instanţa de apel a făcut o meticuloasă aplicare a normelor juridice, în 
raport de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
şi de art. 20 alin. 2 din Constituţia României. 

 Prin deciziile nr. 880/2010 şi 201/2011 ale Curţii Constituţionale, s-a 
dat eficienţă principiului aplicării imediate a legii civile noi, stabilindu-se în mod 
definitiv şi obligatoriu aplicarea principiului mai sus menţionat. 

 Niciodată dispoziţiile art. 60 alin. 4 Cod.fam., nu au fost declarate 
neconstituţionale, dimpotrivă, toate excepţiile care au vizat această normă juridică au 
fost respinse în mod definitiv. 

 Intimatul a solicitat cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei. 
 Prin notele scrise înregistrate la 25.03.2014 (f. 17-19), acelaşi intimat, 

în completarea întâmpinării a arătat că, acţiunea sa se întemeiază pe prevederile art. 
56, 59 alin. 1, 60 alin. 4 şi 65 C.fam., care erau în vigoare atât la data naşterii sale, cât 
şi la introducerea prezentei acţiuni. 

 Se reglementează în acest mod dreptul oricărei persoane de a-şi 
cunoaşte ascendenţa şi legăturile de familie în situaţia copiilor născuţi din afara 
căsătoriei, când ascendenţa este necunoscută sau nu corespunde realităţii. 

 În caz contrar, s-ar încălca dispoziţiile art. 8 şi 14 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la respectarea vieţii private şi de familie 
şi la interzicerea discriminării. 

 În opinia reclamantului intimat, dreptul material la acţiunea în 
stabilirea paternităţii este şi trebuie să fie în mod egal recunoscut tuturor subiecţilor 
aflaţi în situaţia juridică a reclamantului, indiferent de data naşterii. 



 Prin înscrisul de la f. 22-24, reclamantul a reiterat aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 60 alin. 4 C. fam. şi a prezentat episoade din copilăria sa, învederând 
şi faptul că, persoana faţă de care intenţionează să îşi stabilească paternitatea, deşi ştia 
că reclamantul este fiul său, nu i-a dat nici măcar o bomboană vreodată. 

 Ambele părţi au depus la dosar concluzii scrise. 
 Analizând cu prioritate excepţiile inadmisibilităţii şi nulităţii 

recursului, invocate de reclamantul intimat, curtea le va înlătura, constatând că 
recursul declarat de pârâţi a fost motivat, iar motivele invocate se încadrează în 
dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., din dezvoltarea acestor motive reieşind că 
pârâţii invocă faptul că decizia pronunţată în apel este nelegală, fiind dată cu 
încălcarea legii, respectiv a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 C. fam., incidente în cauză. 

 Pe fondul recursului, curtea, cu majoritate de voturi, constată că acesta 
este fondat, urmând a fi admis. 

 Analiza recursului urmează a fi făcută atât prin prisma dispoziţiilor 
legale interne – normele juridice în materie adoptate de-a lungul timpului, principiile 
care guvernează aplicarea legii civile în timp, o decizie a Curţii Constituţionale 
pronunţată în materie şi dispoziţiile interne în materie de discriminare, astfel cum 
acestea au fost la rândul lor analizate de Curtea Constituţională – cât şi prin prisma 
dispoziţiilor art. 8 şi 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a 
jurisprudenţei instanţei europene. 

 În ce priveşte legea aplicabilă: 
 Reclamantul este născut la data de 23.08.1972. 
 În ce priveşte materia stabilirii paternităţii, legislaţia naţională a 

cunoscut mai multe etape:  
- art. 60 C. fam., perioadă în care acţiunea în stabilirea paternităţii din afara 

căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la data naşterii copilului, cu 
ipotezele particulare prevăzute de alin. 2 şi 3, referitoare la momentul de la 
care începe să curgă termenul de prescripţie de un an, prevăzut de alin. 1 (în 
perioada 1 februarie 1954-până la intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007);  

- art. 60 C. fam., modificat şi completat prin art. I pct. 5 a Legii nr. 288/2007 
care a prevăzut că acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii 
acestuia ( 8 noiembrie 2001- 1 octombrie 2011);  

- art. 427 alin. 1 Noul cod civil care, de asemenea, instituie imprescriptibilitatea 
acţiunii în stabilirea paternităţii promovată de copil, aplicabil copiilor născuţi 
după data de 1.10.2011, potrivit art. 47 din Legea nr. 71/2011 ( începând cu 
data de 1 octombrie 2011 până în prezent). 
Dispoziţia legală aplicabilă în materia stabilirii paternităţii este cea în vigoare 

la momentul naşterii copilului a cărui paternitate se solicită a fi stabilită, raportat la 
principiile care guvernează aplicarea legii civile în timp. 

 În opinia majoritară a instanţei de recurs se apreciază că în cauză sunt 
aplicabile dispoziţiile în materia stabilirii paternităţii de la data naşterii reclamantului, 
adică art. 60 alin. 1 C. fam., potrivit căruia acţiunea în stabilirea paternităţii copilului 
din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de 1 an de la data naşterii copilului.  

 Actuala reglementare – art. 427 alin. 1 din noul Cod civil ( în vigoare 
din 1 octombrie 2011), conţine o altă abordare, conform căreia dreptul la acţiunea în 
stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului, Potrivit art. 47 din Legea 
nr. 71/2011, această dispoziţie este aplicabilă numai în cazul copiilor născuţi după 
intrarea în vigoare a legii noi – 1 octombrie 2011. De altfel, chiar în absenţa 
prevederii exprese conţinută în art. 47 din Legea nr. 71/2011, art. 427 alin. 1 Noul 
Cod civil nu era aplicabilă în cazul reclamantului, în temeiul principiului 



neretroactivităţii legii civile consacrat de art. 1 Cod civil 1864, reluat prin art. 6 alin. 1 
noul Cod civil, fiind consfinţit totodată şi în art. 15 alin. 2 din Constituţie. 

 Art. 60 alin. 1 C. fam., în forma în vigoare la data naşterii 
reclamantului, a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 288/2007, prin care s-a 
introdus alin. 4, care a prevăzut că acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în 
timpul vieţii acestuia. 

 Totodată, art. II a Legii nr. 288/2007 a prevăzut că dispoziţiile privind 
acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în 
cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs 
de judecată. 

 Cu privire la art. II a Legii nr. 288/2007, Curtea Constituţională s-a 
pronunţat prin decizia nr. 1345/9.12.2008 (n.r. instanţele de fond şi pârâţii, prin 
motivele de recurs, reţinând în mod eronat incidenţa deciziei nr. 755/2008 a Curţii 
Constituţionale, aceasta vizând dispoziţiile legale în materia tăgadei paternităţii), în 
sensul că este neconstituţional. 

 S-a reţinut în considerentele deciziei că prevederile art. II din Legea nr. 
288/2007 contravin dispoziţiilor constituţionale, cuprinse în art. 15 alin. 2, 
neconstituţionalitatea reglementării rezultând din faptul că legea nouă se aplică şi 
copiilor născuţi înainte de intrarea ei în vigoare, de vreme ce aceasta se aplică unui 
drept născut sub imperiul legii vechi. 

 Această decizie a Curţii Constituţionale este obligatorie, potrivit art. 31 
alin. 1 din Legea nr. 47/1992. 

 În urma pronunţării acestei decizii a Curţii Constituţionale, s-a tranşat 
definitiv problema referitoare la categoria de copii cărora le este aplicabilă Legea nr. 
288/2007 – doar celor născuţi după intrarea în vigoare a acestui act normativ. 

 Instanţa de apel a apreciat că demersul de stabilire a filiaţiei poate fi 
calificat ca o situaţie juridică obiectivă, durabilă în timp, neconsumată sub legea 
veche, o situaţie ce practic dăinuie pe toată durata vieţii copilului. 

  Această calificare este însă nelegală, în opinia majoritară a instanţei de 
recurs. Faptul constitutiv al unei situaţii juridice în cazul de faţă este naşterea 
copilului, care a avut loc la data de 23.08.1972 şi care a creat premisa stabilirii 
paternităţii. 

 Naşterea reclamantului a avut loc înainte de intrarea în vigoare a Legii 
nr. 288/2007, deci „facta pretaerita”, s-a realizat în întregime la data de 23.08.1972 şi 
produce efectele prevăzute de art. 60 alin. 1 C.fam. 

 Dacă pentru faptul constitutiv al naşterii s-ar aplica legea ulterioară – 
Legea nr. 288/2007 – acesteia i s-ar atribui un caracter retroactiv. 

 De fapt, prin dispoziţia iniţială a art. II din Legea nr. 288/2007, 
declarată neconstituţională s-a încercat eludarea principiilor aplicării legii civile în 
timp, însă Curtea Constituţională, prin decizia nr. 1354/2008 mai sus evocată, a 
constatat neconstituţionalitatea acestui text, restabilind respectarea principiilor 
aplicării legii civile în timp. 

 Faptul generator al situaţiei juridice este naşterea copilului, nu 
demersul de stabilire a paternităţii, cum a statuat instanţa de apel, de aici decurgând 
confuzia şi eroarea asupra aplicării legii civile în timp. 

 În concluzie, în opinia majoritară a instanţei de recurs, în ceea ce îl 
priveşte pe reclamant, dispoziţia legală incidentă în cauză este art. 60 alin. 1 C. fam., 
în forma în vigoare la momentul naşterii reclamantului, aspect ce reiese atât din 
principiile aplicării legii civile în timp (al neretroactivităţii şi al aplicării imediate a 
legii civile noi, tuturor situaţiilor născute după intrarea ei în vigoare, cu excepţia 



ultraactivităţii legii vechi), cât şi din cele statuate cu titlu obligatoriu prin decizia nr. 
1345/4.12.2008 a Curţii Constituţionale.  

 În ceea ce priveşte discriminarea reţinută de instanţa de apel ca 
argument în înlăturarea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, curtea, cu majoritate 
de voturi, constată că nici aceasta nu poate fi reţinută. 

 Instanţa de apel afirmă că între situaţia reclamantului şi situaţia 
copiilor născuţi după modificarea art. 60 C. fam., prin Legea nr. 288/2007, respectiv 
după intrarea în vigoare a Noului cod civil la 1.10.2011, s-ar institui o discriminare 
sancţionată de art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în cazul în care 
s-ar considera că acţiunea reclamantului este supusă unui termen de prescripţie, iar o 
eventuală acţiune a celorlalţi copii născuţi dinafara căsătoriei, nu ar fi supusă vreunui 
termen de prescripţie. 

 În opinia instanţei de apel discriminarea ar deriva din aceea că situaţia 
juridică este identică – a copiilor născuţi din afara căsătoriei, dornici de a-şi stabili 
filiaţia – deosebirea făcând-o momentul naşterii, care nu constituie o justificare 
rezonabilă şi obiectivă. 

 Curtea, cu majoritate de voturi, va înlătura aceste considerente, 
constatând că nu există o discriminare între reclamant, pe de o parte şi copiii născuţi 
din afara căsătoriei, după intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007, respectiv a Noului 
cod civil din 2011, pe de altă parte. 

 Faptul că statul, prin puterea legiuitoare, a înţeles să reglementeze 
diferenţiat regimul juridic al prescripţiei într-o anumită materie, nu poate constitui 
temei al existenţei unei discriminări. 

 Potrivit principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp, atât 
timp cât o anumită instituţie, materie (în speţă, stabilirea paternităţii copilului din 
afara căsătoriei), este reglementată legal, toate situaţiile aparţinând acelei materii cad 
sub incidenţa normelor legale în vigoare la data naşterii lor.  

 Astfel, chiar dacă pe parcursul derulării unei situaţii juridice statul, prin 
puterea legislativă înţelege să modifice modalitatea de reglementare a acesteia, acelei 
situaţii născute anterior modificării nu îi va fi aplicabilă noua prevedere legală 
(adoptată pe parcursul derulării sale), ci aceea care o reglementa la momentul naşterii 
sale). 

 Cu privire la aplicarea unor alte dispoziţii normative decât cele 
incidente unei anumite materii reglementată legal, sub pretextul combaterii 
discriminării, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin decizia nr. 1325/4.12.2008, 
admiţând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. 1, 2, 4-11, art. 11, 
art. 27 alin. 2 – 6 din OG nr. 137/2000. 

 În considerentele acestei decizii s-a reţinut că aceste dispoziţii  ale 
OG nr. 137/2000 lasă posibilitatea desprinderii unui înţeles neconstituţional, în 
virtutea căruia instanţele judecătoreşti au posibilitatea să anuleze prevederi legale pe 
care le consideră discriminatorii şi să le înlocuiască cu alte norme de aplicare 
generală, neavute în vedere de legiuitor sau instituite prin acte normative inaplicabile 
în cazurile deduse judecăţii.  

 Raţionamentul Curţii Constituţionale se aplică prin analogie şi în 
această cauză. Instanţa judecătorească, invocând discriminarea, nu poate aplica Legea 
nr. 288/2007 sau Noul cod civil, în demersul de stabilire a paternităţii reclamantului, 
fiind incident art. 60 alin. 1 C.fam., în forma în vigoare la data naşterii reclamantului 
– 23.08.1972. 

  Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile OG nr. 137/2000 sunt 
neconstituţionale în măsura în care se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au 



competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, 
considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale 
judiciară sau cu prevederi cuprinse în acte normative neavute în vedere de legiuitor la 
adoptarea actelor normative considerate discriminatorii. 

 Dacă există o încălcare a art. 8 şi 14 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului sau o contrarietate faţă de jurisprudenţa Curţii: 

 Curtea, cu majoritate de voturi, constată totodată că nicio eventuală 
încălcare a dispoziţiilor art. 8 şi 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
reţinută de instanţa de apel, incidentă în ipoteza respingerii acţiunii reclamantului ca 
prescrisă, nu subzistă. 

 Art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reglementează 
dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. 

 În ce priveşte „viaţa de familie”, instanţa europeană a statuat că art. 8 
presupune, prin ipoteză, existenţa unei familii (ca o relaţie de fapt). 

 Pentru a putea invoca art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului instanţa de apel trebuia să verifice dacă între reclamant şi presupusul tată au 
existat raporturi personale care să poată intra sub protecţia instituită de acest text al 
convenţiei.  

 În ce priveşte relaţiile dintre părinţi şi copiii născuţi din afara 
căsătoriei, curtea europeană a decis că o simplă legătură biologică, fără alte elemente 
juridice sau factuale care să indice existenţa unor raporturi personale strânse între un 
părinte şi copilul său, nu are a fi considerată suficientă pentru a intra sub protecţia 
instituită de art. 8 din Convenţie (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
comentariu pe articole, vol.I, Corneliu Bîrsan pag. 629). 

 Or, între reclamant şi prezumtivul său tată, aşa cum el însuşi a arătat în 
cuprinsul acţiunii şi prin întâmpinarea la recurs, nu a existat o relaţie de fapt care să 
intre sub incidenţa şi protecţia art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ( 
potrivit afirmaţiei reclamantului, nu i-a cumpărat niciodată nimic, pe stradă trecea pe 
lângă reclamant, făcându-se că nu îl cunoaşte). 

 Referitor la cauza Phinikaridou vs. Cipru nr. 23890/02/20.12.2007 
reţinută de instanţa de apel ca argument pentru înlăturarea excepţiei prescripţiei 
dreptului la acţiune (n.r. în considerentele deciziei de apel fiind greşit menţionată ca şi 
cauza Nikaridou vs. Cipru), curtea, cu majoritate de voturi, constată că cele statuate de 
instanţa europeană nu sunt incidente în prezenta cauză, din două considerente:  

 Pe de o parte, această hotărâre s-a pronunţat anterior deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 1345/9.12.2008 prin care s-a stabilit că prevederile art. II din 
Legea nr. 288/2007 sunt neconstituţionale, astfel încât la data soluţionării excepţiei de 
neconstituţionalitate,instanţa constituantă a ţinut seamă de cele statuate prin această 
decizie a instanţei europene. 

 Pe de altă parte, în această speţă concretă, instanţa europeană a statuat 
că în această cauză copilul nu a avut oportunitatea să cunoască faptele interesând 
paternitatea şi s-a acordat o importanţă mai mare interesului general şi intereselor 
prezumtivului tată şi ale familiei acestuia, decât dreptului reclamantului de a-i fi 
dezvăluite originile. 

 În aceste condiţii, concrete, de speţă, aplicarea unui termen limită rigid 
în exercitarea procedurilor de paternitate, fără a avea în vedere circumstanţele 
individuale ale cauzei şi în special cunoaşterea de către copil a faptelor interesând 
paternitatea, a adus atingere chiar esenţei dreptului reclamantului la respectarea vieţii 
sale private, concluzia fiind aceea a încălcării art. 8 din Convenţie. 



 Or, în cauza pendinte, aşa cum însuşi reclamantul a arătat încă prin 
acţiunea introductivă, a aflat că defunctul M.P. (faţă de care doreşte să-şi stabilească 
paternitatea prin prezentul demers judiciar), este tatăl său, încă din perioada 
adolescenţei. 

 În ce priveşte incidenţa art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, nici acest argument nu subzistă, raportat la cele arătate cu ocazia analizării 
incidenţei art. 8 din Convenţie.  

 Aşa cum chiar Curtea Europeană a statuat, dreptul la nediscriminare 
prevăzut de art. 14 nu are o existenţă independentă, deoarece nu poate fi invocat decât 
cu privire la drepturile şi libertăţile pe care aceasta le reglementează: convenţia 
interzice orice discriminare numai cu privire la aceste drepturi şi libertăţi (Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, comentariu pe articole, vol. I, Corneliu Bîrsan pag. 
891, 892). 

 Or, situaţia reclamantului, neintrând sub protecţia instituită de art. 8 din 
Convenţie, pentru considerentele arătate cu ocazia analizării acestei dispoziţii, nu se 
impune analiza incidenţei art. 14 din Convenţie. 

 În acest sens a decis Curtea Europeană în cauza Botta c/a Italie că într-
o speţă în care dispoziţiile art. 8 nu au fost încălcate, cu privire la pretinsa 
discriminare pusă în discuţie, Curtea a arătat că art. 14 din Convenţie, „completează 
celelalte cauze normative ale Convenţiei”, neavând „o existenţă independentă”, 
dincolo de caracterul său autonom care-i permite aplicarea şi în ipoteza în care nu s-a 
constatat încălcarea unui drept apărat de aceasta, dar, în nici un caz, el nu poate fi 
aplicat când însuşi „dreptul substanţial” din Convenţie, invocat de reclamant, este 
inaplicabil, ca în speţa de faţă (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
comentariu pe articole, vol. I, Corneliu Bîrsan pag. 895, 896). 

 Or, conform celor anterior arătate, dreptul substanţial la respectarea 
vieţii private şi de familie, prevăzut de art. 8 din Convenţie, este inaplicabil în cazul 
reclamantului, întrucât între el şi prezumtivul tată nu a existat niciodată o relaţie de 
fapt care să intre sub incidenţa şi protecţia art. 8 din Convenţie.  

 Un ultim aspect ce se impune a fi analizat este acela care vizează 
practica judiciară în materie, întemeiată pe celelalte ipoteze reglementate de art. 60 C. 
fam., respectiv prin aliniatele 2 şi 3, care sunt total diferite de cea prevăzută în alin. 1. 

 Întrucât reclamantul în cuprinsul motivelor apelului declarat împotriva 
hotărârii primei instanţe, prin care s-a constatat că acţiunea sa este prescrisă, a invocat 
faptul că „fiica lui A.P. şi alte persoane publice în instanţă şi-au câştigat dreptul la a-şi 
cunoaşte tatăl”, instanţa va face o analiză succintă a celor statuate în acea cauză, în 
scopul analizării comparative a situaţiei reclamantei din acel dosar cu situaţia 
reclamantului din dosarul pendinte, concluzia majoritară fiind în sensul că cele două 
situaţii nu sunt comparabile, pentru cele ce urmează: 

 În dosar nr. .../299/2011 al Judecătoriei Sectorului I Bucureşti, s-a 
pronunţat sentinţa civilă nr. 22478/28.11.2012, prin care s-a constatat că reclamanta 
B.A.M. este fiica defunctului A.P.. 

 Circumstanţele acestei speţe sunt următoarele: reclamanta s-a născut la 
14.07.1968, în certificatul său de naştere, la rubrica „tatăl” fiind menţionat numitul 
B.N.. 

 Prin sentinţa civilă nr. 11190/20.06.2012 a Judecătoriei Sectorului III 
Bucureşti, pronunţată în dosar nr. …/301/2011, având ca obiect tăgada paternităţii, 
instanţa a constatat că numitul B.N. nu este tatăl biologic al reclamantei. 

 Întrucât acţiunea având ca obiect stabilirea paternităţii reclamantei faţă 
de defunctul A.P. a fost promovată în termen de 1 an de la data rămânerii irevocabile 



a hotărârii prin care a fost admisă acţiunea în tăgada paternităţii (mai mult, acţiunea în 
stabilirea paternităţii a fost promovată anterior, însă, în cursul derulării acesteia, s-a 
pronunţat şi a rămas irevocabilă acţiunea în tăgada paternităţii bărbatului care era 
menţionat în certificatul de naştere al reclamantei ca fiind tatăl ei). 

 În aceste condiţii, instanţa a trecut la soluţionarea fondului litigiului, 
iar din probaţiunea administrată a reieşit că defunctul A.P. a intenţionat să o 
recunoască pe reclamantă ca fiind fiica lui, sens în care în anul 1982 au fost efectuate 
analize care au atestat că reclamanta este compatibilă cu defunctul A.P. şi nu cu tatăl 
său. 

 Reiese aşadar că circumstanţele concrete din dosar nr. …/301/2011 al 
Judecătoriei Sectorului I Bucureşti sunt total diferite de cele din dosarul pendinte:  

 În acel dosar reclamanta avea stabilită paternitatea faţă de numitul 
B.N., prin sentinţa civilă nr. 11190/20.06.2012 a Judecătoriei Sectorului III Bucureşti 
s-a admis acţiunea în tăgada paternităţii, iar acţiunea având ca obiect stabilirea 
paternităţii faţă de defunctul A.P. era deja pe rol, fiind incidente dispoziţiile art. 60 
alin. 2 Cod. fam., în forma în vigoare la momentul naşterii reclamantei P.A.M. – 
14.07.1968: „dacă (în urma admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii), un copil a 
pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei hotărâri judecătoreşti (ipoteză 
pe deplin incidentă prin rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 11190/20.06.2012 
a Judecătoriei Sectorului III Bucureşti), termenul de 1 an pentru pornirea acţiunii în 
stabilirea paternităţii din afara căsătoriei va curge de la data când acea hotărâre a 
rămas definitivă”. 

 Or, la momentul admiterii acţiunii având ca obiect tăgada paternităţii, 
dosarul având ca obiect stabilirea paternităţii faţă de defunctul A.P. era pe rol, 
acţiunea fiind promovată la data de 17.05.2011, termenul de 1 an prevăzut de art. 60 
alin. 2 C. fam., nefiind împlinit. 

 In dosarul pendinte, paternitatea reclamantului nu este stabilită, 
acţiunea înregistrată la 11.01.2013 pe rolul Judecătoriei Vişeul de Sus, fiind primul 
demers întreprins de reclamantul născut la data de 23.08.1972 în vederea stabilirii 
paternităţii sale. 

 În aceste condiţii, acţiunea reclamantului se încadrează în art. 60 alin. 1 
C.fam., care prevede termenul de 1 an de la naşterea copilului, iar acţiunea înregistrată 
în dosar nr. .../299/2011 al Judecătoriei Sectorului I Bucureşti era întemeiată pe 
prevederile art. 60 alin. 2 Codul familiei. 

 Din cele anterior arătate, reiese că circumstanţele concrete ale celor 
două cauze sunt total diferite, tocmai aceste diferenţe făcând ca situaţia reclamantului 
şi cea a M.A.P. să nu fie comparabile. 

 Se mai impune a fi făcută menţiunea că au existat şi situaţii de speţă 
care se încadrau în prevederile art. 60 alin. 3 Cod fam., care reglementează ipoteza în 
care mama a convieţuit cu pretinsul tată, ori dacă acesta din urmă a prestat întreţinere 
copilului, în acest caz, termenul de 1 an curgând de la data încetării convieţuirii ori a 
întreţinerii. 

 O astfel de cauză a fost cea soluţionată în dosar nr. .../299/2006 al 
Curţii de Apel Bucureşti, prin care a rămas irevocabilă hotărârea prin care s-a stabilit 
paternitatea copilului A.I. născut la data de 21.11.1985, în persoana defunctului D.T.. 

 În acea speţă instanţa a reţinut că între ziaristul D.T. şi E.I. a fost 
dovedită o convieţuire permanentă, iar întreţinerea materială s-a exercitat benevol şi 
în mod substanţial în favoarea copilului minor. 

 S-a reţinut că această atitudine a presupusului tată poate fi interpretară 
ca o mărturisire tacită de paternitate, o mărturisire care prin sine însăşi nu atrage 



stabilirea relaţiei de filiaţie, dar care întrerupe evoluţia termenului de prescripţie a 
acţiunii. 

 Reiese aşadar că, raportat la circumstanţele concrete ale reclamantului 
născut din afara căsătoriei la data de 23.08.1972, fără a avea stabilită paternitatea, 
chiar în mod nereal (ca în cazul M.A.P.), fără ca presupusul tată să fi convieţuit cu 
mama sau să-i fi acordat reclamantului întreţinere în perioada minorităţii (ca în cazul 
lui A.T.), acţiunea promovată de acesta se încadrează în dispoziţiile art. 60 alin. 1 C. 
fam., în vigoare la momentul naşterii reclamantului şi, raportat la data promovării 
acţiunii – 11.01.2013 – acţiunea este prescrisă. 

 Un ultim aspect ce se mai impune a fi menţionat este acela ca în 
ipoteza în care în prezenta cauză excepţia prescripţiei ar fi înlăturată (potrivit 
statuărilor din decizia recurată ) s-ar crea o situaţie de discriminare între reclamantul 
din prezenta cauză şi alte persoane aflate în situaţii identice cu acesta: copiii născuţi 
din afara căsătoriei, fără paternitate stabilită, care au promovat acţiunea în stabilirea 
paternităţii ulterior pronunţării deciziei Curţii Constituţionale nr. 1345/9.12.2008 şi 
evident, după împlinirea termenului de 1 an prevăzut de art. 60 alin. 1 Codul familiei, 
cărora, în mod irevocabil, practica judiciară constantă le-a respins acţiunile de 
stabilire a paternităţii ca prescrise ( expl: Decizia nr. 16/20.01.2010 a Curţii de Apel 
Suceava, Decizia civilă nr. 17/19.01.2011 a Curţii de Apel Iaşi). 

 Pentru toate considerentele arătate, constatând că prima instanţă în 
mod corect a reţinut că acţiunea reclamantului este prescrisă, iar instanţa de apel, în 
mod greşit a înlăturat excepţia prescripţiei la acţiune, a desfiinţat sentinţa şi a dispus 
trimiterea cauzei spre judecare pe fond, în baza art. 312 alin. 1, coroborat cu art. 304 
pct. 9 Cod proc. civ., curtea, cu majoritate de voturi, va admite recursul declarat de 
pârâţii M.P., M.M. şi K. M.-C. împotriva deciziei civile nr. 44/A din 30.01.2014 a 
Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosar nr. .../336/2013, pe care o va modifica în 
sensul că va respinge apelul declarat de reclamantul R.V. împotriva sentinţei civile nr. 
1096/15.05.2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care o va menţine. 

 Raportat la modalitatea de soluţionare a recursului, reclamantul este 
parte căzută în pretenţii atât în apel cât şi în recurs, astfel încât în temeiul art. 274 alin. 
1 Cod proc. civ. îl va obliga la plata cheltuielilor de judecată, astfel: cheltuieli de 
judecată parţiale în apel în sumă de 500 lei, apreciind, raportat la criteriile prev. de art. 
274 alin. 3 Cod proc. civ. că această sumă este îndestulătoare ( f. 42 dos. apel) şi 400 
lei, cheltuieli de judecată în recurs ( f. 44). 

 
OPINIA SEPARATĂ. 
 În opinia separată, s-a apreciat că soluţia ce se impunea în cauză era 

aceea de respingere a recursului declarat de pârâţi şi în consecinţă, menţinerea deciziei 
civile nr. 44/A din 30 ianuarie 201 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosar nr. 
.../336/2013, ca legală şi temeinică, pentru următoarele considerente: 

 Potrivit art. 60 alin. (1) C. fam. „Acţiunea în stabilirea paternităţii din 
afara căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la naşterea 
copilului”. În alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că „Dacă, în cazul prevăzut de 
art. 54 alin. (1) un copil a pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei 
hotărâri judecătoreşti, termenul de un an pentru pornirea acţiunii în stabilirea 
paternităţii din afara căsătoriei va curge de la data când acea hotărâre a rămas 
definitivă”, iar conform alin. (3) tot din acelaşi articol, „În cazul în care mama a 
convieţuit cu pretinsul tată ori dacă acesta a prestat copilului întreţinere, termenul de 
un an va curge de la încetarea convieţuirii ori a întreţinerii”. Aceasta în cazul în care 



acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei este pornită de mamă în numele 
copilului. 

 Pentru situaţia în care copilul însuşi porneşte acţiunea în stabilirea 
paternităţii din afara căsătoriei, art. 60 alin. (3) C. fam. prevedea că „Acţiunea 
aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii acestuia”. Însă, întrucât acest 
alineat a fost introdus de pct. 5 al art. I din Legea nr. 288/2007, publicată în Monitorul 
Oficial din 5 noiembrie 2007, iar reclamantul R.V. s-a născut la data de 23 august 
1972, s-a pus problema dacă el este aplicabil numai copiilor născuţi începând cu data 
intrării în vigoare a acestui text legal, la 8 noiembrie 2007, sau este aplicabil şi 
copiilor născuţi anterior intrării lui în vigoare, în acţiunile înregistrate după intrarea lui 
în vigoare. 

 Art. II din Legea nr. 288/2007 prevedea că „dispoziţiile prezentei legi 
privind acţiunea în tăgăduirea paternităţii, precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii 
copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de 
intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”. (În prezent, art. 427 
alin. (1) din noul Cod civil prevede că „Dreptul la acţiunea în stabilirea paternităţii nu 
se prescrie în timpul vieţii copilului”, dar dispoziţia tranzitorie cuprinsă în art. 47 din 
Legea nr. 71/20011 dispune că „Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice 
altă acţiune privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce 
efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în 
vigoare”).  

 Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 1345/2008, dispoziţiile art. II din 
Legea nr. 288/2007 au fost declarate neconstituţionale, cu motivarea că ele „contravin 
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2), neretroactivitatea fiind un 
principiu constituţional, prevăzut în mod expres, legiuitorul neputând adopta norme 
juridice cu aplicare retroactivă, în materie civilă, indiferent dacă este vorba de legi 
materiale sau legi procesuale. Astfel, neconstituţionalitatea reglementării rezultă din 
faptul ca legea nouă se aplică şi copiilor născuţi înainte de intrarea ei în vigoare, chiar 
dacă cererea este în curs de soluţionare, de vreme ce aceasta se aplică unui drept 
născut sub imperiul legii vechi”. Considerăm că art. II din Legea nr. 288/2007 nici nu 
era oportun, câtă vreme dată fiind natura situaţiei juridice reglementate (obiectivă şi 
durabilă), legea nouă era imediat aplicabilă, inclusiv situaţiilor pendinte, deci şi 
copiilor născuţi anterior datei de 8 noiembrie 2007. 

 Din perspectiva dreptului intertemporal, trebuie avute în vedere în 
primul rând, cele trei reguli principale, şi anume: principiul constituţional al 
neretroactivităţii legii, principiul aplicării imediate a legii civile noi, şi excepţia 
permisă la cel din urmă principiu, anume, ultraactivitatea legii civile vechi. Vorbind 
despre succesiunea legii în timp, noţiunea de referinţă trebuie să fie aceea a 
„situaţiilor juridice”, definită ca fiind acea noţiune sintetică creată de doctrină în 
cadrul unui efort de generalizare a regulilor aplicabile diferitelor soluţii teoretice în 
materia dreptului tranzitoriu. Noţiunea de situaţie juridică înglobează lato sensu: 
raporturile juridice concrete, faptele juridice lato sensu generatoare, modificatoare sau 
stingătoare de raporturi juridice concrete, stările juridice ale subiectelor individuale 
sau constituite (artificiale) de drept (capacitatea juridică, cetăţenia sau naţionalitatea, 
starea sau statutul civil al persoanei etc.) precum şi însuşirile şi regimul juridic al 
bunurilor (mobil sau imobil, alienabil sau inalienabil, domenial sau nedomenial etc.) 

 Se cuvine evidenţiată distincţia pe care doctrina o face în raport cu 
natura situaţiei juridice, între: situaţiile juridice obiective (legale), respectiv toate 
acele situaţii juridice al căror conţinut şi efect sunt imperative, stabilite de lege, fiind 
situaţii permanente care suportă în principiu efectele oricărei schimbări a normelor 



legale, fără ca aceasta să fie retroactivă, şi situaţiile juridice subiective (individuale), 
anume cele create prin acte juridice atât în ce priveşte naşterea, cât şi în principiu, 
privitor la conţinutul lor, ele fiind socotite că sunt şi rămân guvernate de legea în 
vigoare la data când s-au format.  

 Soluţionarea conflictului de legi în timp se bazează pe criteriul situării 
în timp faţă de momentul intrării în vigoare a legii noi a faptelor constitutive, 
modificatoare sau extinctive de situaţii juridice, când se deosebesc trei categorii de 
situaţii juridice: facta praeterita, ce desemnează faptele constitutive, modificatoare, 
consumate în întregime înainte de intrarea în vigoare a legii noi; fapta pendentia, sau 
faptele pendinte, ce desemnează situaţiile juridice în curs de formare, modificare sau 
stingere la data intrării în vigoare a legii noi, iar facta futura se leagă nemijlocit, de 
efectele viitoare ale raporturilor juridice petrecute, poate fi evocată ideea, unanim 
acceptată, că legea nouă trebuie să respecte suveranitatea legii vechi, astfel că, legea 
nouă nu poate nimici sau modifica trecutul juridic, numit facta praeterita. Legea 
veche trebuie să respecte suveranitatea legii noi, fiind motivul pentru care se acceptă 
unanim, principiul aplicării imediate a legii noi, potrivit căruia acţiunea legii noi, se 
întinde exclusiv asupra a tot ce înseamnă facta pendentia şi facta future (efectele 
viitoare ale raporturilor juridice trecute). 

 Situaţia juridică a copiilor născuţi în afara căsătoriei ce doresc să îşi 
clarifice statutul prin stabilirea filiaţiei faţă de un anumit bărbat, printr-o acţiune în 
stabilirea paternităţii, reprezintă o situaţie juridică obiectivă durabilă în timp 
(permanentă) neconsumată sub legea veche. Legea nouă, respectiv art. 60 alin. (4) din 
Codul familiei, în forma sa modificată la data de 8.11.2007, se aplică oricărei 
persoane existente la data intrării sale în vigoare (modificări), ce are statutul unui 
copil din afara căsătoriei, aceasta ca efect al principiului aplicării imediate a legii 
civile, de vreme ce în acest caz, nu se observă vreo derogare legală expresă, spre 
deosebire de actuala lege în vigoare, art. 427 C. civ.  

 Făcând o paralelă cu situaţia când legiuitorul a prevăzut o astfel de 
excepţie derogatorie de la regula aplicării imediate a legii noi, prin instituirea art. 47 
din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, ce prevede că „Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele 
prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare”, per a 
contrario, dacă nu ar fi fost instituită o astfel de excepţie, însemna că legea nouă era 
de imediată aplicare situaţiei durabile continue din materia filiaţiei, astfel încât textul 
art. 427 alin. (1) C.civ. s-ar aplica oricărui destinatar al normei, indiferent de data 
naşterii. 

 Tocmai acest text confirmă că art. 60 alin. (4) din Codul familiei, astfel 
cum a fost modificat la data de 8.11.2007, are o aplicare imediată, în privinţa oricărui 
destinatar al normei respective, inclusiv în privinţa persoanelor născute sub legea 
veche, de vreme ce cum este în cazul noului Cod civil, legiuitorul nu a vrut să deroge 
de la regula aplicării imediate a legii. 

 Dezbaterea iscată în jurul problemei dacă Decretul nr. 130/1949 pentru 
reglementarea condiţiunii juridice a copilului natural şi Codul familiei din anul 1956, 
norme ce introduceau posibilitatea cercetării judecătoreşti a paternităţii copilului din 
afara căsătoriei ce reprezentau atunci legea nouă, se vor aplica şi copiilor născuţi 
anterior intrării în vigoare a legii noi când, deoarece conform legii vechi, art. 307 Cod 
civil, era interzisă cercetarea judecătorească a paternităţii din afara căsătoriei. Soluţia 
unanim recunoscută atunci de doctrină şi îmbrăţişată apoi de practica judiciară, a fost 
aceea că legea nouă se va aplica şi copiilor născuţi înainte de intrarea ei în vigoare, cu 



argumentul că nu există teama ca legea nouă să retroactiveze (interdicţie existentă şi 
atunci potrivit art. 1 din Codul civil, căci dacă faptul procreării s-a consumat în 
întregime în trecut, legătură de filiaţie dintre tată şi copil având caracterul unei stări de 
fapt durabile în timp, legea cea nouă o cuprinde şi o stăpâneşte ca pe un fapt actual.
  

 Din aceasta se poate reţine că legile privitoare la statutul civil al 
persoanei se aplică de la data intrării lor în vigoare, în puterea efectului imediat al 
legii civile, chiar şi copiilor născuţi înainte de această dată, afară de cazul în care 
legea (cum se întâmplă în cazul noului Cod civil), nu derogă expres de la regulă şi 
alege soluţia ultraactivităţii legii vechi. Reţinând caracterul de lege nouă al art. 60 
alin. (4) din Codul familiei, filiaţia reprezintă o situaţie durabilă în timp (obiectivă) cu 
valoare de facta praeterita, şi asigurând respectarea principiului aplicării imediate a 
legii civile noi, care în privinţa situaţiilor juridice pendinte obiective, dictează că se va 
aplica şi acestora (pentru viitor), este permisă, legitimă şi corectă soluţia aplicării 
textului legal şi copiilor născuţi înainte de data modificării art. 60 din Codul familiei. 
În caz contrar, ar însemna să se recunoască supravieţuirea legii vechi, situaţie 
nepermisă, având în vedere că aplicarea imediată a legii noi este numai un principiu 
de interpretare susceptibil de înlăturat, dar care ar putea opera, numai în prezenţa unei 
norme legale speciale, care în situaţia de faţă lipseşte. 

 Decisiv este argumentul interzicerii discriminării de orice tip, deoarece 
dacă am admite că dreptul material la acţiune în stabilirea a paternităţii este 
imprescriptibil numai pentru copiii născuţi după data intrării în vigoare a textului 
(modificat) 8 noiembrie 2007, excluzându-i de la aplicarea acestui text pe cei care 
deşi sunt în viaţă, sunt născuţi anterior momentului modificării legii, am fi în prezenţa 
unei discriminări, deoarece şi unii şi alţii se găsesc într-o situaţie juridică identică (a 
copilului din afara căsătoriei, dornici a-şi stabili filiaţia), deosebirea între aceştia 
făcând-o numai hazardul momentului naşterii. 

 Argumentul că legea nu poate fi aplicată retroactiv şi copiilor născuţi 
înaintea momentului intrării ei în vigoare, nu poate să constituie o justificare 
rezonabilă şi obiectivă, deoarece ar fi combătută prin evocarea obligaţiei pozitive a 
statului de a-şi crea şi respectiv adapta legislaţia în vederea asigurării respectării egale 
a drepturilor resortisanţilor săi şi tot astfel, obligaţia negativă, de a se abţine de la 
orice tratament discriminatoriu. Altfel, am fi în prezenţa unei veritabile violări a art. 
14 din Convenţia Europeană a Drepturilor omului, unde cu denumirea marginală 
“interzicerea discriminării”, se prevede că: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, 
în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 
origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau 
orice altă situaţie”. 

 Dreptul material la acţiunea în stabilirea paternităţii este şi trebuie să 
fie în mod egal recunoscut tuturor subiecţilor de drept aflaţi în această situaţie 
juridică, indiferent de data naşterii, fără a considera că legea ar retroactiva, deoarece 
aplicabilitatea imediată a textului s-ar asigura doar de la momentul intrării normei 
juridice în vigoare, inclusiv în cazul situaţiilor obiective şi durabile a copiilor 
existenţi, născuţi înainte. O soluţie contrară, în lipsa unor justificări obiective şi 
rezonabile, reprezenta o veritabilă violare a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 în Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. 

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea din 20 decembrie 
2007 dată în Cauza Phinikaridou contra Cipru, a reţinut că „sarcina Curţii era aceea 
de a determina dacă statul respondent a respectat obligaţiile pozitive în gestionarea 



acţiunii reclamantului de recunoaştere judecătorească a paternităţii. O perioadă limită 
în sine nu era incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei, iar în procesele de paternitate 
era justificată de dorinţa de a asigura certitudinea juridică şi finalitatea în relaţiile de 
familie. Întrebarea era dacă natura termenului limită şi/sau maniera în care a fost 
aplicat era compatibilă cu dispoziţiile Convenţiei şi dacă a fost păstrat un echilibru 
just între drepturile şi interesele contrarii. Printre factorii relevanţi avuţi în vedere în 
acest caz, au fost existenţa unor mijloace alternative de reparaţie sau prevederea unor 
excepţii în cazurile în care cunoaşterea realităţii biologice a avut loc după ce termenul 
limită a expirat. Curtea a analizat dacă prezumţia legală putea să prevaleze realităţii 
sociale şi biologice şi dacă a fost compatibilă cu obligaţia de a asigura respectarea 
efectivă a vieţii private şi de familie. Deşi nu a existat o abordare uniformă în 
legislaţia statelor contractante, un număr semnificativ de state nu au impus copiilor o 
perioadă limită de deschidere a unui proces de paternitate (spre deosebire de situaţia 
în care reclamantul era tatăl) şi o tendinţă poate fi percepută în direcţia unei mai bune 
protejări a dreptului copilului de a i se stabili paternitatea. 

 Curtea a avut dificultăţi de a accepta perioade limită inflexibile 
aplicabile indiferent de cunoaşterea de către copil a factorilor relevanţi şi a considerat 
că o distincţie trebuia făcută între cazurile în care copilul nu a avut oportunitatea să 
cunoască faptele şi acelea în care nu a iniţiat procedurile în timpul termenului limită 
prevăzut de lege din alte motive. În cauza de faţă, a rezultat clar din hotărârea Curţii 
Supreme că s-a acordat o importanţă mai mare interesului general şi drepturilor şi 
intereselor prezumtivului tată şi ale familiei sale, decât dreptului reclamantului de a-i 
fi dezvăluite originile. Chiar având în vedere marja de apreciere a statului, aplicarea 
unui termen limită rigid în exercitarea procedurilor de paternitate, fără a avea în 
vedere circumstanţele individuale ale cauzei şi în special cunoaşterea de către copil a 
faptelor interesând paternitatea, a adus atingere chiar esenţei dreptului reclamantului 
la respectarea vieţii sale private”.  

 În acord cu decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru a se 
stabili dacă reclamantul a avut sau nu posibilitatea să cunoască faptele legate de 
pretinsa filiaţie faţă de defunctul M.P., reclamantului trebuia să i se asigure accesul la 
justiţie, proces în cadrul căruia ar fi urmat să se administreze în acest scop probe 
legale, utile, pertinente şi concludente, or prin respingerea acţiunii sale ca fiind 
prescrisă, acesta nu-şi va mai putea îndeplini niciodată dorinţa privind aflarea 
adevărului dacă prezumtivul său tată i-a fost cu adevărat tată sau nu, soluţie prin care 
în opinia separată, reclamantului i s-a adus o atingere gravă, înseşi esenţei dreptului 
acestuia la respectarea vieţii private, cauzându-i se o discriminare interzisă de art. 14 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în raport ce alte categorii de subiecţi 
aflaţi în situaţii juridice identice. 

 Conform art. 11 alin. (2) din Constituţie „Tratatele ratificate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, iar potrivit art. 20 alin. (2) din 
aceeaşi Lege fundamentală, „Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile 
interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 
Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”. Făcând aplicarea 
acestor texte din Constituţie, coroborate cu dispoziţiile art. 6, ale art. 8 şi ale art. 14 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, reclamantului trebuia să i se permită 
accesul la justiţie, pentru a i se da prilejul de a dovedi dacă defunctul M.P. i-a fost tată 
sau nu. 

 
 



2. Divorţ. Aprecierea temeiniciei motivelor pentru desfacerea 
căsătoriei 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 857 din 16 mai 2014  

 
 
Prin sentinţa civilă nr. 12556 din data de 25 septembrie 2013 a Judecătoriei 

Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul civil nr. …/211/2013, s-a admis cererea de 
chemare în judecată formulata de reclamanta F.I.M., în contradictoriu cu pârâtul 
F.C.D. şi, în consecinţă, s-a dispus desfacerea prin divorţ a căsătoriei încheiata de 
parţi la data de 23.07.1995, înregistrata în registrul stării civile al Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu actul de căsătorie nr. 1064/23.07.1995, din 
vina ambelor parţi. 

S-a încuviinţat ca reclamanta sa reia numele purtat anterior căsătoriei, acela de 
„R.”. 

S-a dispus exercitarea în comun, de către reclamanta si parat, a autorităţii 
părinteşti asupra minorilor F.R.A., născut la data de 24.01.1996, si F.V.R., născut la 
data de 27.07.2000, si s-a stabilit domiciliul minorilor la domiciliul reclamantei. 

Pârâtul a fost obligat să contribuie la cheltuielile de creştere, educare, 
învăţătură şi pregătire profesională a minorilor F.R.A., născut la data de 24.01.1996, si 
F.V.R., născut la data de 27.07.2000, cu suma de bani ce corespunde cotei de 1/3-a 
parte din venitul minim pe economie, de la data pronunţării hotărârii si pana la 
majoratul minorilor. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că părţile s-au 
căsătorit la data de 23.07.1995, căsătorie înregistrată în Registrul stării civile al 
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu actul de căsătorie nr. 1064 
din 23.07.1995. 

Din căsătoria parţilor, la data de 24.01.1996 s-a născut minorul F.R.A., iar la 
data de 27.07.2000 s-a născut minorul F.V.R.. 

Coroborând susţinerile parţilor cu depoziţiilor martorilor audiaţi, S.M.M., P.I., 
F.G., F.E., pana în anii 2005-2008 căsătoria parţilor a decurs bine, insa ulterior, pe 
fondul dificultăţilor economice, a programului de munca al reclamantei si a geloziei 
paratului, intre parţi au început discuţii si chiar certuri repetate relative la alocarea 
banilor necesari cheltuielilor familiei, fara ca aceştia sa poată ajunge la un consens, 
inclusiv relativ la necesitatea si utilitatea meditaţiilor copiilor pentru pregătirea lor 
profesionala, ori la îmbrăcămintea ce se impunea a fi achiziţionata pentru aceştia sau 
modul de petrecere a timpului liber al minorilor, precum si la îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu ale reclamantei si programului său de lucru, motiv pentru care intre parţi a 
intervenit separarea veniturilor si a gospodăririi lor, în sensul ca fiecare dintre ei 
susţin din veniturile realizate din munca doar o parte din cheltuielile familiei, îşi 
procura si susţin nevoile de hrana în mod separat si nu mai exista susţinere reciproca 
si comunicarea necesara pentru depăşirea dificultăţilor inerente unei casnicii, cu toate 
ca au fost susţinuţi de către părinţii fiecăruia dintre ei. 

De asemenea, din acelaşi dovezi a rezultat ca reclamanta a fost acuzata în mod 
repetat de infidelitate, prin prisma programului sau de lucru ori a relaţiilor cu colegii 
sau superiorii de la locul de munca, fără ca aceste acuze sa fie confirmate de dovezile 
administrate. 

În schimb, părinţii pâratului au aflat de la sora acestuia ca reclamanta ar fi 
recunoscut existenta unei relaţii extraconjugale a acesteia cu o terţa persoana, care a 
fost sesizata si de către unul din copiii parţilor, episod peste care paratul a trecut. 



Fata de cele ce preced, instanţa a apreciat ca susţinerile reclamantei si ale 
paratului deopotrivă privind culpa comuna a soţilor în degradarea căsătoriei se 
verifica, circumstanţe în care instanţa constata ca relaţiile dintre soţi sunt grav 
vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 

Astfel, în temeiul art. 373 lit. b) C. civ., instanţa a dispus desfacerea prin 
divorţ a căsătoriei încheiată de părţi la data de 23.07.1995, înregistrata în registrul 
stării civile al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cu actul de 
căsătorie nr.1064/23.07.1995, din culpa comuna a parţilor. 

Asupra cererii de exercitare în comun a autoritatii părinteşti asupra minorilor 
rezultaţi din casatoria parţilor si domiciliul lor, prin prisma concluziilor şi 
propunerilor formulate de Autoritatea Tutelară de pe lângă Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, cuprinse în ancheta sociala efectuate în cauza si având în 
vedere ascultarea copiilor în camera de consiliu, întrucât ambele parţi sunt preocupate 
de educaţia si pregătirea profesionala a copiilor lor, dar aceştia par mai ataşaţi de 
reclamanta, care le asigura pe langa nevoile materiale si suportul afectiv necesar 
pentru dezvoltarea lor fireasca, în temeiul art.397, art. 400 si urm. C. civ., instanţa de 
fond a dispus exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor F.R.A., născut la data 
de 24.01.1996 şi F.V.R., născut la data de 27.07.2000, de către reclamanta si parat, în 
comun, si va stabili domiciliul minorilor la domiciliul mamei. 

Apoi, reţinând ca atât reclamanta cat si paratul au contribuit pana în prezent la 
nevoile materiale ale celor doi copii ai lor, în temeiul art.402, art.529 C. civ., instanţa 
de fond a stabilit în sarcina paratului si în favoarea minorilor obligaţia de a contribui 
la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor cu 
suma de bani ce corespunde cotei de 1/3-a parte din venitul minim pe economie, de la 
data pronunţării hotărârii si pana la majoratul minorilor. 

Întrucât nu s-a putut retine acordul parţilor cu privire la numele de familie al 
reclamantei după desfacerea căsătoriei, iar reclamanta nu justifica temeinic cererea sa 
de păstrare a numelui dobândit prin căsătorie, în temeiul art.383 alin. 3 C. civ., 
reclamanta a reluat numele purtat înaintea căsătoriei, acela de „R.”. Cheltuieli de 
judecata nu s-au solicitat. 

Prin decizia civilă nr. 94/A din 04 februarie 2014 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosar nr. .../2013, s-a respins ca nefondat apelul declarat de F.C.D. 
împotriva sentinţei civile nr. 12.556/25.09.2013, pronunţată în dosarul civil nr..../2013 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul, iar apelantul a fost obligat 
să plătească intimatei F.I.M. suma de 1.000 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că apelantul critica 
hotărârea primei instanţe sub doua aspecte si anume: reţinerea instanţei referitoare la 
faptul ca în mod greşit prima instanţa a reţinut si culpa lui în desfacerea casatoriei si 
sub aspectul referitor la autoritatea parinteasca . 

În ceea ce priveşte motivul de apel referitor la reţinerea de catre prima instanţa 
a culpei comune în desfacerea casatoriei, tribunalul a apreciat criticile apelantului ca 
fiind neîntemeiate având în vedere următoarele: 

Apelantul susţine ca nu s-a făcut dovada faptului ca el nu si-ar fi îndeplinit 
îndatoririle de şot si de tata, or stabilirea culpei si a paratului în destrămarea relaţiilor 
de casatorie a partilor rezulta din probele administrate în fata instanţei de fond, 
declaraţiile martorilor audiaţi în sensul ca starea conflictuala a fost determinata si de 
felul de a fi irascibil al apelantului, stare conflictuala care a determinat separarea 
veniturilor partilor si a modului în care se gospodăreau, ceea ce finalmente, în mod 
evident, a condus la destrămarea relaţiilor de căsătorie. 



In concluzie, în mod corect prima instanţa a reţinut culpa comuna în 
desfacerea căsătoriei părţilor. 

In ceea ce priveşte autoritatea părintească si stabilirea domiciliului la parat, 
tribunalul a reţinut că si acest motiv este neîntemeiat pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art. 397 NCC după divorţ, autoritatea părintească revine 
în comun ambilor părinţi iar potrivit dispoziţiilor art. 298 NCC dacă există motive 
întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca 
autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi. 

În doctrina juridică sunt considerate ca fiind motive întemeiate care să justifice 
şi să impună stabilirea de către instanţă că exercitarea autorităţii părinteşti numai de 
către unul dintre părinţi : existenţa unui comportament violent faţă de minor, conduita 
imorală asociata cu neglijarea şi neîndeplinirea îndatoririlor părinteşti, abandonul 
minorului fără a menţine legătura cu acesta. 

În speţă, nu s-a făcut dovada existentei unor asemenea împrejurări care sa 
justifice încuviinţarea exercitarea autorităţii părinteşti exclusive de către apelant, în 
înţelesul dispoziţiilor art. 397 şi 398 NCC, care să impună stabilirea exercitării 
autorităţii părinteşti exclusive, în ceea ce îl priveşte pe minorul F.V.R., născut la data 
de 27.07.2010, întrucât F.R.A. a împlinit vârsta de 18 ani. 

Apelantul susţine ca se impune stabilirea unei astfel de masuri având în vedere 
comportamentul imoral al soţiei fata de el si incapacitatea materiala a acesteia de a 
susţine material si moral familia. 

Tribunalul a reţinut ca aceste motive nu pot constitui criterii pentru 
încuviinţarea exercitării autorităţii părinteşti iar în ceea ce priveşte stabilirea 
domiciliului minorului F.V.R., susţinerile apelantului sunt neîntemeiate având în 
vedere faptul ca intimata, asa cum rezulta din ancheta sociala efectuata în cauză, 
realizează venituri lunare în suma de 1800 lei/luna si tichete de masa în valoare de 
180 lei . 

Pentru considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, tribunalul, în baza 
dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ., a respins apelul reclamantului F.C.D., împotriva 
sentinţei civile nr. 12.556/25.09.2013, pronunţată în dosarul civil nr. .../2013 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul, iar în temeiul dispoziţiilor art. 
274 C.pr.civ , apelantul a fost obligat să plătească intimatei F.I.M. suma de 1.000 lei, 
cheltuieli de judecată în apel reprezentând onorariu avocaţial. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul F.C.D. a declarat recurs, în termen legal, 
prin care a solicitat instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în 
sensul respingerii acţiunii reclamantei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că hotărârea atacată este nelegală, 
deoarece instanţa de apel nu a interpretat corect dispoziţiile legale în conformitate cu 
art. 131 C.pr.civ., în sensul de a încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările 
necesare, potrivit legii. Această critică se raportează şi la nerespectarea prevederilor 
art. 129 alin. 5 C.pr.civ. privind rolul activ al judecătorului. 

Aşa cum rezultă din doctrina şi literatura de specialitate, desfacerea căsătoriei 
este o măsură extremă luată de către instanţă, are un caracter excepţional şi doar dacă 
rezultă că nu mai este posibilă convieţuirea sau dacă convieţuirea ar duce la agravarea 
relaţiilor de familie care s-ar repercuta şi asupra copiilor, ar trebui dispusă aceasta. 

În acest context, pârâtul arată că părţile locuiesc şi se gospodăresc împreună şi 
au grijă de copii rezultaţi din căsătorie. Cel mai important este faptul că aceştia nu 
sunt de acord cu divorţul, manifestându-se atât cu ocazia anchetei sociale, cât şi în 
discuţia avută cu instanţa, în sensul că ţin la ambii părinţi şi nu doresc ca aceştia să se 



despartă, astfel că interesul copiilor ar trebuie să fie mai presus decât interesul 
individual al unui părinte. 

În mod greşit instanţa de apel nu a ţinut cont de prevederile art. 373 lit. b din 
Noul C.civ., apreciind că o serie de certuri sunt suficiente pentru desfiinţarea unei 
căsătorii. 

În acest sens, reclamanta trebuia să probeze existenţa unor motive temeinice 
care au făcut imposibilă continuarea căsătoriei, însă toate alegaţiile reclamantei au 
făcut referire la probleme mărunte, întâlnite la majoritatea M.jelor. 

Din probele administrate nu reiese în nici un fel existenţa unei culpe din partea 
pârâtului care să ducă la vătămarea raporturilor conjugale. 

Reclamanta intimata F.I.M. a solicitat prin întâmpinare respingerea recursului 
ca nefondat, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată (f.11-13). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta intimată a arătat că atât instanţa 
de fond cât şi cea de apel au încercat împăcarea părţilor şi au dat îndrumări în acest 
sens, iar în cursul procesului la fond, părţile au fost prezente la o şedinţă de consiliere 
psihologică. 

Instanţa de apel a interpretat în mod corect dispoziţiile legale în materie, iar pe 
baza probelor administrate în cauză şi-a format convingerea că există motive 
temeinice care au făcut ca relaţiile dintre soţi să fie grav şi iremediabil vătămate, 
făcând imposibilă continuarea căsătoriei. 

Faptul că părţile locuiesc în continuare în acelaşi imobil, nu justifică 
menţinerea unei căsătorii, în condiţiile în care între cei doi soţi nu mai există relaţia de 
prietenie, iubire, încredere şi sprijin reciproc indispensabile unei căsătorii. 

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

La termenul de judecată din data de 16.05.2014, Curtea a invocat excepţia 
inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin 
reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către 
instanţa de recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. 
au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, excepţie care 
urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea 
sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are 
caracter devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului 
litigiului, reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc 
câtă vreme cauza a beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza 
fiind analizată sub toate aspectele, 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 relaţiilor dintre părţi din perspectiva pârâtului. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a 
hotărârii recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, în marea lor majoritate, 
motivele de recurs conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale 
evoluţiei istoricului cauzei, ale relaţiei dintre recurent şi intimată, ale stării de fapt, ale 
probaţiunii administrate în cauză, etc., singurul eventual motiv de nelegalitate conţinut 
în memoriul de recurs, şi care s-ar putea circumscrie punctului 9 al art. 304 C.pr.civ., 
fiind cel referitor la aplicarea greşită a prevederilor art.129, art.131 C.pr.civ. şi art.373 
lit.b din noul C.civ. 

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

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

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

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

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este 
fondată, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor 
motivelor de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate. 

Critica pârâtului recurent referitoare la faptul instanţa de apel nu a interpretat 
corect dispoziţiile legale în conformitate cu art. 131 C.pr.civ., în sensul de a încerca 
împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii, nerespectând 
prevederile art. 129 alin. 5 C.pr.civ. privind rolul activ al judecătorului, în opinia 
Curţii este inadmisibilă. 

Curtea constată că deşi pârâtul a exercitat calea de atac a apelului împotriva 
sentinţei pronunţată de prima instanţă, acesta nu a înţeles să formuleze critica mai sus 
arătată ca motiv de apel şi abia în recurs a formulat prima dată aceste critici, care apar 
astfel ca inadmisibile, fiind formulate omisso medio, cu toate că puteau fi formulate 
prin apel şi abia apoi eventual criticat modul de soluţionare al instanţei de apel, în 
recurs. 

Conform art. 299 alin.1 C.pr.civ., obiectul recursului îl reprezintă hotărârea 
pronunţată în etapa procesuală a apelului, fiind o cale de atac „subsecventă”, în sensul 
că nu poate fi exercitat omisso medio. Ori, cât timp prin hotărârea atacată nu s-a 
analizat un motiv de nelegalitate, din cauză că nu a fost invocat, rezultă că acel motiv 
nu poate face obiectul recursului. 

Instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de 
fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, ori partea nu a adus nicio critică, în apel, 



sub acest aspect, astfel că nu se poate analiza acel aspect omisso medio, direct, în 
recurs. Instanţa de apel este limitată la cererea de apel iar instanţa de recurs este 
limitată la rândul ei de cele asupra căreia a statuat instanţa de apel. 

Cât timp recursul poate fi exercitat împotriva hotărârilor date în apel, iar 
instanţa de apel nu a fost învestită cu analiza unui anumit aspect, acel aspect nu poate 
fi dedus verificării pentru prima oară înaintea instanţei de recurs. 

 Regula potrivit căreia recursul nu poate fi exercitat omisso medio se aplică nu 
numai în situaţia în care partea nemulţumită de soluţia adoptată în primă instanţă nu a 
declarat apel, ci şi în cazul în care sentinţa a fost apelată, însă numai parţial, pentru 
alte motive decât cele invocate în recurs. 

În aceste condiţii, neinvocând critici în calea devolutivă de atac, recurentul nu 
poate învedera direct în recurs aspecte privind nelegalitatea soluţiei pronunţate de 
instanţa de fond sub acest aspect astfel încât motivul de recurs mai sus arătat este 
inadmisibil deoarece a fost invocat direct în prezenta fază procesuală şi nu poate face 
obiectul analizei instanţei de control judiciar. 

Pe de altă parte, prevederile art.131 C.pr.civ. sunt aplicabile doar în faţa primei 
instanţe astfel încât instanţa de apel nu avea obligaţia legală de a încerca împăcarea 
părţilor, iar în aceste condiţii nu se poate susţine cu succes faptul că tribunalul nu si-a 
exercitat rolul activ reglementat de art.129 alin.2 C.pr.civ. 

Motivul de recurs privitor la aplicarea greşită de către instanţa de apel a 
prevederilor art. 373 lit. b din Noul C.civ., în opinia Curţii, nu este întemeiat. 

Potrivit art. 373 din Noul C.civ., divorţul poate avea loc: b) atunci când, din 
cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea 
căsătoriei nu mai este posibilă. 

În opinia pârâtului recurent reclamanta intimată trebuia să probeze existenţa 
unor motive temeinice care au făcut imposibilă continuarea căsătoriei, însă toate 
alegaţiile reclamantei au făcut referire la probleme mărunte, întâlnite la majoritatea 
M.jelor iar din probele administrate nu reiese în nici un fel existenţa unei culpe din 
partea pârâtului care să ducă la vătămarea raporturilor conjugale. 

Contrar susţinerilor pârâtului recurent Curtea constată că, instanţa de apel a 
aplicat în mod legal dispoziţiile art. 373 lit. b din Noul C.civ. stabilind, în urma 
analizei întregului material probator administrat în cauză, împrejurarea că ambii soţi 
sunt deopotrivă vinovaţi de destrămarea relaţiilor de familie, astfel încât continuarea 
căsătoriei practic nu mai este posibilă. 

S-a reţinut, în mod corect, şi culpa pârâtului în degradarea căsătoriei constând 
în aceea că starea conflictuala dintre cei doi soţi a fost determinata si de felul de a fi 
irascibil al pârâtului, stare conflictuala care a determinat separarea veniturilor părţilor 
si a modului în care se gospodăreau, ceea ce în mod evident, a condus la destrămarea 
progresivă a relaţiilor de căsătorie. 

Împrejurarea că părţile locuiesc în continuare în acelaşi imobil sau că cei doi 
copii rezultaţi din căsătorie nu sunt de acord cu divorţul părinţilor lor, nu justifică 
menţinerea unei căsătorii, în condiţiile în care între cei doi soţi nu mai există relaţia de 
prietenie, iubire, încredere şi sprijin reciproc indispensabile unei căsătorii. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul F.C.D. împotriva 
deciziei civile nr. 94/A din 04 februarie 2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar 
nr. .../2013, pe care o menţine ca fiind legală. 

Deşi prin întâmpinare reclamanta intimată a solicitat obligarea pârâtului 
recurent la plata cheltuielilor de judecată Curtea constată că reprezentanta acesteia, d-



na avocat C.C., în şedinţa publică din 16.05.2014, cu ocazia punerii concluziilor 
verbale asupra recursului, a precizat că reclamanta intimată nu mai solicită cheltuieli 
de judecată astfel încât, în aplicarea principiului disponibilităţii, Curtea nu va dispune 
în acest sens. 

 

3. Pensie de întreţinere. Debitor angajat în armată. Luarea în 
considerare la stabilirea pensiei de întreţinere şi a contravalorii normei de 

hrană 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 794 din 25 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 2474/26.03.2013, pronunţată de Judecătoria Bistriţa în 
dosar nr. .../2012, s-a admis cererea formulată de reclamanta P.L., în contradictoriu cu 
pârâtul C.D.C., având ca obiect stabilire paternitate şi, în consecinţă: 

S-a stabilit că pârâtul C.D.C. este tatăl minorului P.D.D.; s-a dispus înscrierea 
menţiunilor cu privire la tatăl minorului P.D.D. în Registrul de Stare Civilă în care a 
fost înregistrată naşterea minorului, în acest sens, un exemplar de pe hotărâre se va 
comunica la rămânerea ei irevocabilă la Serviciul de Stare Civilă al Municipiului 
Bistriţa; s-a dispus ca pe viitor minorul să păstreze numele de „P.”; s-a dispus ca 
autoritatea părintească asupra minorului P.D.D. să se exercite exclusiv de reclamanta 
P.L.; s-a stabilit locuinţa minorului P.D.D., la domiciliul reclamantei, respectiv în 
Bistriţa, str. X., …, jud. Bistriţa-Năsăud. 

A fost obligat pârâtul C.D.C. să plătească în favoarea minorului P.D.D. o 
pensie de întreţinere în cuantum de 428 lei lunar începând cu data de 31.05.2012, până 
la majoratul minorului. 

A fost obligat pârâtul C.D.C. să plătească către reclamanta P.L. suma de 
5413,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând: costul expertizei efectuate 
la IML Cluj - 3642,10 lei, taxă recoltare probe IML Cluj -150 lei, cheltuieli transport 
în vederea efectuării expertizei la IML Cluj - 100,21 lei, taxă timbru şi timbru judiciar 
- 20,9 lei, onorariu avocat -1500 lei. 

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

„În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 71/2011, de punere în aplicare a 
noului cod civil şi raportat la data naşterii minorului din cauză, respectiv 06.03.2012, 
ulterior datei de 01.10.2011, dată la care a intrat în vigoare noul cod civil, în cauză 
raportul juridic este supus reglementărilor noului cod civil( denumit în continuare cod 
civil). 

În cauză pârâtul nu a recunoscut pe copilul P.D.D., astfel că în conformitate cu 
art. 424 cod civil, paternitatea copilului se poate stabili prin hotărâre judecătorească. 

Cererea de chemare în judecată a fost introdusă de reclamanta, mama copilului 
P.D.D., în numele copilului, art. 425 din codul civil legitimându-i calitatea procesual 
activă. 

În cauză a fost administrată proba cu expertiza medico legală de determinare a 
profilului ADN, fiind efectuate două expertize medico-legale, prima de IML CLUJ-
NAPOCA şi a doua de INML MINA MINOVICI, ambele expertize având concluzia 
că pârâtul este tatăl minorului P.D.D., prima expertiză a precizat procentul de 
probabilitate de 99,97% iar a doua un procent de probabilitate de 99,99999017%. 

Instanţa reţine că pârâtul este tatăl copilului P.D.D., pe baza concluziilor 
expertizelor menţionate şi va admite acest capăt de cerere. 



Având în vedere soluţia dată acestui capăt de cerere, pentru punere în 
concordanţă a datelor de stare civilă a minorului cu situaţia reţinută de instanţă, 
instanţa va admite şi capătul de cerere privind înscrierea menţiunilor cu privire la tatăl 
minorului P.D.D. în registru de stare civilă în care a fost înregistrată naşterea 
minorului în acest sens un exemplar de pe hotărâre se va comunica la rămânerea ei 
irevocabilă la Serviciul de Stare Civilă al Municipiului Bistriţa. 

Cu privire la capetele de cerere referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti şi 
stabilirea locuinţei minorului , instanţa reţine că sunt aplicabile textele legale 
prevăzute de noul cod civil, raportat la data introducerea cererii de chemare în 
judecată. 

Pentru a se dispune exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, 
în conformitate cu art. 398 cod civil, trebuie să existe motive întemeiate şi să fie avut 
în vedere interesul superior al minorului. 

În urma administrării probei testimoniale, prin audierea martorilor A.G. (fila 
63) şi P.M. (fila 64), instanţa reţine că pârâtul manifestă dezinteres faţă de minor, şi 
chiar şi după aflarea concluziilor expertizelor medicale efectuate în cauză şi astfel nu 
ar fi în interesul minorului ca pârâtul, care nu s-a interesat în nici un fel de minor , să 
exercite autoritatea părintească asupra minorului. În consecinţă instanţa va admite 
capătul de cerere privind exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de reclamantă. 

Cu privire la stabilirea locuinţei minorului, instanţa reţine că minorul locuieşte 
statornic cu reclamanta şi văzând şi concluziile anchetei sociale ( filele 43-46) şi în 
conformitate cu prevederi art. 400 cod civil va admite cererea de stabilire a locuinţei 
minorului la domiciliul reclamantei. 

Cu privire la cererea referitoare la plata pensiei de întreţinere, instanţa reţine 
că între pârât şi minor există obligaţia de întreţinere , raportat la art. 516 cod civil, 
anterior instanţa reţinând că pârâtul este tatăl minorului, deci sunt rude în linie 
dreaptă. 

Având în vedere că minorul va avea locuinţa la domiciliul reclamantei , care 
va exercita autoritatea părintească exclusiv, se prezumă ca reclamanta va efectua 
obligaţia de întreţinere în natură, instanţa urmând a stabili contribuţia pârâtului. 

Minorul, raportat la vârsta de 1 an , pe care o are ( certificat naştere –fila 4) , 
este evident că nu se poate întreţine din munca sa şi îndeplineşte condiţia prevăzută de 
art. 524 cod civil referitoare la creditorul întreţinerii. 

Pârâtul este angajatul IPJ …, având o medie a veniturilor pe ultimele 6 luni de 
1713 lei, astfel el are mijloacele de a plăti obligaţia de întreţinere, îndeplinind condiţia 
prevăzută de art. 527 cod civil, referitoare la debitorul întreţinerii. 

Cuantumul întreţinerii este stabilit de art. 529, alin. 2 cod civil, pentru un copil 
fiind de maxim ¼ din venitul net lunar al debitorului întreţinerii. 

Instanţa, la stabilirea cuantumului întreţinerii reţine că minorul are vârsta de 
un an şi cheltuielile cu privire la creşterea şi îngrijirea acestuia sunt ridicate, constând 
în necesitatea schimbării hainelor datorată creşterii minorului ,la perioade relativ 
scurte cât şi necesitatea achiziţionării de scutece , care în mod normal sunt folosite 
câte 3-4 pe zi, totodată minorului îi trebuie asigurată o hrană diversificată , astfel că va 
stabili cuantumul întreţinerii la nivelul maxim prevăzut de normele legale. 

În conformitate cu art. 530 cod civil, instanţa va stabili ca pârâtul să execute 
obligaţia de întreţinere prin plata în favoarea minorului a sumei fixe de 428 lei lunar, 
începând cu data de 31.05.2012, data introducerii cererii de chemare în judecată şi 
până la majoratul minorului, în conformitate cu art. 532 cod civil. 

În conformitate cu art. 453 , alin. 2 cod procedură civilă , instanţa va dispune 
din oficiu poprirea sumelor datorate pârâtului de angajator, având în vedere că sumele 



datorate de pârât către minor sunt cu titlu de obligaţie de întreţinere. În acest sens un 
exemplar de pe hotărâre va fi înaintat angajatorului pârâtului în vederea punerii în 
executare a popririi dispuse. 

Raportat la prevederile art. 274 cod procedură civilă, instanţa reţine că pârâtul 
este căzut în pretenţii şi va fi obligat la plata către reclamantă a cheltuielilor de 
judecată pe care reclamanta a dovedit că le-a făcut, respectiv suma de 5413,21 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând :costul expertizei efectuate la IML Cluj-
3642,10 lei, taxă recoltare probe IML Cluj-150 lei, cheltuieli transport în vederea 
efectuării expertizei la IML Cluj -100,21 lei, taxă timbru şi timbru judiciar - 20,9 lei, 
onorariu avocat-1500 lei”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, recalificat în apel, reclamanta 
P.L., criticând sentinţa doar sub aspectul cuantumului pensiei de întreţinere stabilită în 
favoarea minorului, solicitând modificarea sentinţei, în sensul de a se stabili pensia de 
întreţinere în procent de ¼ din toate veniturile obţinute de pârât, inclusiv cele obţinute 
cu titlu de normă de hrană, de care acesta beneficiază, precum şi obligarea intimatului 
la plata cheltuielilor de judecată în calea de atac. 

S-a susţinut de către reclamanta apelantă că, în mod nelegal, prima instanţă nu 
a luat în considerare, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere cuvenite 
minorului, şi veniturile realizate de pârât sub forma normei de hrană, de care acesta 
beneficiază, apelanta apreciind că şi acesta este un venit al pârâtului şi trebuie avut în 
vedere la determinarea cuantumului pensiei. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul C.D.C. a solicitat respingerea apelului, 
apreciind că sumele pe care intimatul le încasează cu titlu de normă de hrană nu pot fi 
avute în vedere la determinarea pensiei, deoarece aceasta este o indemnizaţie cu 
destinaţie specială care, potrivit art. 409 alin. 7 din C.pr.civ. şi art. 728 din Noul cod 
de procedură civilă (NCPC), nu poate fi urmărită pentru niciun fel de datorii. 

Sumele de bani pe care intimatul le primeşte în baza OG nr. 26/1994, sunt 
acordate ca urmare a specificului muncii prestate de intimat (program non stop, 
duminici, zile de sărbătoare, etc.) şi nu au caracter permanent, nefiind acordate în 
cazul unităţilor care au cantină proprie şi în cazul misiunilor speciale. 

Tribunalul Bistriţa Năsăud, prin decizia civilă nr. 126/A/23.10.2013, 
pronunţată în dosar nr. .../2012, a admis apelul reclamantei, a schimbat în parte 
sentinţa apelată, în sensul că, pensia la care este obligat pârâtul, este în cuantum de 
593 lei lunar.  

Au fost menţinute celelalte dispoziţii.  
A fost obligat pârâtul intimat C.D.C. să plătească apelantei suma de 1.000 lei, 

cheltuieli de judecată în apel. 
Motivând decizia atacată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, 

următoarele: 
„Intimatul, în calitate de salariat al Inspectoratului de Poliţiei al Judeţului …, 

pe lângă veniturile salariale avute în vedere de prima instanţă pentru stabilirea pensiei, 
beneficiază luna şi de sume alocate cu titlu de normă de hrană, potrivit OG 
nr.26/1994, cuantumul acestora, în cele 6 luni anterioare datei de la care s-a stabilit 
pensia fiind în medie de 660 lei lunar, aşa cum rezultă din adresa comunicată 
tribunalului de către IPJ … , aflată la fila 26 dosar apel. 

Se notează de tribunal că potrivit art. 527 alin.2 din Noul Cod civil (NCC), la 
stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi 
bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora, fără să fie 
exceptate din rândul veniturilor vreun anumit tip de venituri pe care debitorul le 
realizează. 



Este real faptul că veniturile realizate de intimat sub forma c/v normei de 
hrană sunt venituri acordate cu caracter special, datorită specificului activităţii 
intimatului, însă prin încasarea sumelor cu titlu de norme de hrană, intimatul poate să 
economisească alte sume din celelalte venituri, sume ce ar fi fost destinate consumului 
zilnic şi prin urmare, se reţine că sumele încasate cu titlu de norme de hrană constituie 
un venit realizat de intimat în sensul art.527 alin.2 din NCC.  

Având un caracter special aceste venituri nu pot fi urmărite silit de creditorii 
intimatului, atât conform art. 409 alin.7 din Codul de procedură civilă de la 1965 cât 
şi dispoziţiilor art. 728 alin.7 din Noul cod de procedură civilă, însă trebuie făcută 
distincţie între noţiunea de venituri realizate de o persoană, în funcţie de care se 
stabileşte pensia de întreţinere datorată de aceasta şi noţiunea de bunuri care pot fi 
urmărite silit. 

Astfel c/v normei de hrană încasată de intimat constituie venit ce trebuie avut 
în vedere la determinarea cuantumului pensiei de întreţinere, pe care acesta o 
datorează copilului său minor dar această sumă nu poate fi urmărită silit de către 
creditori, pentru realizarea creanţelor lor. 

Întrucât suma medie lunară pe care intimatul o realizează cu titlu de normă de 
hrană este de 660 lei (f.22 dosar apel), prin adăugarea acestei sume la cea avută în 
vedere de către prima instanţă la determinarea cuantumului pensiei de întreţinere, 
ţinând seama că intimatul nu mai are alte obligaţii de întreţinere, conform art.529 
alin.2 NCC cuantumul pensiei cuvenit copilului minor şi datorat de pârâtul intimat, 
determinat în cotă de ¼ din veniturile sale, este de 593 lei lunar. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept, anterior arătate, văzând şi 
dispoziţiile art.296 C.pr.civ. din 1865, apelul declarat de reclamantă va fi admis, 
sentinţa va fi schimbată în parte în sensul că pensia la care este obligat pârâtul este în 
cuantum de 593 lei lunar, în loc de 428 lei lunar şi vor fi menţinute celelalte dispoziţii 
ale sentinţei. 

În baza aert.274 C.pr.civ. intimatul va fi obligat să plătească apelantei suma de 
1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu avocaţial, 
justificat cu chitanţele ataşate la filele 27-28 dosar apel”.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul C.D.C., 
solicitând, ca în temeiul art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ., art. 409 
alin. 7 C.pr.civ., art. 529 alin. 2 C.civ., să se admită recursul, să se modifice decizia 
atacată şi, în consecinţă, să se stabilească în sarcina pârâtului o pensie de întreţinere în 
cuantum de 428,25 lei, raportată la salariul pârâtului, în cuantum de 1.713 lei, fără a 
se lua în calcul la stabilirea acestei pensii, a normei de hrană de care pârâtului 
beneficiază, în cuantum de 660 lei. Cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului a fost reprodus dispozitivul deciziei recurate, arătându-
se că, în fapt, prin Decizia atacată, Tribunalul a schimbat în parte hotărârea pronunţată 
de instanţa de fond, în sensul că, a stabilit în sarcina pârâtului o pensie de întreţinere 
în cuantum de 593 lei, luând în considerare, ca şi bază de calcul a acestei pensii, şi 
norma de hrană de care pârâtul beneficiază, în calitate de poliţist, în cuantum de 660 
lei.  

În motivarea acestei soluţii, Tribunalul reţine că, deşi în conformitate cu 
dispoziţiile legale, această normă de hrană, are un caracter special şi nu poate fi 
urmărită silit, aceasta trebuie luată în considerare ca şi venit al pârâtului la 
determinarea cuantumului pensiei de întreţinere.  

Prin urmare, instanţa stabileşte că pârâtul, beneficiind de această normă de 
hrană, poate economisi din celelalte venituri, astfel încât, această normă de hrană ar 
constitui venit al pârâtului şi trebuie inclusă în baza de calcul a pensiei de întreţinere. 



Recurentul consideră că această opinie a instanţei este criticabilă, fiind o 
interpretare greşită a dispoziţiilor legale, aducând atingere drepturilor patrimoniale ale 
pârâtului, prin obligarea pârâtului la suportarea din salariu a unei cote mai mari decât 
cea prevăzută de lege, de 1/4. 

Astfel, după teoria îmbrăţişată de instanţa de apel, norma de hrană de care 
pârâtul beneficiază, având un caracter special, nu ar putea fi supusă executării silite, 
conform dispoziţiilor art. 409 alin. (7) din vechiul C.pr.civ., cât şi art. 527 alin. 2 din 
Noul C.pr.civ.  

Neexistând, pe de o parte, posibilitatea legală a executării silite a acesteia, iar, 
pe de altă parte, luarea ei în calcul la stabilirea pensiei (conform opiniei instanţei de 
apel), rezultă că pensia stabilită de instanţa de apel, în cuantum de 593 lei, se grefează 
integral doar pe salariul pârâtului, în cuantum de 1.713 lei (media pe ultimele 6 luni), 
depăşind astfel cota maximă de ¼, stabilită prin art. 529 alin. (2) Cod civil.  

Aşadar, consideră recurentul, în mod greşit instanţa a interpretat dispoziţiile 
legale privind stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, care obligă la stabilirea 
unui cuantum maxim reprezentând o cotă de 1/4 din salariul pârâtului, stabilind o 
pensie de întreţinere într-un cuantum care depăşeşte cota de 1/4 din acesta.  

Conform interpretării dispoziţiilor legale, dată de instanţa de apel, cu toate că 
norma de hrană nu se poate executa, conform dispoziţiilor art. 409 alin. (7) din 
vechiul C.pr.civ., cât şi art. 527 alin. 2 din Noul C.pr.civ., instanţa a impus pârâtului 
obligaţia de a economisi la salariul său suma reprezentând contravaloarea acesteia, 
stabilind astfel pensia de întreţinere la suma de 593 lunar, care s-ar putea executa (în 
opinia instanţei de apel) din salariul pârâtului.  

Pârâtul înţelege să critice această interpretare şi acest mod de calcul, deoarece, 
aşa cum s-a arătat, norma de hrană, neputând fi executată silit, având caracter special, 
urmează ca întreaga sumă reprezentând pensia de întreţinere stabilită de instanţa de 
apel (incluzând şi cota de 1/4 din norma de hrană a pârâtului), să fie grefată şi să se 
execute doar din salariul pârâtului.  

Prin această operaţiune însă, cuantumul pensiei de întreţinere depăşeşte cota 
de 1/4 din salariul pârâtului, stabilită prin lege, aspect nelegal, cu menţiunea că 
salariul este singura sursă de venit a pârâtului, supusă executării silite. 

De asemenea, conform art. 56 al. 4 lit. b din Legea nr. 571/2003, privind 
Codul Fiscal, norma de hrană nu este un venit salarial şi nu se supune impozitării.  

Norma de hrană nu poate fi asimilată cu drepturile salariale lunare, ce pot fi 
grevate de reţineri, în cuantumurile legale.  

Norma de hrană este o normă calorică acordată personalului în funcţie de 
specificul misiunilor avute şi ea poate fi acordată în natură, sau dacă acest lucru nu est 
posibil, în echivalent valoric.  

De exemplu, norma de hrană nr. 8, acordată pe timpul efectuării cursurilor, are 
o valoare financiară mai mică decât Norma 6, acordată în timpul activităţilor curente 
de serviciu. 

Având în vedere aceste argumente, pârâtul solicită admiterea prezentului 
recurs şi stabilirea pensiei de întreţinere în sarcina sa în cuantum de 428,25 lei, 
raportată la salariul pârâtului, în cuantum de 1.713 lei. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanta intimată P.L. a solicitat 
respingerea recursului şi menţinerea ca fiind legală şi temeinică a deciziei atacate, cu 
obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată în recurs. 

În motivarea întâmpinării a fost reprodus dispozitivul sentinţei primei instanţe, 
obiectul apelului declarat de reclamantă împotriva acestei sentinţe, dispozitivul 



deciziei instanţei de apel, apreciindu-se de către intimată că decizia recurată este 
legală şi temeinică, raportat la următoarele considerente: 

Conform dispoziţiilor art. 527 alin. 2 C.civ., la stabilirea mijloacelor celui care 
datorează întreţinerea se ţine seama de toate veniturile şi bunurile acestuia, fără să fie 
exceptate din rândul veniturilor vreun anumit tip de venit pe care debitorul obligaţiei 
de întreţinere îl realizează, astfel cum în mod corect a reţinut instanţa de apel la 
pronunţarea deciziei recurate. 

În categoria de venituri ale debitorului intră toate posibilităţile materiale de 
care dispune acesta, adică atât mijloacele sale cu caracter periodic - salariul, dar şi 
orice alte sume plătite de angajator în temeiul raporturilor de muncă şi care au 
caracter de continuitate, şi întrucât norma de hrană se acordă intimatului cu caracter 
de continuitate (lunar) reclamanta apreciază că în mod corect s-a stabilit pensia de 
întreţinere şi în raport cu aceasta. 

Este atât legal, cât şi uman, includerea normei de hrană de care beneficiază 
debitorul în baza de calcul a pensiei de întreţinere.  

Din acest motiv, raportat la faptul că părinţii trebuie să contribuie cu toate 
mijloacele şi resursele la întreţinerea minorilor, legiuitorul a reglementat prin art. 527 
alin. 2 C.civ., că la stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinere se va ţine 
seama de toate veniturile şi bunurile acestuia. 

Jurisprudenţa majoritară din România este în sensul că la determinarea 
cuantumului pensiei de întreţinere se va include şi norma de hrană de care beneficiază 
debitorul obligaţiei (conform hotărârilor anexate în apel). 

Acelaşi punct de vedere a fost împărtăşit şi în cadrul unei întâlniri dintre 
conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile, 
conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţilor de Apel, preşedintele secţiei civile de 
la ÎCCJ şi reprezentantul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, pentru discutarea problemelor 
de practică judiciară neunitară. 

Toţi debitorii obligaţiei de întreţinere alocă lunar o anumită sumă de bani 
pentru propria întreţinere (în cazul de faţă, pentru hrană) însă, în niciun caz, aceste 
sume nu se deduc anterior din baza de calcul a pensiei de întreţinere.  

Ar fi ilogic şi discriminatoriu ca în cazul pârâtului recurent să nu se aibă în 
vedere la stabilirea pensiei de întreţinere şi veniturile obţinute cu titlu de normă de 
hrană, doar în considerarea faptului că este angajat al Inspectoratului de Poliţie. 

Din contră, legal şi uman este ca acesta să contribuie cu toate resursele la 
întreţinerea propriului său copil, astfel cum sunt obligaţi toţi ceilalţi debitori. 

Reclamanta apreciază ca fiind profund impregnat de egoism recursul declarat 
de pârât, care încearcă să se sustragă de la obligaţia de întreţinere a minorului, 
invocând faptul că norma de hrană de care beneficiază ar fi un venit destinat exclusiv 
pentru întreţinerea propriei persoane.  

Aşadar, nu este suficient că pârâtul se sustrage obligaţiei de a acorda afecţiune 
paternă şi sprijin moral minorului, pe care nu l-a căutat niciodată, nici măcar după 
stabilirea paternităţii, în plus, acesta încearcă să se sustragă şi obligaţiei de întreţinere 
a acestuia. 

Pensia de întreţinere, în cuantum de 593 lei lunar, nu depăşeşte cota de ¼ din 
veniturile pârâtului recurent, astfel cum acesta menţionează în cuprinsul motivelor de 
recurs.  

Aşadar, în mod corect instanţa a stabilit o pensie de întreţinere în acest 
cuantum lunar, ţinând seama, atât de media veniturilor salariale lunare ale debitorului, 
1713 lei, cât şi de media normei de hrană, 660 lei. 



Nu prezintă relevanţă nici faptul că norma de hrană nu se supune impozitării 
întrucât, astfel cum s-a arătat, potrivit art. 527 alin. 2 C.civ, la stabilirea mijloacelor 
celui care datorează întreţinerea se ţine seama de toate veniturile şi bunurile acestuia, 
indiferent că sunt sau nu impozabile respectivele venituri. 

De asemenea, nu prezintă relevanţă nici susţinerea pârâtului recurent, conform 
căreia, în perioada cursurilor ar beneficia de o normă de hrană în cuantum mai mic, 
întrucât, instanţa de apel a stabilit pensia de întreţinere raportat la media veniturilor 
pârâtului din ultimele şase luni anterioare introducerii acţiunii (inclusiv în ce priveşte 
norma de hrană), tocmai pentru a se acoperi situaţiile în care veniturile debitorului ar 
varia de la o lună la alta. 

Pentru aceste motive, se solicită respingerea recursului, menţinerea ca legală şi 
temeinică a deciziei atacate şi obligarea pârâtului recurent la plata cheltuielilor de 
judecată în recurs. 

Recurentul C.D.C. a depus la dosarul cauzei „note” (f. 13-15), faţă de 
întâmpinarea formulată de intimată, prin mandatar, prin care a solicitat să se înlăture 
apărările formulate de aceasta prin întâmpinare, motivat de faptul că acestea nu au 
absolut niciun suport legal.  

De asemenea, se arată de către recurent prin aceste note, din modul de 
prezentare cuprins în această întâmpinare, intimata intenţionează să abată atenţia 
instanţei de la problema ridicată de recurent, prin cererea de recurs. 

In ceea ce priveşte trimiterile pe care intimata le-a făcut în această întâmpinare 
la concluziile trase cu ocazia întâlnirii dintre conducerea CSM şi membrii Comisiei 
pentru unificarea practicii judiciare - cu preşedintele Secţiei civile de la ÎCCJ, în 
legătură cu problema normei de hrană acordată cadrelor militare, de care beneficiază 
şi pârâtul recurent, în opinia acestuia, instanţa nu poate lua în considerare aceste 
concluzii, deoarece acestea nu deţin puterea juridică a unei norme legale, care să poată 
fi aplicată de instanţele de judecată în cadrul proceselor aflate pe rolul acestora.  

Mai mult, pârâtul a arătat, prin recursul declarat, faptul că în modalitatea 
stabilită de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, de aplicare a cotei pentru stabilirea 
cuantumului acestei pensii asupra salariului pârâtului, se încalcă dispoziţia legală care 
plafonează acest cuantum la o cotă de 1/4 din acest salariu.  

Mai mult, caracterul juridic al normei de hrană nu este de venit salarial, având 
atât caracter juridic diferit, cât şi destinaţie diferită a acesteia.  

Această sumă de bani nu reprezintă contravaloarea muncii prestate de recurent 
pentru a putea fi considerată venit al pârâtului.  

De asemenea, se menţionează faptul că nici periodicitatea acestuia nu este 
similară venitului salarial, deoarece această sumă de bani fluctuează, atât ca şi 
cuantum, cât şi în ceea ce priveşte frecvenţa acordării - de ex., în concediu medical, 
acesta nu se acordă, iar în cazul misiunilor sau cursurilor de pregătire profesională, 
aceasta de asemenea nu se acordă. 

In aceste condiţii, este evident faptul că suma de bani reprezentând norma de 
hrană nu poate fi inclusă în baza de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, 
deoarece în perioadele în care pârâtul nu beneficiază de ea, este obligat la plata unei 
pensii de întreţinere care depăşeşte cuantumul maxim stabilit de lege, prin raportare la 
salariul pârâtului. 

In ceea ce priveşte susţinerea de către intimată, prin întâmpinare, a faptului că 
pensia de întreţinere stabilită de Tribunalul Bistriţa-Năsăud nu ar depăşi cuantumul 
maxim stabilit de lege, pârâtul consideră că această afirmaţie este făcută cu scopul de 
a abate atenţia instanţei de la problema ridicată de pârât, prin recursul declarat. 



Conform interpretării dispoziţiilor legale date de instanţa de apel (Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud), cu toate că norma de hrană nu s-ar putea executa, conform 
dispoziţiilor art. 409 alin. (7) din vechiul C.pr.civ., cât şi art. 527 alin. 2 din Noul 
C.pr.civ., instanţa îi impune pârâtului obligaţia de a economisi la salariul său suma 
reprezentând contravaloarea acesteia, stabilind astfel pensia de întreţinere la suma de 
593 lunar, care s-ar putea executa (în opinia instanţei de apel) din salariul pârâtului.  

Pârâtul a criticat această interpretare, acest mod de stabilire şi de calcul, 
deoarece, aşa cum s-a arătat, norma de hrană, neputând fi executată silit, având 
caracter special, urmează ca întreaga sumă reprezentând pensia de întreţinere stabilită 
de instanţa de apel (incluzând şi cota de 1/4 din norma de hrană a pârâtului), să fie 
grefată şi să se execute doar din salariul pârâtului, în cuantum de 1.713 lei (media pe 
ultimele 6 luni), depăşind astfel cota maximă de 1/4 stabilită prin art. 529 alin. (2) 
Cod civil aspect nelegal, cu menţiunea că salariul este singura sursă de venit a 
pârâtului supusă executării silite. 

Un aspect pe care nici una dintre instanţe nu l-a luat în discuţie şi nici în 
considerare, dar care, în opinia pârâtului, este necesar a se lua, este faptul că şi 
intimata are obligaţia de a contribui material, la fel cum este obligat şi pârâtul. 

In aceste condiţii, la stabilirea contribuţiei unuia dintre părinţi trebuie avută în 
vedere o proporţie între necesităţile copilului şi veniturile de care efectiv beneficiază 
acesta, din partea ambilor părinţi, deoarece, prin stabilirea, în sarcina unuia dintre 
părinţi, a unei pensii de întreţinere la maximul stabilit de lege, fără a se lua în 
considerare şi contribuţia celuilalt părinte, se poate ajunge în situaţia în care un copil 
să aibă un venit mai mare decât propriul său părinte, aspect care excede nevoilor 
efective ale unui copil. 

Având în vedere aceste argumente, pârâtul solicită admiterea recursului său şi 
stabilirea pensiei de întreţinere în sarcina sa în cuantum de 428,25 lei, raportată la 
salariul pârâtului în cuantum de 1.713 lei. 

Recursul este nefondat. 
Cu privire la înscrisul intitulat „note”, depus de recurent la dosar la data de 

16.04.2014, şi care se dorea a fi un răspuns la întâmpinarea formulată de reclamanta 
intimată, Curtea, la termenul de judecată din data de 25.04.2014 a invocat excepţia 
tardivităţii motivelor noi de recurs formulate prin acest înscris, excepţie care urmează 
să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

Potrivit art. 303 alin. 1 C.pr.civ., recursul se va motiva prin însăşi cererea de 
recurs sau înăuntrul termenului de recurs, în timp ce, conform alin. 2 al aceluiaşi 
articol, termenul pentru depunerea motivelor de recurs se socoteşte de la comunicarea 
hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte. 

Art. 3021 alin. 1 lit. c) C.pr.civ. prevede că cererea de recurs va cuprinde, sub 
sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi 
dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu 
separat, evident, în termenul prevăzut de art. 303 C.pr.civ. 

În conformitate cu prevederile art. 306 alin. 1 C.pr.civ., recursul este nul dacă 
nu a fost motivat în termenul legal, prevăzut de art. 303 C.pr.civ., cu excepţia 
cazurilor prevăzute în alin. 2 al art. 306 C.pr.civ., respectiv, atunci când motivele de 
recurs formulate peste termenul legal conţin motive de ordine publică. 

Totodată, art. 306 alin. 3 C.pr.civ. prevede că indicarea greşită a motivelor de 
recurs nu atrage nulitatea recursului, dacă dezvoltarea acestora face posibilă 
încadrarea lor într-unul din motivele prevăzute de art. 304 C.pr.civ. 

Simpla enumerare a ipotezelor în care poate fi cerută modificarea sau casarea 
unei hotărâri în recurs, dintre cele reglementate de art. 304 C.pr.civ., nu echivalează 



cu motivarea recursului, câtă vreme nu se dezvoltă în mod expres şi punctual 
argumentele de drept care fac posibilă incidenţa în cauză a vreuneia dintre aceste 
ipoteze prevăzute de art. 304 C.pr.civ. 

Cu alte cuvinte, nu este suficientă simpla reproducere a unuia ori altuia dintre 
cazurile reglementate de art. 304 C.pr.civ., câtă vreme nu se dezvoltă concret fiecare 
dintre aceste cazuri, respectiv, câtă vreme, nu se arată exhaustiv care sunt motivele 
pentru care hotărârea recurată ar fi susceptibilă de modificare sau casare pentru 
vreuna din ipotezele expres prevăzute de art. 304 C.pr.civ. 

În speţă, prin „Notele” înregistrate la dosar la data de 16.04.2014 – şi care au 
fost formulate după împlinirea termenului legal de motivare a recursului, prevăzut de 
art. 303 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., având în vedere că hotărârea recurată i-a fost comunicată 
pârâtului recurent la data de 07.02.2014 (conform dovezii de comunicare a hotărârii 
aflată la fila 47 dosar apel) -, recurentul a invocat critici noi de recurs faţă de decizia 
Tribunalului Bistriţa Năsăud, critici care nu se circumscriu unor motive de recurs de 
ordine publică, în sensul stipulat de art. 306 alin. 2 C.pr.civ. 

Astfel, prin aceste „Note”, recurentul a invocat faptul că prin modalitatea în 
care instanţa de apel a stabili cuantumul pensiei de întreţinere datorată de recurent, s-
ar fi încălcat dispoziţiile legale ale art. 529 alin. 2 C.civ., care prevăd că pensia de 
întreţinere nu poate depăşi o cotă maximă de ¼ din salariul recurentului, respectiv, din 
media salariului pe ultimele şase luni. 

S-a mai invocat de către recurent, prin aceste „Note”, faptul că cuantumul 
normei de hrană este fluctuant, şi că periodicitatea acesteia nu este similară venitului 
salarial, deoarece această sumă de bani fluctuează, atât ca şi cuantum, cât şi în ceea ce 
priveşte frecvenţa acordării, aceste aspecte nefiind invocate de către recurent prin 
memoriul de recurs formulat şi motivat în termen legal. 

Recurentul a arătat, prin aceste „Note”, că nu s-a luat în calcul de către 
instanţă şi necesitatea ca şi celălalt părinte să contribuie la întreţinerea minorului, 
respectiv, faptul că s-ar putea ajunge în situaţia în care un copil să aibă un venit mai 
mare decât propriul său părinte, aspect care excede nevoilor efective ale unui copil. 

În ceea ce priveşte susţinerea, făcută prin „Note”, conform căreia, modalitatea 
în care instanţa de apel a stabilit pensia de întreţinere, ar depăşi cota de ¼ parte 
stabilită prin art. 529 alin. 2 NCPC, Curtea constată că aceasta a fost succint formulată 
şi prin memoriul iniţial de recurs, formulat în termen legal, însă, celelalte critici 
expuse în înscrisul intitulat „Note”, şi care nu se circumscriu unor motive de recurs de 
ordine publică, au fost formulate tardiv, după împlinirea termenului legal de motivare 
a recursului. 

Drept urmare, în privinţa acestora, Curtea va admite excepţia tardivităţii 
invocată la termenul din 25.04.2014. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 
C.pr.civ., Curtea constată că acest text legal nu este incident în cauză, având în vedere 
că recurentul nu a invocat în mod expres care anume act juridic dedus judecăţii – în 
sensul noţiuni încetăţenite de „act juridic”, adică de convenţie făcută cu intenţia de a 
da naştere, modifica ori stinge un raport juridic civil -, a fost interpretat greşit de către 
instanţa de apel, ori, cărui asemenea act juridic instanţa de apel i-a schimbat natura ori 
înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic. 

Drept urmare, Curtea constată că motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile 
art. 304 pct. 8 C.pr.civ. nu este fondat. 

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., Curtea constată că acesta nu este fondat, pentru motivele ce urmează a fi 
expuse: 



Critica esenţială din recursul pârâtului vizează împrejurarea că norma de hrană 
de care beneficiază recurentul nu poate fi luată în considerare ca venit al recurentului, 
şi inclusă în cuantumul veniturilor de care beneficiază recurentul şi în raport de care 
ar urma să se stabilească pensia de întreţinere datorată de recurent în favoarea 
minorului, deoarece, potrivit art. 55 alin. 4 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, norma de hrană nu este un venit salarial şi nu se supune impozitării. 

O a doua critică formulată de recurent are în vedere depăşirea cotei de ¼ 
stabilită de art. 529 alin. 2 C.civ., prin luarea în considerare la stabilirea cuantumului 
pensiei de întreţinere, ca şi venit al recurentului, şi a acesteia norme de hrană. 

Art. 55 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, prevede că „sunt 
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o 
persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă 
sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de 
denumirea veniturilor, ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile 
pentru incapacitate temporară de muncă”. 

Este adevărat că potrivit art. 55 alin. 4 lit. b din Legea nr. 571/2003, privind 
Codul fiscal, astfel cum acest text legal a fost modificat de pct.15 al art. I din O.U.G. 
nr. 58/2010, drepturile de hrană acordate de angajator angajaţilor, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în 
înţelesul impozitului pe venit, dar nu este mai puţin adevărat că aceste drepturi de 
hrană, în înţelesul Codului fiscal, nu sunt incluse în veniturile salariale doar din 
perspectiva impozitării lor, respectiv, nu sunt luate în considerare ca şi venituri 
impozabile, în înţelesul impozitului pe venit. 

Împrejurarea că drepturile de hrană de care face vorbire art. 55 alin. 4 lit. b din 
Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, nu sunt considerate, prin chiar dispoziţiile 
Codului fiscal, ca şi venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, nu 
înseamnă că aceste drepturi de hrană nu ar putea fi avute în vedere ca şi venituri ale 
debitorului pensiei de întreţinere, venituri care să poată fi luate în calcul la cuantumul 
veniturilor în baza cărora urmează să se stabilească pensia de întreţinere. 

Se face, aşadar, de către recurent, o confuzie, între caracterul impozabil al 
drepturilor de hrană, în înţelesul Codului fiscal, şi caracterul de venituri care se impun 
a fi luate în considerare la stabilirea unei pensii de întreţinere. 

De altfel, caracterul neimpozabil al normei de hrană sau al drepturilor de hrană 
este reiterat şi de art. 4 alin. 4 din O.G. nr. 26/1994, text legal potrivit căruia, „cadrele 
militare, militarii angajaţi pe baza de contract si salariaţii civili care au dreptul la 
hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, in locul 
acestora, valoarea financiara neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul”. 

Nu se menţionează nicăieri în cuprinsul O.G. nr. 26/1994, privind drepturile de 
hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică si siguranţă naţională, că această normă de hrană nu ar putea fi luată în 
considerare ca venit al celui căruia i se acordă, şi care ar putea constitui bază de calcul 
în vederea calculării pensiei de întreţinere. 

Art. 1 din O.G. nr. 26/1994, republicată, prevede că „personalul din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei si Internelor, Ministerul Justiţiei si 
Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţionala a Penitenciarelor si Serviciul 
Independent de Protecţie si Anticorupţie, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie si Paza si Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale are dreptul, in timp de pace, la hrana gratuita, in condiţiile prezentei 
ordonanţe”, în timp ce, în art. 2 din acelaşi act normativ se arată care anume sunt 



normele de hrană, respectiv categoriile de personal pentru care se acordă aceste norme 
de hrană, după cum urmează: 

„(1) Hrănirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de 
regula, in natura, in limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care 
constituie norme de hrana zilnice. 

(2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse in anexa nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta ordonanţa. 

(3) Categoriile de personal pentru care se acorda si instituţiile publice in care 
se aplica se aproba prin hotărâre a Guvernului. 

(4) Hrănirea personalului se poate face si pe baza de alocaţie valorica, cu 
aprobarea miniştrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1. 

(5) Rezerviştii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleaşi 
drepturi de hrana ca si militarii activi”. 

Potrivit art. 4 alin. 2 din O.G. nr. 26/1994, republicată, „hrănirea personalului 
se poate face si prin reciprocitate între instituţiile publice menţionate la art. 1, potrivit 
convenţiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de 
hrana folosite”. 

Este adevărat că potrivit art. 41 alin. 5 din O.G. nr. 26/1994, republicată, este 
interzisă utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) in alte scopuri decât pentru hrănirea 
personalului care aparţine instituţiilor publice prevăzute la art. 1, dar nu este mai puţin 
adevărat că, în textul acestui act normativ nu există nicio dispoziţie expresă care să 
prevadă în mod imperativ faptul că norma de hrană nu ar constitui un venit al celui 
care beneficiază de acordarea acesteia, ori că această normă de hrană nu poate fi luată 
în considerare ca bază de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere. 

Împrejurarea că această normă de hrană, care are un caracter special - în 
virtutea considerării calităţii persoanei căruia i se acordă, respectiv, datorită 
specificului activităţii prestate de persoana care beneficiază de această normă de hrană 
-, se circumscrie noţiuni de „indemnizaţie cu destinaţie specială, stabilită potrivit legii 
şi care nu poate fi urmărită pentru niciun fel de datorii”, despre care face vorbire atât 
art. 409 alin. 7 din vechiul C.pr.civ., cât şi art. 728 alin. 7 din Noul C.pr.civ., nu poate 
fi urmărită silit de creditorii recurentului, nu trebuie confundată cu situaţia în care 
această normă de hrană este asimilată noţiunii de „venituri” realizate de o persoană, 
venituri care să poată fi apoi luate în considerare ca bază de calcul în vederea stabilirii 
pensiei de întreţinere. 

Chiar dacă aceste venituri au un caracter special, în sensul prevăzut de O.G. 
nr. 26/1994, republicată, şi chiar dacă acestea se acordă cu caracter special, în virtutea 
specificului activităţii prestate de recurent, totuşi această normă de hrană constituie 
venituri ale recurentului, aşa cum dispune art. 55 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

Textul art. 55 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede că 
sunt considerate venituri din salariu toate veniturile în bani şi / sau în natură obţinute 
de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de 
muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se 
referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 

Nu trebuie făcută confuzie între caracterul normei de hrană, acela de venit 
neimpozabil, în înţelesul impozitului pe venit reglementat de Codul fiscal, şi 
caracterul normei de hrană, acela de venit din salariu, în sensul stipulat de art. 55 alin. 
1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 



Cu alte cuvinte, norma de hrană nu este un venit impozabil, în înţelesul 
impozitului pe venit reglementat de Codul fiscal, nu este supus urmăririi pentru niciun 
fel de datorii din partea creditorilor debitorului, alţi creditori decât creditorul pensiei 
de întreţinere, însă, această normă de hrană este un venit salarial în sensul art. 55 alin. 
1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu art. 527 alin. 2 Noul 
C.civ., venit care trebuie luat în considerare la stabilirea pensiei de întreţinere datorată 
de recurent. 

De altfel, art. 527 alin. 2 Noul C.civ. prevede că la stabilirea mijloacelor celui 
care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi 
de posibilităţile de realizare a acestora, urmând să fie avute în vedere şi celelalte 
obligaţii ale sale. 

Din coroborarea art. 527 alin. 2 Noul C.civ. cu dispoziţiile art. 55 alin. 1 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, rezultă în mod cert că şi această normă de 
hrană trebuie luată în considerare ca venit la stabilirea pensiei de întreţinere în sarcina 
recurentului. 

Curtea constată, aşadar, că în mod legal Tribunalul Bistriţa Năsăud a luat în 
considerare şi această normă de hrană ca venit realizat de recurent şi în funcţie şi de 
care se impune a se stabili pensia de întreţinere datorată de acesta. 

Recurentul a susţinut că, prin luarea în considerare a normei de hrană la 
stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, s-ar nesocoti dispoziţiile art. 529 alin. 2 
NCC, text legal care prevede că pensia de întreţinere nu poate depăşi cota maximă de 
¼. 

Curtea constată că această susţinere a recurentului nu este fondată, având în 
vedere următoarele considerente: 

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, în timp ce, potrivit art. 
529 alin. 2 NCC, când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o 
pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o 
jumătate pentru trei sau mai mulţi copii. 

Din starea de fapt reţinută de Tribunal – şi care nu mai poate fi reanalizată de 
instanţa de recurs, dată fiind abrogarea dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., 
prin art. I pct. 1111 din O.U.G. nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I pct. 49 
din Legea nr. 219/2005 şi art. I pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000 -, rezultă faptul că 
pârâtul este angajat al I.P.J. …, având o medie a veniturilor pe ultimele şase luni, de 
1.713 lei, iar pe lângă aceste venituri salariale, recurentul beneficiază lunar şi de sume 
alocate cu titlu de norme de hrană, potrivit O.G. nr. 26/1994, al căror cuantum, în cele 
şase luni anterioare datei de la care s-a stabilit pensia de întreţinere, fiind în medie de 
660 lei lunar, această stare de fapt fiind conturată în baza Adresei comunicată 
Tribunalului Bistriţa Năsăud de către I.P.J. …, şi aflată la fila 26 dosar apel. 

Suma de 1.713 lei, plus suma de 660 lei, însumează un total de 2.373 lei, din 
care, 1/4 , reprezintă suma de 593,25 lei. 

Prin urmare, Curtea constată că suma de 593 lunar, stabilită de Tribunalul 
Bistriţa Năsăud, cu titlu de pensie de întreţinere datorată de recurent, a fost corect şi 
legal calculată, cu respectarea dispoziţiilor art. 529 alin. 2 NCC. 

În ceea ce priveşte criticile recurentului, în sensul că în mod greşit s-ar fi 
stabilit pensia de întreţinere în cuantum de ¼ din veniturile sale lunare, Curtea 
constată că aceste critici intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întemeiată pe 
dispoziţiile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ., întrucât, 
recurentul a formulat aceste critici omisso medio, el neexercitând apel împotriva 
sentinţei primei instanţe, sub acest aspect. 



Susţinerea recurentului, în sensul că Norma de hrană nr. 8, care se acordă pe 
timpul efectuării cursurilor, are o valoare financiară mai mică decât Norma de hrană 
nr. 6, care se acordă în timpul activităţilor curente de serviciu, şi prin urmare, 
veniturile lunare ale recurentului nu sunt în cuantum egal, ci diferit, ceea ce, implicit, 
ar determina şi un cuantum diferit al pensiei de întreţinere, urmează să fie înlăturată 
de către Curte, având în vedere că pentru a evita astfel de inconveniente, atât pentru 
creditorul obligaţiei de întreţinere, cât şi pentru debitorul acesteia, instanţa de apel a 
luat în considerare, ca bază de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, media 
veniturilor realizate de recurent în ultimele şase luni anterioare datei de la care a fost 
stabilită această pensie de întreţinere. 

Corect a reţinut Tribunalul că beneficiul acestei norme de hrană, acordată în 
favoarea recurentului, poate determina o economisire a altor sume din celelalte 
venituri, sume care ar fi fost destinate consumului zilnic. 

De altfel, în acelaşi sens, s-a pronunţat şi Comisia pentru unificarea practicii 
judiciare în minuta Consiliului Superior al Magistraturii din 12 martie 2008 – de 
statuările acestei Comisii instanţele trebuind să ţină seama, în conformitate cu 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 46/2007 -, respectiv, s-a statuat că 
„norma de hrană intră în calcul la stabilirea pensiei de întreţinere, având în vedere şi 
dispoziţiile art. 409 lit. a C.pr.civ., fiind inclusă în categoria de salariu şi alte venituri 
periodice realizate din muncă, destinate asigurării mijloacelor de întreţinere a 
debitorului obligaţiei de întreţinere”. 

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

În temeiul art. 274 C.pr.civ., faţă de căderea sa în pretenţii, în raport cu 
reclamanta intimată, recurentul va fi obligat să îi plătească reclamantei intimate suma 
de 1.500 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial aferent 
contractul de asistenţă juridică nr. 17/04.04.2014, sumă justificată prin chitanţa de 
plată nr. 11/24.04.2014 (f. 21, 22). 

 

4. Legea nr. 221/2009. Muncă prestată în timpul efectuării 
stagiului militar obligatoriu. Lipsa caracterului politic al măsurii 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 872 din 21 mai 2014  

Prin acţiunea civilă înregistrată sub numărul ….06.2012 la Tribunalul Sălaj, 
reclamantul P.A. l-a chemat în judecată pe pârâtul STATUL ROMÂN prin 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va 
pronunţa, să constate că prin evacuarea lui şi a familiei lui din casa în care locuiau în 
anul 1951 şi prin confiscarea averii pe care a avut-o atunci pentru motivul că era 
calificat drept „chiabur”, s-a luat o măsură ce poate fi asimilată condamnărilor cu 
caracter politic; obligarea pârâtului la plata unei sume de bani cu titlu de despăgubiri 
pentru prejudiciul suferit prin măsurile abuzive şi total inumane ale autorităţilor de 
atunci, prin confiscarea bunurilor pe care le-a avut atunci; obligarea pârâtului la plata 
unei sume de 300.000 euro cu titlu de daune morale. 

 Prin sentinţa civilă nr. 5192 din 15 noiembrie 2013 a Tribunalului 
Sălaj, s-a admis în parte acţiunea reclamantului P.A. decedat în timpul procesului şi 
continuată prin substituiţii procesuali P.A., P.V., F.P.A. şi P.D.A., împotriva pârâtului 
Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice prin Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Sălaj şi în consecinţă, s-a constatat caracterul politic al 



măsurii administrative luate împotriva reclamantului P.A. în perioada 1.01.1954-
1.09.1955, când acesta a fost încorporat în Detaşamentul de muncă Căpeni. 

 S-a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind obligarea pârâtului 
la plata sumei de 300.000 euro reprezentând despăgubiri civile (daune morale). 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că din adresa 
eliberată de Arhivele Naţionale, a rezultat că reclamantul P.A. a figurat în perioada 
1.01.1954-1.09.1955 la detaşamentul de muncă Căpeni. 

 În ce priveşte actul normativ în baza căruia a funcţionat Direcţia 
Generală a Serviciului Muncii, din înscrisurile depuse la dosar de către reclamant, 
rezultă că ar putea fi vorba de Decretul nr. 2 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, 
însă ar putea fi vorba (dintr-o eroare de redactare) de Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 2/1950, act normativ menţionat expres de art. 3 lit. b) din Legea nr. 
221/2009; oricum, este cert că măsura la care a fost supus reclamantul în perioada 
1.01.1954-1.09.1955 este o măsură administrativă cu caracter politic, sub acest aspect 
acţiunea fiind întemeiată în parte. 

 S-a respins ca inadmisibil capătul de cerere având ca obiect obligarea 
pârâtului la plata despăgubirilor civile în sumă de 300.000 euro, deoarece dispoziţiile 
art. 5 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 au fost declarate neconstituţionale prin 
deciziile Curţii Constituţionale nr. 1358/21.10.2010 şi nr. 1360/21.10.2010. La 
acestea se adaugă şi decizia nr. 12 din 19.09.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs pârâtul Statul Român 
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, solicitând 
desfiinţarea ei cu privire la constatarea caracterului politic al măsurii administrative. 

 În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că antecesorul reclamanţilor 
nu a suferit o măsură administrativă cu caracter politic în înţelesul art. 3 şi 4 din Legea 
nr. 221/2009, ale cărei dispoziţii au un caracter reparator şi special, ce nu pot fi 
extinse pe calea interpretării. 

 Împrejurarea că antecesorul reclamanţilor a fost considerat chiabur, că 
i s-au confiscat bunurile, iar în casa acestuia a fost instalat sediul CAP şi ulterior s-a 
înfiinţat un centru de prelucrare a laptelui, nu poate fi calificată că o măsură 
administrativă cu caracter politic luată de Statul Român împotriva sa, aşa cum este 
definită prin Legea nr. 221/2009. 

 Atât măsura internării într-un detaşament de muncă forţată la minele de 
cărbuni din Covasna, cât şi măsura cooperativizării nu au caracter politic în sensul art. 
3 şi 4 din Legea nr. 221/2009, adică să fi fost aplicate fie de fosta miliţie, fie de fosta 
securitate română, instituţii cu atribuţii date în acest scop de regimul politic comunist 
instaurat la data de 6 martie 1945, iar faptele pentru care s-a aplicat măsura să 
figureze în conţinutul actelor normative enumerate la punctele a) - f) ale art. 3 din 
Legea nr. 221/2009. 

 Prin notele de şedinţă depuse la dosar fila 11-12, intimaţii P.A., P.V., 
F.P.A. şi P.D.A., au solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că prin 
evacuarea reclamantului şi a familiei sale din casa în care locuiau în anul 1951 şi prin 
confiscarea averii pe care a avut-o atunci, pentru motivul că era calificat chiabur, s-a 
luat o măsură ce poate fi asimilată condamnărilor cu caracter politic. Ceea ce a arătat 
numitul D.I., chiar dacă nu este echivalent unei declaraţii de martor, a a fost acceptat 
de prima instanţă şi are totuşi forţa unei „mărturisiri”. Familia reclamantului a fost 
obligată să suporte impozite şi să dea cote din produse foarte mari pe care nu le-au 
putut plăti, motiv pentru care au fost evacuaţi din casă şi le-au fost confiscate 



bunurile, timp în care reclamantul îşi satisfăcea aşa-zisul stagiu militar într-un 
detaşament de muncă pe Valea Jiului.  

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele: 

 Prima instanţă a admis în parte acţiunea reclamanţilor împotriva 
pârâtului şi în consecinţă, a constatat caracterul politic al măsurii administrative luate 
împotriva reclamantului iniţial P.A. în perioada 1.01.1954-1.09.1955, când a fost 
încorporat în Detaşamentul de muncă Căpeni. 

 Din certificatul nr. 2902 din martie 2013 eliberat de Ministerul 
Afacerilor Interne, Arhivele Naţionale, rezultă că defunctul P.A. a figurat în 
Detaşamentul de muncă Căpeni din data de 1 ianuarie 1954 până la data de 1 
septembrie 1955, când s-a lăsat la vatră cu stagiul militar satisfăcut. 

 Înşişi intimaţii recunosc că antecesorul lor a muncit în detaşamentul de 
muncă în perioada satisfacerii stagiului militar. 

 În răstimpul în care P.A. şi-a satisfăcut stagiul militar, perioada totală a 
acestuia era de 3 ani şi 2 luni, în care soldaţii efectuau instrucţie (perioada), după care 
erau folosiţi şi la diferite munci în mine, pe şantiere de construcţii etc., primind şi câte 
o sumă de bani reprezentând o cotă-parte din contravaloarea muncii prestate. 

 Legea nr. 221/2009 defineşte în alin.(1) măsura administrativă cu 
caracter politic, ca fiind orice măsură luată de organele fostei miliţii sau securităţii, 
având ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităţi şi 
colonii de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe 
unul sau mai multe acte normative enumerate la pct. a) - f). 

 Speţa prezentă nu se încadrează nici în prevederile art. 4 alin. (2) 
coroborate cu cele ale art. 1 alin.(3) din Legea nr. 221/2009. 

 Perioada în care P.A. a lucrat în Detaşamentul de muncă Căpeni, în 
timpul satisfacerii stagiului militar obligatoriu, fiind încorporat în cadrul forţelor 
armate ale Republicii Populare Române, nu a fost o măsură luată de organele fostei 
miliţii sau securităţi, şi nici nu s-a urmărit vreunul dintre scopurile prevăzute la art. 2 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999. 

 Cote împovărătoare pe proprietate au suportat în perioada anilor ’50, 
până la întovărăşire şi apoi la colectivizarea finalizată în anul 1962, toţi proprietarii şi 
deţinătorii de terenuri agricole, nu numai reclamantul, iar dacă nu le achitau, erau 
executaţi silit, însă pentru aceste situaţii, statul post-decembrist nu a adoptat o lege 
specială de reparaţie. 

 Aşa fiind, în baza art. 304 pct. 9 şi art. 3041 coroborate cu art. 312 
alin.(1) C.pr.civ., se va admite recursul pârâtului împotriva sentinţei tribunalului, care 
va fi modificată, în sensul că se va respinge în totalitate acţiunea reclamantului 
decedat în timpul procesului şi continuată de succesorii acestuia, împotriva pârâtului, 
respectiv se va respinge şi capătul de cerere având ca obiect constatarea caracterului 
politic al aşa-zisei măsuri administrative care ar fi fost luată împotriva lui P.A.. 

 
 
 
 
 



5. Legea nr. 10/2001. Restituirea unei suprafeţe de teren şi 
instituirea dreptului de servitute. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 392 din 29 aprilie 2014  

 
1. Cererea de chemare in judecată. Prin cererea de chemare în judecată, 

reclamantele H.E.C. şi D.G.N. au chemat în judecată pe paraţii Municipiul Cluj-
Napoca prin primar şi pe Primarul municipiului Cluj-Napoca solicitand instanţei ca 
prin hotărarea ce o va pronunţa să dispună anularea în parte a Dispoziţiei de restituire 
şi propunerea privind acordarea de despăgubiri nr. 2974 din 14.09.2012 eliberată de 
Primarul municipiului Cluj-Napoca în sensul eliminării sarcinii menţionate la art. 2 
din cuprinsul acestei dispoziţii prin care s-a instituit de către Primăria Cluj-Napoca un 
drept de servitute de trecere pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 7643 Cluj-
Napoca, număr topografie 7504/2 în favoarea deţinătorilor construcţiei edificate pe 
aceste teren, respectiv în favoarea soţilor C.C. şi C.T., cu cheltuieli de judecată în caz 
de opunere. 

În motivare, s-a arătat că prin Dispoziţia atacată s-a restituit reclamantelor, în 
natură, în baza sentinţei civile nr. 878/2010 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
civil nr. .../2005, definitivă şi irevocabilă, imobilul teren în suprafaţă totală de 1281 
mp, situat administrativ în municipiul Cluj-Napoca, str. V., nr. 2 şi înscris în C.F. 
7643 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 7504/2 şi 7504/3, identificat prin raportul de expertiză 
tehnică judiciară efectuat de expert B.I., respectiv suprafaţa de 921 mp, teren cu nr. 
topo. 7504/2 şi suprafaţa de 360 mp din terenul cu nr. topo. 7504/3. 

Prin aceeaşi dispoziţie atacată unitatea administrativă a constituit la art, 2 un 
drept de servitute de trecere pe acest teren, respectiv pe porţiunea înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 7643 Cluj-Napoca sub numărul topografic 7504/2, în favoarea 
deţinătorilor construcţiei edificate pe aceste teren, respectiv în favoarea soţilor C.I.şi 
C.T.. 

Deşi reclamantele au solicitat restituirea în natură a întregului teren de 3006 
mp, instanţa de judecată a dispus restituirea în natură doar a suprafeţei de 1281 mp. 

Imposibilitatea restituirii în natură a întregii suprafeţe de teren revendicate a 
fost determinată de faptul ca suprafaţa de teren 147 mp de sub construcţia casă 
edificată pe teren şi identificata sub numărul topografic 7504/1, transcrisă din C.F. 
7643 Cluj-Napoca în C.F. nr. 129493 Cluj-Napoca, a fost vândută anterior în baza 
Legii nr. 112/1995 soţilor C.C. şi C.T., iar suprafaţa de 1578 mp identificată sub 
numărul topografic 7504/3 şi înscrisă în C.F. 7643 Cluj-Napoca este afectată de 
lucrări pentru amenajarea malului stâng al pârâului Nadăş. 

Consideră că unitatea administrativă a constituit în mod nelegal prin dispoziţia 
atacată un drept de servitute de trecere . 

2.Întâmpinarea.Prin întâmpinarea formulata, pârâtul Municipiul Cluj Napoca 
a solicitat respingerea cererii de chemare invocând excepţia tardivităţii promovării 
acţiunii faţă de reclamanta H.E.M.C. şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.  

3. Judecata în primă instanţă. Prin sentinţa civilă nr. 483/03.10.2013 a 
Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. .../2013, s-a respins excepţia tardivităţii 
promovării cererii de chemare în judecată. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale a paratului Municipiul Cluj-
Napoca. 

S-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantele H.E.M.C. şi 
D.G.N. împotriva paratului Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi în consecinţă, s-a 
dispus anularea în parte a Dispoziţiei de restituire şi propunere privind acordarea de 



despăgubiri nr.2974/14.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca în 
sensul înlăturării prevederilor art.2 referitoare la asigurarea pe terenul cu nr. top 
7504/2 a servituţii de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiei. 

S-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantele H.E.M.C. şi D.G.N. în 
contradictoriul cu paratul Municipiul Cluj-Napoca ca fiind îndreptată împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
Pe calea cererii de chemare în judecată, s-a solicitat anularea în parte a 

Dispoziţiei nr.2974/14.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca prin care 
s-a dispus restituirea în natură a suprafeţei de 1281 mp. teren şi s-a propus acordarea 
de despăgubiri pentru terenul nerestituit şi construcţia edificată pe acest teren (f.7). 

În ce priveşte excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată, se reţine că 
dispoziţia contestată în prezenta cauză a fost comunicată reclamantei H.E.M.C. la data 
de 20.12.2012 , conform dovezii de comunicare, cu confirmare de primire aflată la fila 
44, însă la dosar nu există vreo dovadă a datei la care dispoziţia ar fi fost comunicată 
reclamantei D.G.N.. Ca atare, acţiunea formulată de aceasta la data de 09.03.2013 
apare ca fiind introdusă în termenul prevăzut de art.26 al.3 din Legea nr.10/2001.  

Apoi, potrivit dispoziţiilor art.60 al.2 N.C.pr.civ. dacă prin natura raportului 
juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor 
reclamanţilor… , actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele 
încuviinţate numai unora din ei pentru îndeplinirea actelor de procedură folosesc şi 
celorlalţi. 

În speţă, acţiunea formulată în termen de reclamanta D.G.N. îşi produce 
efectele şi faţă de reclamanta H.E.M.C. în temeiul prevederilor legale anterior citate, 
astfel încât instanţa a respins excepţia tardivităţii invocată de paraţi. 

Cu referire la calitatea procesuală pasivă a paratului Municipiul Cluj-Napoca, 
se reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, în cazul 
imobilelor deţinute de unităţile administrativ teritoriale, restituirea în natură sau prin 
echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, iar 
potrivit 26 alin. 3 din acelaşi act normativ, dispoziţia motivată de respingere a 
notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se 
pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află 
sediul unităţii deţinătoare sau al entităţii investite cu soluţionarea notificării, în termen 
de 30 de zile de la comunicare, conform prevederilor alin. 4 entitatea investită cu 
soluţionarea notificării urmând a adopta o poziţie procesuală în cauză. 

Analizând conţinutul textelor legale menţionate se constată că în astfel de 
litigii calitate procesuală pasivă are primarul în calitatea sa de reprezentant al unităţii 
administrativ-teritoriale care a emis dispoziţiile atacate, şi nicidecum pârâtul 
Municipiul Cluj-Napoca pe care reclamantele au înţeles să-l cheme în judecată. 

Aşa fiind, raportat la considerentele expuse, tribunalul a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a paratului Municipiul Cluj-Napoca, cu consecinţa 
respingerii acţiunii civile formulate de reclamantele H.E.M.C. şi D.G.N. în 
contradictoriu cu acest parat, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate 
procesuală pasivă. 

Pe fondul cauzei, se reţine că prin Dispoziţia de restituire şi propunere privind 
acordarea de despăgubiri nr.2974/14.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Cluj-
Napoca s-a dispus restituirea către reclamante, în natură, a terenului în suprafaţă totală 
de 1281 mp. înscris în CF nr. 7643 Cluj, nr. top 7504/2-921 mp. şi respectiv7504/3-
360 mp., iar pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 1578 mp. precum şi cel în 
suprafaţă de 147 mp. şi construcţia edificată pe acesta, s-a propus acordarea de 



despăgubiri. La art.2 din dispoziţie s-a menţionat că „pe terenul cu nr. top 7504/2 care 
se restituie se asigură servitute de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiei”. 

Această dispoziţie a fost emisă în baza Sentinţei civile nr. 878/2010 a 
Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin respingerea căilor de atac promovate, 
conform Deciziei nr.151/A/2011 a Curţii de Apel Cluj şi Deciziei civile nr.739/2012 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, hotărâri prin care s-a statuat că terenul în suprafaţă 
de 1281 mp. este liber şi ca atare se impune a fi restituit în natură reclamantelor .  

Ca atare, Dispoziţia nr. nr.2974/14.09.2012 emisă de Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca reprezintă o dispoziţie emisă pentru punerea în executare a sentinţei 
civile anterior menţionate, definitivă şi irevocabilă, hotărâre pronunţată ca urmare a 
finalizării procedurii administrative şi a celei judiciare, urmare a atacării în justiţie a 
dispoziţiei nr. 1178/2005 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca. 

 Fiind un act de punere în executare, dispoziţia atacată trebuie să reflecte cu 
exactitate dispozitivul hotărârii judecătoreşti, ori, în cuprinsul acestora nu s-a dispus 
instituirea vreunei servituţi de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiei. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.9 din Legea nr.10/2001 rep., imobilele 
preluate în mod abuziv indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în 
natură în starea în care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini. 

Ca atare nici faţă de aceste dispoziţii legale nu este justificată instituirea unei 
servituţi în condiţiile în care între reclamante, ca proprietare ale terenului restituit în 
baza legii pe de o parte, şi deţinătorii construcţiei, pe de altă parte, nu există încheiată 
o convenţie pe temeiul căreia să se fi născut un drept de servitute în favoarea celor din 
urmă, ştiut fiind faptul că un drept de servitute poate fi stabilit prin convenţie sau 
prescripţie, ori dobândit în temeiul legii. Cum niciuna dintre aceste situaţii nu este 
dată, urmează că instituirea dreptului de servitute prin dispoziţia contestată este lipsită 
de fundament juridic. 

4. Declaraţia de apel. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul 
Primarul municipiului Cluj-Napoca, solicitând modificarea in parte, in sensul 
respingerii cererii de chemare in judecata, in principal pe excepţie si in subsidiar ca 
nefondata, cu consecinţa menţinerii Dispoziţiei nr.2974 din 14 septembrie 2012 emisa 
de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, ca temeinica si legala. 

Apelantul critică temeinicia si legalitatea hotărârii apelate sub următoarele 
aspecte: 

1.In principal, apelantul a susţinut excepţia tardivităţii formulării cererii de 
chemare in judecata precizate, considerând că instanţa, in mod eronat, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale, a procedat la respingerea excepţiei invocate de către pârât. 

Astfel, raportat la dispoziţiile art.26, alin.3 din Legea nr.10/2001, republicata, 
"Decizia sau, după caz, dispoziţia motivata de respingere a notificării sau a cererii de 
restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde îndreptăţită ia secţia 
civilă a Tribunalului in a cărui circumscripţie se află sediu/ unităţii deţinătoare sau, 
după caz, ai entităţii investite cu soluţionarea notificării, in termen de 30 de zile de ia 
comunicare. Hotărârea Tribunalului este supusa recursului, care este de competenta 
curţii de apei." 

Or, in speţa dedusa judecaţii Dispoziţia nr.2974 din 14 septembrie 2012 emisa 
de către Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost retransmisa reclamantei H.E.M.C. 
in luna decembrie 2012 (fiind expediata la data de 19 decembrie 2012, reclamanta 
confirmând - prin semnătura - primirea acesteia in data de 20 decembrie 2012), iar 
cererea de chemare in judecata având ca obiect "...anularea in parte a Dispoziţiei de 
restituire si propunerea privind acordarea de despăgubiri nr.2974 din 14 septembrie 
2012 eliberata de Primarul municipiului Cluj-Napoca..." a fost înregistrata la 



Tribunalul Cluj in data de 11 martie 2013 (conform ştampilei aplicata la registratura 
instituţiei). 

Afirmaţiile reclamantelor din înscrisul intitulat „Răspuns la întâmpinarea 
paratului”, referitoare la faptul ca "...de vreme ce una dintre noi a formulat contestaţie 
in termen …", nu le profita reclamantelor întrucât si d-nei D.G.N. i-a fost comunicata, 
la data de 19 decembrie 2012, dispoziţia cu numărul mai sus arătat la adresa de 
domiciliu indicata in cuprinsul notificării. Ulterior, acesta dispoziţie împreuna cu 
confirmarea de primire a fost returnata instituţiei cu inserarea pe confirmarea de 
primire a menţiunii "destinatar mutat" fiind datata 21 decembrie 2012. 

Din considerentele arătate anterior si din actele aflate in dosarul de revendicare 
(comunicate instanţei) rezulta, fara putinţa de tăgada, ca pârâtul şi-a îndeplinit toate 
obligaţiile legale stabilite de către legiuitor, respectiv a dispus comunicarea dispoziţiei 
cu numărul mai sus arătat la adresa indicata in mod expres de către si d-na D.G.N..  

Prin urmare, acţiunea formulata la data de 9 martie 2013 apare ca fiind 
introdusa in termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din Legea nr.10/2001, reţinerile 
instanţei de fond sunt combătute, fara putinţa de tăgada, de înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei. 

2.Pe fond, se afirmă ca Dispoziţia nr.2974 din 14 septembrie 2012 a fost emisa 
de Primarul municipiului Cluj-Napoca cu respectarea dispoziţiilor legale. In art. 2 al 
dispoziţiei emise se menţionează ca "Pe terenul cu nr. top 7504/2 se asigura servitute 
de trecere in favoarea deţinătorilor construcţiei." 

Soluţia instanţei este total greşita întrucât aceasta este singura cale de acces la 
proprietatea personala a deţinătorilor construcţiei.  

Prin urmare, este imperios necesar a se menţine asigurarea servituţii de trecere 
asupra terenului cu nr.top.7504/2. 

De asemenea, hotărârea judecătoreasca apelata a fost pronunţata cu încălcarea 
dispoziţiilor Hotărârii nr.923 din 1 septembrie 2010 privind modificarea si 
completarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001 si a Legii 
nr.1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
referitoare la terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate in temeiul 
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.  

Legiuitorul statuează in mod clar ca sunt exceptate de la restituirea in natura 
terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate in temeiul Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare, respectiv ca pentru aceste terenuri foştii proprietari 
beneficiază de masuri reparatorii in echivalent acordate in condiţiile legii.  

Prin noţiunea „teren aferent imobilelor înstrăinate in temeiul Legii 
nr.112/1995” se înţelege terenul pe care este amplasata construcţia, respectiv 
amprenta construcţiei, cat si terenul din împrejurimile construcţiei necesar bunei 
utilizări a acesteia. 

Apelantul nu critică hotărârea judecătoreasca referitoare la paratul Municipiul 
Cluj-Napoca fata de care instanţa a dispus respingerea acţiunii ca fiind îndreptata 
împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. 

5. Intâmpinarea in apel.Intimatele pârâte H.E.M.C. şi D.G.N., prin 
întâmpinarea formulată, au solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea 
deciziei atacate ca fiind temeinică şi legală. 

În drept, se invocă art. 205 din C.proc.civ. şi următoarele din C.proc.civ., art. 
480 alin. (1) din C.proc.civ., art. 9 din Legea nr. 10/2001, art. 623 din C.civ., art. 756 
din Noul cod civil şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la C.E.D.O. şi cauza Bock şi Palade c. 
România. 



6. Judecata în apel.Verificând hotărârea atacată, Curtea apreciază că apelul 
pârâtului este nefondat. 

În esenţă, două sunt motivele apelului exercitat de pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca şi anume: nelegalitatea soluţiei de respingere a excepţiei 
tardivităţii acţiunii şi nelegalitatea soluţiei de modificare a dispoziţiei atacate, prin 
înlăturarea prevederilor referitoare la instituirea unei servituţi de trecere pe terenul cu 
nr. top 7504/2, în favoarea deţinătorilor construcţiei. 

Cu referire la cel dintâi motiv de apel, Curtea reţine dispoziţiile art. 26 alin.3 
din legea nr. 10/2001, republicată, conform cărora: "Decizia sau, după caz, dispoziţia 
motivata de respingere a notificării sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata 
de persoana care se pretinde îndreptăţită ia secţia civilă a Tribunalului in a cărui 
circumscripţie se află sediu/ unităţii deţinătoare sau, după caz, ai entităţii investite cu 
soluţionarea notificării, in termen de 30 de zile de la comunicare." 

În prezentul proces Dispoziţia nr. 2974 din 14 septembrie 2012 , emisă de 
Primarul municipiului Cluj-Napoca, a cărei anulare parţială se solicită, a fost 
comunicată reclamantei H.E.M.C. în data de 20 decembrie 2012 (pag.44 dosar 
tribunal), iar reclamantei D.G.N. i-a fost comunicată în data de 19 decembrie 2012, la 
adresa de domiciliu indicată în cuprinsul notificării. Ulterior, această dispoziţie a fost 
returnată emitentului cu inserarea pe confirmarea de primire a menţiunii „ destinatar 
mutat ”, fiind datată 21 decembrie 2012 ( pag. 43 dosar tribunal). Nu s-a făcut dovada 
unei recomunicări a dispoziţiei către reclamanta D.G.N., în cuprinsul dovezii de 
comunicare menţionate anterior existând menţiunea de confirmare a primirii în data 
de 11 februarie 2013, prin avocat I.C.V. ( pag.43 dosar tribunal ). 

Contestaţia împotriva dispoziţiei Primarului municipiului Cluj-Napoca, emisă 
în condiţiile Legii nr. 10/2001 a fost transmisă instanţei de judecată, de către cele 
două reclamante, prin avocatul ales, în data de 9 martie 2013 ( pag. 32 dosar tribunal). 

În raport cu faptul dovedit că nu i-a fost comunicată reclamantei D.G.N. 
dispoziţia de soluţionare a notificării, singura dată certă relevată fiind 11 februarie 
2013, contestaţia acesteia apare a fi fost făcută înlăuntrul termenului procedural de 30 
zile, evocat mai sus. 

În privinţa reclamantei H.E.M.C., termenul de 30 zile în care putea formula o 
contestaţie este evident depăşit. 

 Curtea constată,însă, faptul că notificarea a fost formulată împreună de către 
cele două reclamante , acestea având calitatea de moştenitoare legale ale fostului 
proprietar, în prezent decedat. Pe cale de consecinţă, această notificare a fost 
soluţionată prin aceeaşi dispoziţie de restituire, emisă cu nr. 2974 din 14 septembrie 
2012, prin care se recunoaşte ambelor reclamante calitatea de persoane îndreptăţite la 
măsuri reparatorii, ca moştenitoare, în baza Legii nr. 10/2001, restituirea terenului in 
natura se dispune in indiviziune, iar nu pe cote de proprietate, ori ca drept exclusiv al 
uneia dintre mostenitoare. 

Tot astfel, prezenta contestaţie a fost formulată împreună de cele două 
moştenitoare şi beneficiare ale măsurilor reparatorii.  

Se verifică ipoteza art. 60 alin.2 NCPC, caracterul indivizibil al raportului 
substanţial dedus judecăţii conferind reclamantei H. beneficiul actului de procedură 
îndeplinit în termenul legal de către celălalt coparticipant la raportul juridic, în speţă 
reclamanta Dobrescu. Astfel, contestaţia formulată în termenul legal de reclamanta 
Dobrescu îşi va produce efectele şi faţă de reclamanta H.E.M.C:, fiind vorba despre 
un mijloc de protectie a dreptului ce poarta asupra unui bun comun. 

În acest sens a fost pronunţată şi soluţia primei instanţe, aceea de respingere a 
excepţiei de tardivitate a contestaţiei, soluţie pe care Curtea o găseşte a fi întemeiată. 



Cu referire la motivul de apel referitor la solutia de anulare în parte a 
dispoziţiei de restituire, prin înlăturarea prevederilor referitoare la grevarea terenului 
supus restituirii cu o sarcină, şi anume o servitute de trecere, instituită de Primar în 
favoarea deţinătorilor construcţiei. 

În raport cu prevederile art.9 din Legea nr. 10/2001, republicată, imobilele 
preluate în mod abuziv, indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în 
natură, în starea în care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini 

Rezultă din analiza acestui text normativ că repunerea în drepturi presupune în 
mod necesar respectarea situaţiei de fapt şi acelei juridice a terenului supus restituirii, 
la data cererii de restituire, fiind interzisă o grevare cu sarcini a acestuia. 

Or, în foaia de sarcini a cărţii funciare nr. 7643 Cluj Napoca, unde imobilul 
preluat abuziv de stat apare identificat cu numerele topografice 7504/1, 7504/2 şi 
7504/3, nu apare înscris un drept de servitute care sa fi grevat acest imobil, la 
momentul naţionalizării ori al cererii de restituire. 

Relevantă este, în cadrul acestei analize, şi împrejurarea că prin sentinţa civilă 
nr. 878/2010 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea 
căilor de atac promovate, conform Deciziei nr.151/A/2011 a Curţii de Apel Cluj şi 
Deciziei civile nr.739/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a statuat că terenul 
în suprafaţă de 1281 mp. înscris în CF nr. 7643 Cluj, nr. top 7504/2-921 mp. şi 
respectiv 7504/3-360 mp. este liber şi ca atare se impune a fi restituit în natură în 
favoarea reclamantelor. Hotărârea este opozabilă pârâtului din prezentul proces şi se 
bucură de puterea lucrului judecat. 

În consecinţă, a fost emisă Dispoziţia nr. nr.2974/14.09.2012, pentru punerea 
în executare a sentinţei civile evocate mai sus. 

În condiţiile existenţei acestei hotărâri judecătoreşti, prin care se statuează cu 
privire la întinderea dreptului la reconstituire al reclamantelor, fără a se dispune cu 
privire la instituirea unui drept de servitute în sarcina fondului supus restituirii, corect 
prima instanţă a considerat că dispoziţia primarului este, sub acest aspect nelegală. 

Instituirea unei servituţi de trecere în favoarea unor terţi este un act de 
dispoziţie ce aparţine proprietarului, astfel că Primarul municipiului Cluj-Napoca nu 
putea dispune legal în acest sens.  

Deţinătorii construcţiei pot solicita ulterior repunerii în drepturi a 
reclamantelor, în instanţă, pe calea dreptului comun, instituirea unei servituţi de 
trecere la calea publică, în contradictoriu cu coproprietarii tabulari, urmând ca instanţa 
sesizată, în urma probelor ce se vor administra şi pe baza dispoziţiilor legale 
incidente, să dispună în sensul admiterii sau al respingerii unei astfel de cereri.  

Întrucât Primarul municipiului Cluj-Napoca a instituit în mod unilateral o 
astfel de servitute de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiei, prin chiar dispoziţia 
de restituire emisă către moştenitorii fostului proprietar această măsură este de natură 
să afecteze în mod grav atributele dreptului de proprietate al reclamantelor, în lipsa 
consimţământului acestora ori a unui act de dispoziţie care să le aparţină. Sub acest 
aspect, dispoziţia de restituire se vădeşte a fi una nelegală, emisă cu încălcarea 
prevederilor imperative ale art. 9 din Legea nr. 10/2001 republicată.  

Apelantul susţine, ca argument suplimentar, că prin sintagma "teren aferent 
imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995" se înţelege terenul pe care este 
amplasată construcţia, respectiv amprenta construcţiei, cât şi terenul din împrejurimile 
construcţiei necesar bunei utilizări a acesteia. Or, astfel de susţineri nu pot fi 
acceptate, atâta timp cât s-a statuat cu putere de lucru judecat în privinţa întinderii 
dreptului la restituire în natură, prin sentinţa civilă nr. 878/2010 a Tribunalului Cluj, 
mai sus evocată. 



Faţă de cele ce preced, în raport cu art.480 alin.1 NCPC, Curtea va respinge 
apelul ca nefondat şi va păstra în întregime sentinţa atacată. 

 
 

6. Acţiune în grăniţuire. Inadmisibilitatea acţiunii în grăniţuire în 
lipsa unei cereri de revendicare, atunci când ea presupune mutarea 

gardului înspre proprietatea pârâtului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 788 din 24 aprilie 2014  

Prin Sentinţa civilă nr. 1413 din 15 mai 2013 a Judecătoriei Zalău, s-a admis 
în parte acţiunea precizată a reclamanţilor C.V., şi C.A., împotriva pârâţilor D.A., şi 
D.M. şi în consecinţă: 

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi 
reconvenţionali D.A. şi D.M. împotriva reclamanţilor C.V. şi C.A.. 

S-a dispus rectificarea CF 1837 Aghireş în sensul înscrierii corecte a nr. top 
aferente suprafeţei de 1272 mp proprietatea pârâţilor, respectiv 122/6/2-123/6/2 în loc 
de 122/b/1-123/b/1 cum din eroare este înscris în prezent. 

 S-a stabilit linia de hotar între imobilul proprietatea reclamantului 
evidenţiat în titlul de proprietate nr. 87/8681/08.03.1994, situat în intravilan şi 
imobilul proprietatea pârâtului evidenţiat în titlul de proprietate 80/7917/13.04.1995 
intravilan pe aliniamentul 2-3-4-5-6-7-8 evidenţiat pe anexa 2/C la completarea nr. 2 
la expertiza efectuată de expert I.M. - expertiză care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 S-a dispus compensarea cheltuielilor de judecată ale părţilor din proces 
şi după compensare şi a fost obligat pârâtul să achite reclamantului suma de 757,5 lei 
cheltuieli de judecată.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanţii C.V. şi 
C.A. sunt proprietarii imobilului înscris în CF 184/N cu nr. cadastral 573 constând în 
teren intravilan cu casă de locuit în suprafaţa de 2200 mp, teren dobândit în baza 
titlului de proprietate nr. 87/8681 din data de 08.03.1994 prin constituirea dreptului de 
proprietate. 

  În ceea ce îi priveşte pe pârâţi, instanţa a reţinut că aceştia sunt 
proprietarii terenului învecinat cu cel al reclamanţilor, în suprafaţă de 2072 mp teren 
situat în intravilanul localităţii din care suprafaţa de 800 mp teren care se află în 
indiviziune, împreună cu construcţiile existente pe această porţiune este intabulat pe 
numele pârâţilor în CF 214 Aghireş sub nr. top 122/b/1/2 şi 123/b/1/2 din anul 1974, 
în baza unui act de donaţie, iar suprafaţa de 1272 mp reprezentând casă cu anexe 
gospodăreşti este intabulată în CF 50959 Meseşenii de Jos (CF vechi 1837 Aghireş) 
sub nr. cad 122/b/1 şi 123/b/1 din anul 1995, în baza TP 80/7917 din data de 
13.04.1994 prin care s-a constituit dreptul de proprietate al pârâtului asupra acestei 
suprafeţe de teren. 

  În ce priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut că terenurile învecinate 
ale părţilor au fost identificate prin expertiza topografică efectuată de expertul I.M.. 
Identificarea s-a realizat conform schiţelor de intabulare, avându-se în vedere şi 
folosinţa faptică a terenurilor aparţinând pârâţilor în litigiu, expertul învederând 
instanţei că nu există schiţe de punere în posesie. 

  Terenul cu nr. cadastral 573 (aferent nr. top 123/3/b/2-123/4/b/2) 
înscris în CF 184/N Aghireş - proprietatea reclamanţilor, conform schiţei de 
 intabulare, care corespunde cu folosinţa faptică, este marcat în anexa nr. 1 din 



raportul de expertiză şi completările ulterioare pe aliniamentul 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 
şi măsoară 2200 mp. 

  În raportul de expertiză efectuat de expertul judiciar I.M. se precizează 
că nr. top 123/3/b/2-123/4/b/2 aferent nr. cadastral 573 este identificat greşit, în sensul 
că terenul reclamanţilor se află pe top 122/4-122/5 şi 123/4-123/5 şi trebuia 
dezmembrat din aceste topografice. 

  Terenul proprietatea pârâţilor, conform schiţei de intabulare este 
compus din parcela de 1272 mp având nr. top 122/b/1-123/b/1, marcată în Anexa 1 
din raportul de expertiză şi completările ulterioare pe aliniamentul a-b-e-f-g-h-a şi din 
parcela de 800 mp, marcată în Anexa 1 din raportul de expertiză şi completările 
ulterioare pe aliniamentul b-c-e-b, suprafaţă care face parte din topograficul 
122/b/1/2-123/b/1/2, înscris în CF 214 Aghireş, cu suprafaţa totală de 7048 mp. 

  Cu privire la topograficele pârâţilor, expertul prin raportul de expertiză 
a concluzionat că şi în privinţa acestora s-au produs erori, în sensul că în CF 214 
Aghireş, sub A+15 se află nr. top 122/6 şi nu 122/b iar sub A+16 se află nr. top 123/6 
şi nu 123/b. A mai precizat expertul că prin încheierea nr. 18/1968 s-a executat o 
comasare a celor două nr. topografice şi apoi prima dezmembrare context în care cifra 
6 a fost confundată cu litera b, astfel ajungându-se la nr. top 122/b/1/-122/b/1 în 
suprafaţă de 9548 mp (de sub A+18), în loc de 122/6/1-123/6/1, iar pentru nr. top în 
122/b/2-123/b/2 în suprafaţă de 1272 mp s-a dispus transcrierea în CF 1837 Aghireş, 
unde s-a înscris greşit nr. top 122/b/1-123/b/1 în loc de 122/b/2-123/b/2 ( mai exact 
122/6/2-123/6/2) astfel că în prezent nr. top 122/b/1-123/b/1 apare înscris în două CF 
diferite cu suprafeţe diferite, respectiv CF 214 Aghireş cu suprafaţa de 9548 mp şi CF 
1837 Aghireş (CF actual 50959 Meseşenii de Jos) cu suprafaţa de 1272 mp.  

  De asemenea potrivit schiţei de intabulare doar nr. top aferent 
suprafeţei de 1272 mp se învecinează cu proprietatea reclamanţilor dar potrivit 
înscrierilor din CF 214 Aghireş terenul de 800 mp reprezintă curtea şi construcţiile 
aferente, iar în continuarea acestuia ar trebui să se situeze terenul de 1272 mp , cu 
gradina casei astfel că, în fapt, atât terenul de 800 mp cât și cel de 1272 mp se 
învecinează cu terenul reclamanţilor, ceea ce conduce la concluzia că terenul de 800 
mp are un amplasament greşit în documentaţia CF aferentă intabulării pârâţilor. 

  Raportul de expertiză a mai concluzionat că dacă se alătură cele două 
schiţe de intabulare a reclamanţilor şi a pârâţilor, rezultă că terenurile pârâţilor se 
suprapun pe o suprafaţă de 146 mp , marcată în anexa nr. 1 la raportul de expertiză cu 
galben pe aliniamentul 2-3-4-5-6-7-8-f-g-h-2. 

  Cu privire la cererile de rectificare, formulate reclamanţi şi pârâţi, prin 
care s-a solicitat rectificarea CF 214 Aghireş în sensul corectării topograficului 
122/b/1/2 şi 123/b/1/2/ în (122/6/1-123/6/1)/b, astfel cum s-a identificat în raportul de 
expertiză şi rectificarea cărţii funciare 50959 Aghireş ( CF vechi 1837 Aghireş) în 
sensul corectării topograficelor din 122/b/1 şi 123/b/1 în 122/6/2 şi 123/6/2 precum şi 
rectificare cf 214 Aghireş în sensul dezmembrării corecte a topograficului 122/6/1-
123/6/1 din suprafaţa totală de 9548 mp aferentă suprafeţei de 800 mp şi a stabilirii 
corecte a amplasamentului suprafeţe de 800 mp, proprietatea pârâţilor instanţa a 
dispus după cum urmează: 

  Cu privire la capătul de cerere privind rectificarea cărţii funciare 50959 
Aghireş (CF vechi 1837 Aghireş) în sensul înscrierii corecte a numerelor topografice 
aferente suprafeţei de 1272 mp din 122/b/1 - 123/b/1 în 122/6/2 - 123/6/2, instanţa a 
admis cererea având în vedere faptul că din expertiza judiciară efectuată în cauză a 
rezultat, pe de o parte că prima dezmembrare a nr. top 122 şi 123 este cu litere şi nu 
cu cifre astfel că nr. top 122/6 şi 123/6 sunt topograficele pe care se situează terenul 



pârâţilor iar pe de altă parte rezultă că transcrierea în CF 1837 Aghireş a suprafeţei de 
1272 mp s-a efectuat cu înscrierea greşită nr. top mai precis s-a înscris 122/b/1-
123/b/1 în loc de 122/b/2-123/b/2 ( mai exact 122/6/2-123/6/2) astfel că în prezent nr. 
top 122/b/1-123/b/1 apare înscris în două CF diferite cu suprafeţe diferite, respectiv 
CF 214 Aghireş cu suprafaţa de 9548 mp şi CF 1837 Aghireş (CF actual 50959 
Meseşenii de Jos) cu suprafaţa de 1272 mp.  

  În ceea ce priveşte rectificarea CF 214, în sensul solicitat de părţi, 
instanţa a apreciat că o atare cerere nu este admisibilă în condiţiile în care suprafaţa de 
800 mp proprietatea pârâţilor se află în indiviziune în CF 214 Aghireş şi pentru 
înscrierea corectă a nr. top aferente acestei suprafeţe de 800 mp teren respectiv pentru 
“dezmembrarea” corectă a topograficului 122/b/1-123/b/1 de 800 mp din suprafaţa 
totală de 7048 mp din CF 214 Aghireş şi pentru stabilirea corectă a amplasamentului 
suprafeţei de 800 mp, proprietatea pârâţilor, se impunea chemarea în judecată a 
tuturor coproprietarilor aflaţi în indiviziune, potrivit înscrierilor din CF 214 Aghireş 
precum şi formularea unui petit suplimentar având ca obiect ieşirea din indiviziune cu 
privire la această suprafaţă de teren având în vedere că s-a solicitat dezmembrarea, 
precedată de îndreptarea succesivă a erorilor materiale din înscrierile succesive 
efectuate în CF 214 Aghireş, generate de confundarea cifrei şase cu litera b. 

  În ceea ce priveşte cererea pârâţilor privind rectificarea CF 184/N 
Aghireş, nr. cadastral 573, în sensul anulării încheierii de intabulare 19068/2006 din 
CF 184, nr. cadastral 573, nr. top (125/5/3) în ceea ce priveşte amplasamentul 
suprafeţei de 146 mp identificată în Anexa A3R a completării raportului de expertiză 
prin coordonatele 2-3-3-5-6-7-8-9-10. instanţa a reţinut că admisibilitatea acestui 
capăt de cerere depinde de soluţia pronunţată de instanţă cu privire la cererea de 
grăniţuire, având în vedere că admisibilitatea acestei cereri afectează dreptul de 
proprietate al reclamanţilor, în sensul că, dacă se admite acest capăt de cerere dreptul 
de proprietate al reclamanţilor asupra terenului în litigiu se diminuează cu 146 mp. 

  În ceea ce priveşte cererea de grăniţuire, instanţa a reţinut că expertul a 
formulat trei propuneri de grăniţuire, una conform documentaţiei de intabulare a 
reclamanţilor pe aliniamentul 2-3-4-5-6-7-8 din anexa 2/C la completarea nr. 2 la 
Raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul judiciar I.M., una conform 
documentaţiei de intabulare a pârâţilor pe aliniamentul 19-9-8-7-8 din anexa 4/C la 
completarea nr. 2 la Raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul judiciar I.M. 
şi una potrivit medalionului CF pe aliniamentul 2-6-7-8 din anexa 2 la Raportul de 
expertiză efectuat în cauză de expertul judiciar I.M..  

  Având în vedere folosinţa faptică actuală, care corespunde cu 
documentaţia de intabulare a reclamanţilor, precum şi faptul că din Avizul de 
amplasament întocmit la data de 16.07.1974 rezultă că frontul stradal aferent terenului 
deţinut de pârâţi ar trebui să fie de 14 maximum 16 mp şi nu de 18 mp cum apare în 
documentaţia de intabulare a acestora, precum şi declaraţiile martorilor P.E. şi P.V.A. 
care au declarat că între proprietăţile celor două părţi există un gard care separa cele 
două proprietăţi în partea din faţă a casei iar stâlpul prezentat în fotografia de la fila 
90 făcea parte din vechiul gard şi faptul că pomul de la stradă se afla exact pe linia 
veche de hotar, instanţa, în temeiul art. 484 cod civil a stabilit linia de hotar potrivit 
folosinţei faptice actuale, care corespunde cu documentaţia de intabulare a 
reclamanţilor, respectiv pe aliniamentul 2-3-4-5-6-7-8 din anexa 2/C la completarea 
nr. 2 la Raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul judiciar I.M., ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Având în vedere că linia de hotar a fost stabilită conform schiţei de intabulare 
a reclamanţilor, cererea pârâţilor privind rectificarea CF 184/N Aghireş, nr. cadastral 



573, în sensul anulării încheierii de intabulare 19068/2006 din CF 184, nr. cadastral 
573, nr. top (125/5/3) în ceea ce priveşte amplasamentul suprafeţei de 146 mp 
identificată în Anexa A3R a completării raportului de expertiză prin coordonatele 2-3-
3-5-6-7-8-9-10, a fost respinsă de instanţa de judecată. 

  În final, observând dispoziţia art. 584 Cod civil, potrivit căreia 
cheltuielile grăniţuirii se fac pe jumătate, instanţa a compensat cheltuielile de judecată 
constând onorariul avocaţial, onorariu expert şi taxe judiciare şi în final a obligat 
pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 757,7 lei, cheltuieli de judecată rămase 
după compensare, în baza art. 274 şi următoarele Cod procedură civilă. 

 Prin decizia civilă nr. 164/19.11.2013 a Tribunalului Sălaj a fost 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii D.A. şi D.M. împotriva sentinţei civile 
nr.1413 din 15 mai 2013 pronunţată de Judecătoria Zalău. 

 Au fost obligaţi pârâţii la 1600 lei cheltuieli de judecată către 
reclamanţii C.V. şi C.A.. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că reclamanţii 
C.V. şi C.A. sunt proprietarii imobilului înscris în CF 184/N cu nr. cadastral 573 
constând în teren intravilan cu casă de locuit în suprafaţa de 2200 mp, teren dobândit 
în baza T.P. 87/8681 din data de 08.03.1994 prin constituirea dreptului de proprietate 
şi intabulat în cartea funciară nr. 184/N Meseşenii de Jos în anul 2006. 

Pârâţii D.A. şi D.M. sunt proprietarii terenului învecinat în suprafaţă de 800 
mp teren în indiviziune cu construcţiile existente pe această porţiune înscris în C.F. nr. 
214 Aghireş nr. top. 122/b/1/2 şi 123/b/1/2 dobândit în 1974 în baza contractului de 
donaţie, iar asupra suprafeţei de 1272 mp casă şi construcţii în baza Titlului de 
proprietate nr. 80/7917/1994 intabulat în C.F. nou 50959 Meseşenii de Jos sub nr. 
cadastral 122/b/1 şi 123/b/1 în 1995. 

Linia de hotar dintre proprietăţile părţilor a fost stabilită de prima instanţă 
conform folosinţei faptice actuale. 

Expertiza efectuată în cauză a propus trei variante ale liniei de hotar: conform 
documentaţiei de intabulare a reclamanţilor – Anexa 2 C la completarea nr. 2 la 
raportul de expertiză, conform documentaţiei de intabulare a pârâţilor – Anexa 4 C 
din completarea nr. 2 la raportul de expertiză, conform medalionului C.F. – Anexa 2 
la raportul de expertiză. 

Pârâţii apelanţi au solicitat stabilirea liniei de hotar conform Anexei 4 C a 
completării raportului nr. 2 pe aliniamentul 10-9-b-8-7-6. 

 Această variantă nu a fost apreciată ca fiind corectă, întrucât ar duce la 
diminuarea terenului reclamanţilor cu 146 mp, cum arată expertiza, 800 mp din acest 
teren sunt în indiviziune, iar nr. top 122/b/1, 123/b/1 sunt înscrise în două cărţi 
funciare diferite respectiv în C.F. 214 Aghireş cu suprafaţa de 9548 mp şi în C.F. 
1837 Aghireş cu suprafaţa de 1272 mp. 

 În atari condiţii linia de hotar corectă este cea conform folosinţei 
actuale, cum a stabilit şi prima instanţă, care respectă frontul la stradă al ambelor părţi 
şi consfinţeşte o stare de fapt îndelungată. 

 În ceea ce priveşte cererea de rectificare a C.F. nr. 184 Aghireş, nr. 
cadastral 573 în sensul anulării încheierii de intabulare nr. 19068/2006 din C.F. 184/N 
Aghireş (nr. top 125/5/3 în ceea ce priveşte suprafaţa de 146 mp, această rectificare 
fiind consecinţa directă a stabilirii liniei de hotar conform cererii pârâţilor, cerere ce a 
fost respinsă, rectificarea acestei cărţi funciare nu s-a mai impus. 

 Rectificarea C.F. nr. 1837 vechi Aghireş (C.F. nou 50959 Aghireş) în 
sensul înscrierii corecte a suprafeţei de 1272 mp pe topograficul 122/b/2 şi 123/b/2 – 
mai exact 122/6/2 şi 123/6/2 şi nu 122/b/1, 123/b/1 a fost în mod corect admisă de 



prima instanţă în sensul înscrierii corecte a numerelor topografice aferente suprafeţei 
de 1272 mp, întrucât din expertiza efectuată în cauză rezultă că, cu ocazia transcrierii 
din C.F. nr. 1837 Aghireş s-a înscris greşit 122/b/1 – 123/b/1 în loc de 122/6/2 – 
123/6/2. Ori, atâta timp cât în C.F. nr. 214 Aghireş sub nr. A+15 se află nr. top 122/6 
iar sub A+16 se află nr. top 123/6, topografice care ulterior în 1968 prin încheierea nr. 
18/1968 s-au comasat iar apoi cu ocazia dezmembrării cifra 6 a fost confundată cu 
litera b în mod corect prima instanţă a dispus rectificarea nr. top. 122/b/1 – 123/b/1 în 
122/6/2 – 123/6/2 cum este corectă suprafaţa de 1272 mp în urma comasării şi ulterior 
a dezmembrării. 

 Rectificarea C.F. nr. 214 Aghireş în sensul dezmembrării corecte a 
topograficului 122/6/1-123/6/1 din suprafaţa totală de 9548 mp a suprafeţei de 800 mp 
şi a stabilirii corecte a amplasamentului, suprafaţa de 800 mp curte cu construcţii 
proprietatea pârâţilor, conform anexei 4/C completarea 2 la raportul de expertiză, 
tinde la stabilirea unei alte linii de hotar. 

 Rectificarea cărţii funciare în sensul dezmembrării suprafeţei şi 
stabilirea amplasamentului, cum au solicitat apelanţii nu este posibil în regimul de 
carte funciară, deoarece imobilul reprezintă o unitate juridică asupra căreia se înscriu 
drepturi reale, înscrierea drepturilor fiind posibilă fie asupra întregului imobil, fie 
asupra unei cote părţi indivize, ori suprafaţa de 800 mp se află în indiviziune. 

 Înscrierile de drepturi asupra unei părţi determinate a imobilului 
necesită în prealabil împărţirea acestuia, prin dezlipirea unei suprafeţe din care se 
formează un nou imobil. 

 Cererea privind rectificarea C.F. 214 Aghireş în sensul corectării 
topograficului 122/b/1/2 şi 123/b/1/2 astfel: 122/6/1 – 123/6/1, 800 mp în favoarea 
pârâţilor Dobra astfel cum s-a identificat în raportul de expertiză ar însemna anularea 
unei dezmembrări efectuate în baza unei încheieri fără a se solicita anularea acestei 
încheieri şi în condiţiile în care această încheiere priveşte alte persoane. 

 Cererea privind rectificarea C.F. nr. 50959 Aghireş (C.F. vechi 1837 
Aghireş) în sensul corectării topograficelor din 122/b/1 şi 123/b/1 în 122/6/2 şi 
123/6/2 este identică cu capătul III de cerere din apelul formulat cu diferenţa că 
aceasta din urmă vizează corectarea topograficelor şi care ar contraveni concluziilor 
raportului de expertiză efectuat în cauză. 

 Pe de altă parte comasarea numerelor topografice şi dezmembrările 
ulterioare s-au făcut în baza unei schiţe de dezmembrare. 

 Aşadar, în speţă nu este incidentă ipoteza din art. 34 pct. 1 din Legea 
nr. 7/1996 republicată privind nevalabilitatea titlului ce a stat la baza înscrierii, ci de 
cea vizând nevalabilitatea înscrierii însăşi, în realitate obiectul acţiunii constituindu-l 
rectificarea cuprinsului cărţii funciare ca urmare a unei greşite dezmembrări a 
topograficului. 

 Cu alte cuvinte, înscrierea în sine este nulă în sensul art. 34 pct. 1 din 
lege, întrucât s-a efectuat şi s-a înscris terenul de 800 mp în două cărţi funciare. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii D.A. şi D.M., 
solicitând admiterea recursului, modificarea deciziei atacate în sensul admiterii 
apelului, cu compensarea cheltuielilor de judecată în ceea ce priveşte grăniţuirea şi 
obligarea reclamanţilor-pârâţi reconvenţionali la plata cheltuielilor de judecată în ceea 
ce priveşte capătul de cerere privind rectificarea de carte funciară. 

 În motivarea recursului se arată că hotărârea instanţei de apel a fost 
dată cu aplicarea greşită a legii, fiind incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 
9 Cod proc. civ. 



 Instanţa de apel a nesocotit dreptul de proprietate al pârâţilor recurenţi 
atunci când a stabilit linia de hotar între proprietatea lor si cea a reclamanţilor intimaţi, 
conform folosinţei faptice şi documentaţiei de intabulate a reclamanţilor, a nesocotit si 
semnele materiale vizibile ce delimitau cele doua proprietăţi precum şi hotarul, iniţial 
nelitigios existent intre cele doua proprietăţi. 

 Varianta aleasă de instanţele de fond nu reflectă folosinţa faptică. 
 Instanţa de apel nu a analizat stabilirea liniei de hotar în varianta 

solicitată de pârâţi şi nu a analizat întinderea, respectiv configuraţia terenului aşa cum 
se reflectă în documentaţia de intabulare. 

 În mod nelegal a fost stabilită linia de hotar pe baza schiţei de 
intabulare a reclamanţilor, încălcându-se astfel dreptul de proprietate al pârâţilor şi 
documentaţia de intabulare a acestora, care a fost efectuată cu mult timp înainte de cea 
a reclamanţilor. 

 Pârâţii recurenţi sunt proprietari asupra suprafeţei de 2072 mp din care 
asupra suprafeţei de 800 mp împreună cu construcţiile sunt intabulaţi în CF nr. 214 
Aghireş din anul 1974, iar asupra suprafeţei de 1272 mp sunt intabulaţi în CF 50959 
Aghireş din anul 1995. 

 Edificarea gardului la stradă s-a făcut în anul 1979, iar în 1974 când au 
construit casa de locuit, terenul proprietatea pârâţilor se învecina cu un teren viran, 
neexistând nicio delimitare. 

 Reclamanţii şi-au intabulat dreptul de proprietate în cartea funciară în 
anul 2006 şi în mod inexplicabil în schiţa de intabulare ce a stat la baza intabulării 
dreptului lor, linia de hotar dintre proprietatea lor şi cea a pârâţilor recurenţi este 
formată dintr-o linie frântă. 

 Consecinţa este aceea că schiţa de intabulare a reclamanţilor se 
suprapune peste schiţa de intabulare a pârâţilor recurenţi, proprietatea reclamanţilor 
fiind greşit identificată.  

 Înscrierea în CF nr. 184/N Aghireş nr. cad. 573, nr.top 125/5/3 a 
suprafeţei de 146 mp pe amplasamentul marcat cu 2-3-4-5-6-7-8-9-10, conform 
planului de situaţie din anexa 3/R a completării raportului de expertiză nu este o 
înscriere valabilă în sensul art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, fiind realizată asupra 
terenului proprietatea reclamanţilor.  

 Aliniamentul ales de instanţa de fond pentru a delimita proprietatea 
pârâţilor de cea a reclamanţilor ţine seama doar de schiţa de intabulare a 
reclamanţilor, si încalcă dreptul de proprietate al pârâţilor. Astfel, în această variantă 
proprietatea pârâţilor se micşorează cu 146 mp şi nu respectă frontul la stradă al 
pârâţilor.  

 De asemenea, schiţa efectuată cu ocazia înscrierii dreptului de 
proprietate al pârâţilor respectă medalionul de carte funciară, în timp ce schiţa de 
intabulare a proprietăţii reclamanţilor, aleasă de instanţa de fond pentru a stabili linia 
de hotar, urmează o linie frântă, care nu se regăseşte în niciun medalion de carte 
funciară, ori în vreo altă evidenţă a cărţii funciare. 

 Intabularea reclamanţilor este nelegală în sensul că, efectuată fiind in 
anul 2006 (faţă de intabularea pârâţilor din anul 1974) încalcă dreptul de proprietate al 
pârâţilor, iar limita între cele două proprietăţi a fost modificată arbitrar de către 
reclamanţi. 

 Prin întâmpinarea formulată (f. 13-14), reclamanţii au solicitat 
respingerea recursului şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea întâmpinării, reclamanţii au arătat în esenţă că din 
probaţiunea administrată (probe testimoniale, cercetare la faţa locului, fotoplanşe şi 



rapoartele de expertiză), a reieşit că există limite de hotar vizibile şi că limita veche de 
hotar a fost depăşită de recurenţi, prin edificarea unei construcţii fără autorizaţie, în 
interiorul proprietăţii reclamanţilor.  

  Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea 
constată că acesta este fondat în parte, urmând a fi admis pentru următoarele 
considerente:  

 În ceea ce priveşte cererea de grăniţuire a proprietăţilor deţinute de 
reclamanţi şi de pârâţii recurenţi, în prezentul cadru procesual aceasta nu este 
admisibilă, pentru considerentele ce urmează: 

 Proprietăţile ce se solicită a fi delimitate în prezentul litigiu sunt: 
suprafaţa de 2200 mp evidenţiată în CF nr. 184/N Aghireş, nr. cad. 573 (f. 11 dosar 
fond), aparţinând reclamanţilor şi suprafaţa de 2072 mp, aparţinând pârâţilor compusă 
din două suprafeţe distincte de 1272 mp, nr. top 122/b/2 – 123/b/2, înscrise în CF nr. 
1837 Aghireş, respectiv de 800 mp, nr. top 122/b/1 – 123/b/1.  

 Expertiza efectuată şi completată în faţa primei instanţe, a relevat că o 
suprafaţă de 146 mp se regăseşte faptic atât pe cea de 2200 mp proprietatea 
reclamanţilor, cât şi pe suprafaţa de 1272 mp (făcând parte din suprafaţa totală de 
2072 mp), proprietatea pârâţilor, existând în consecinţă o suprapunere a terenurilor 
proprietatea părţilor cu această suprafaţă de 146 mp (f. 62, 64 dosar fond, suprafaţa 
marcată între pct. 2-3-4-5-6-7-8-f-g-h-2). 

 Expertiza a relevat totodată şi că din punct de vedere al evidenţei 
cadastrale actuale, această suprafaţă de 146 mp face parte din terenul în suprafaţă de 
2200 mp, intabulat în CF 184/N Aghireş, nr. cad. 573. proprietatea reclamanţilor. 

Instanţele de fond au stabilit linia de hotar dintre cele două proprietăţi pe 
aliniamentul 2-3-4-5-6-7-8 evidenţiat pe anexa 2 C la completarea nr. 2 la expertiza 
efectuată de expert I.M. (f. 200 dosar fond), variantă în care terenul reclamanţilor în 
suprafaţă de 2200 mp nr. cad. 573 nu suferă nicio modificare de suprafaţă, iar terenul 
proprietatea pârâţilor în suprafaţă de 2072 mp, nr. top 122/6/1 – 123/6/1 este 
diminuată cu 146 mp, rămânând o suprafaţă de 1926 mp.  

 Pârâţii recurenţi, pe de altă parte, solicită stabilirea liniei de hotar în 
conformitate cu anexa 4C a completării raportului de expertiză (f,. 202 dosar fond), pe 
aliniamentul 10-9-8-7-8. 

 Potrivit acestei variante solicitate de pârâţi, aceştia ar fi cei care ar 
rămâne cu întreaga suprafaţă asupra căreia sunt intabulaţi, respectiv 2072 mp, în timp 
ce terenul proprietatea reclamanţilor ar fi diminuată cu 146 mp, de la 2200 mp la 2054 
mp. 

 Reiese aşadar că, în ce priveşte această suprafaţă de 146 mp, în funcţie 
de aliniamentul ales pentru stabilirea liniei de graniţă dintre cele două proprietăţi, o 
pierd fie pârâţii (în varianta aleasă de instanţele de fond), fie reclamanţii (în varianta 
solicitată de pârâţi în apel şi recurs).  

 Niciuna din aceste variante nu este însă legală şi echitabilă, până când, 
fie părţile, pe cale amiabilă, fie printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, se va 
stabili apartenenţa real valabilă a acestei suprafeţe de 146 mp, având în vedere că în 
prezent, atât reclamantul C.V. cât şi pârâtul D.A. deţin titluri de proprietate valabile, 
dobândite prin constituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991. 
Terenurile ce au făcut obiectul constituirii dreptului de proprietate în favoarea 
ambilor, a reieşit din expertiza efectuată în faţa primei instanţe că se suprspun cu 
suprafaţa de 146 mp. 

 Reclamanţii, formulând acţiunea în grăniţuire, nu au solicitat 
revendicarea acestei suprafeţe,deşi aceasta se impunea, având în vedere că, tocmai din 



cauza acestei suprapuneri, dreptul lor tabular asupra celor 146 mp s-a transformat într-
unul litigios (într-adevăr, la momentul promovării acţiunii, acest element al 
suprapunerii terenurilor nu putea fi anticipat, însă s-a evidenţiat după efectuarea 
expertizei care a relevat existenţa suprapunerii terenurilor a căror grăniţuire o solicită 
cu 146 mp, astfel încât, printr-o eventuală întregire de acţiune, reclamanţii ar fi trebuit 
să investească prima instanţă cu o acţiune în revendicare a suprafeţei de 146 mp). 

 În absenţa unei cereri de revendicare a suprafeţei de 146 mp de către 
reclamanţi, grefată pe contestarea legalităţii titlului de proprietate al pârâţilor, cu 
privire la suprafaţa de 146 mp, acţiunea în grăniţuire nu este admisibilă, urmând a fi 
respinsă. 
 

Pârâţii, pe de altă parte, în precizarea cererii reconvenţionale formulate în faţa 
primei instanţe la termenul de judecată din 12.03.2013 (f. 190 dos. fond) au solicitat 
exclusiv rectificarea CF nr. 184/N Aghireş, nr. cad. 573, în sensul anulării încheierii 
de intabulare nr. 19068/2006, în ceea ce priveşte amplasamentul suprafeţei de 146 mp. 

 Acţiunea în rectificarea cărţii funciare este o acţiune în realizarea de 
drepturi, deoarece partea care o promovează urmăreşte să obţină o hotărâre 
judecătorească prin care să se dispună radierea sau îndreptarea unei înscrieri în cartea 
funciară. Aducerea la îndeplinire a unei asemenea hotărâri presupune fie restabilirea 
situaţiei tabulare anterioare, prin radierea înscrierii inexacte sau nevalabile, fie 
înlocuirea înscrierii nevalabile sau inexacte cu o înscriere conformă a situaţiei juridice 
a imobilului. 

Prin rectificarea înscrierilor de carte funciară se înţelege, în lumina noilor 
dispoziţii cuprinse în art. 907 Cod civil, neconcordanţa existentă între înscriere şi 
situaţia juridică reală. Potrivit art. 907 alin. 3 Cod civil, situaţia juridică reală trebuie 
să rezulte fie dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se 
solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, fie dintr-o hotărâre 
judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea 
de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, 
reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului 
juridic. 

Din conţinutul art. 907 alin. 3 teza I Cod civil, reiese că acţiunea în rectificare 
poate să aibă fie un caracter principal, dacă există la data promovării acesteia o 
hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a admis acţiunea de fond, fie caracter 
accesoriu şi să se grefeze pe o acţiune principală care are ca obiect revendicarea, 
anularea titlului de proprietate sau a nulităţii absolute a titlului în baza căruia s-a 
intabulat pârâtul. 

Or, în speţă, nu există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care să se 
constate nulitatea parţială a titlului reclamantului C.V. cu privire la suprafaţa de1 46 
mp, consecinţa fiind aceea că acţiunea în rectificare formulată de pârâţi, pe cale 
reconvenţională, nu poate avea caracter principal, de sine-stătător. 

 În ce priveşte cealaltă modalitate, în care acţiunea în rectificare are caracter 
accesoriu, instanţa constată că în litigiul pendinte pârâţii solicită prin precizarea 
cererii reconvenţionale doar rectificarea CF nr. 184/N Aghireş nr. cad. 573, în sensul 
anulării încheierii de intabulare nr. 19068/2006 în ceea ce priveşte suprafaţa de 146 
mp, fără însă a investi instanţa şi cu o cerere în anularea parţială ( pentru suprafaţa de 
146 mp) a titlului în baza căruia reclamantul C.V. şi-a intabulat dreptul de proprietate, 
respectiv a titlului de proprietate nr. 87/8681/08.03.1994, potrivit celor anterior 
arătate, astfel încât acţiunea în rectificare formulată de pârâţi pe calea cererii 



reconvenţionale nu este, la rândul său, admisibilă (la fel ca şi acţiunea în grăniţuire 
formulată de reclamanţi, în lipsa capătului de cerere având ca obiect revendicarea).  

Prima instanţă, referitor la cererea în rectificare CF formulată de pârâţi, a 
reţinut că „ Admisibilitatea acestui capăt de cerere depinde de soluţia pronunţată de 
instanţă cu privire la cererea de grăniţuire, având în vedere că admisibilitatea acestei 
cereri afectează dreptul de proprietate al reclamanţilor, în sensul că, dacă se admite 
acest capăt de cerere dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra terenului în litigiu 
se diminuează cu 146 mp.”. 

Admiţând aşadar acţiunea în grăniţuire, în varianta în care suprafaţa de 146 mp 
a rămas în lotul reclamanţilor, judecătoria a respins pe fond cererea de rectificare a CF 
184/N Aghireş, nr. cadastral 573, formulată de pârâţi pe cale reconvenţională. 

Această soluţie, de respingere pe fond a cererii în rectificarea CF 184/N 
Aghireş, nr. cadastral 573 este însă nelegală, raportat la prevederile art. 907 alin. 3 
Cod civil, cea corectă fiind cea a respingerii ca inadmisibilă a acestei cereri, pentru 
considerentele anterior arătate. 

 Curtea va menţine soluţia de respingere a cererii în rectificarea CF 184/N 
Aghireş, nr. cadastral 573, însă va înlocui considerentele instanţelor de fond cu cele 
anterior expuse, consecinţa fiind aceea că cererea de rectificare a CF nr. 184/N 
Aghireş, nr. cadastral 573 formulată de pârâţi pe cale reconvenţională va fi respinsă ca 
inadmisibilă în actualul cadru procesual şi nu ca nefondată, astfel cum greşit au reţinut 
instanţele de fond. 

Această distincţie prezintă relevanţă, întrucât o statuare irevocabilă pe fondul 
dreptului, se opune cu putere de lucru judecat în orice eventual litigiu viitor în care s-
ar repune în discuţie acelaşi aspect de fond, or, în cauză, potrivit celor anterior arătate, 
în prezentul cadru procesual stabilit de părţi prin limitele în care au investit prima 
instanţă, prin acţiune, respectiv cerere reconvenţională, apartenenţa reală a dreptului 
de proprietatea asupra terenului în suprafaţă de 146 mp nu poate fi stabilită. 

În concluzie, reiese că: 
- terenurile cu privire la care reclamanţii solicită grăniţuirea se suprapun pe o 

porţiune de 146 mp, dreptul de proprietate intabulat în CF al reclamanţilor devenind 
litigios, întrucât atât reclamantul C.V., cât şi pârâtul D.A. deţin titluri de proprietate 
valabile (obţinute în urma constituirii dreptului de proprietate în baza Legii nr. 
18/1991); 

 - reclamanţii, proprietari tabulari ai acestei suprafeţe, nu au formulat acţiune 
în revendicare, în condiţiile în care dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 146 mp 
este litigios, dată fiind suprapunerea sa atât pe terenul proprietatea reclamanţilor, cât 
şi pe terenul proprietatea pârâţilor. În absenţa capătului de cerere având ca obiect 
revendicare, acţiunea în grăniţuire nu este admisibilă; 

- pârâţii, care contestă legalitatea dreptului de proprietate al reclamanţilor 
asupra acestei suprafeţe de 146 mp, nu au formulat o cerere de anulare a titlului ce a 
stat la baza intabulării dreptului de proprietate al reclamanţilor (respectiv, a 
reclamantului C.V.) cu privire la această suprafaţă. În absenţa acestei acţiuni de fond, 
acţiunea în rectificare CF nu este admisibilă;  

În această situaţie, curtea constată că situaţia juridică a suprafeţei de 146 mp 
nu este lămurită. Instanţa nu a fost în mod legal sesizată cu cereri în baza cărora să 
tranşeze apartenenţa dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 146 mp (cu privire 
la care terenurile deţinute de reclamanţi şi pârâţi se suprapun), prin compararea 
titlurilor de proprietate deţinute de părţi, consecinţa fiind inadmisibilitatea în prezentul 
cadru procesual, atât a acţiunii în grăniţuire formulată de reclamanţi, cât şi a cererii de 



rectificare CF nr. 184/N Aghireş, nr. cadastral 573 formulată de pârâţi pe cale 
reconvenţională. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., recursul 
pârâţilor va fi admis în parte, în sensul că va admite în parte apelul declarat de aceiaşi 
pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 1413/15 mai 2013 a Judecătoriei Zalău, pronunţată 
în dosar nr. 2211/337/2009 pe care o va schimba în parte, în sensul că va respinge 
acţiunea reclamanţilor C.V. şi C.A., astfel cum a fost precizată, având ca obiect 
stabilirea liniei de hotar între imobilele identificate cu nr. cad. 573, în suprafaţă de 
2200 mp, proprietatea reclamanţilor şi sub nr. top 122/6/2 - 123/6/2, în suprafaţă de 
1272 mp, proprietatea pârâţilor. 

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod proc. civ., în urma admiterii apelului pârâţilor 
pe cererea având ca obiect grăniţuire, va înlătura dispoziţia de obligare a pârâţilor la 
plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamanţilor în sumă de 1600 lei, în apel, 
întrucât pârâţii nu sunt părţi căzute în pretenţii, astfel încât să fie obligate la plata 
cheltuielilor de judecată.  

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei, referitoare la rectificarea CF 
1837 Aghireş, la compensarea cheltuielilor de judecată în faţa primei instanţe şi 
obligării pârâţilor să achite reclamanţilor suma de 757,5 lei. 

În temeiul art. 274 Cod proc. civ., va obliga pe intimaţii C.V. şi C.A. să 
plătească recurenţilor suma de 504,75 lei, cheltuieli de judecată în apel reprezentând 
jumătate din taxa judiciară de timbru şi jumătate din onorariul avocaţial (f.19, 23 
dosar apel) şi în sumă de 504,75 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând taxa 
judiciară de timbru şi onorariul avocaţial apreciate ca fiind aferente soluţionării 
petitului având ca obiect grăniţuire. 

 

7. Grăniţuire şi revendicare. Gard construit astfel încât să 
înglobeze 26 mp din proprietatea vecinului. Stabilirea liniei de hotar pe 
aliniamentul avut în vedere la data încheierii contractului de vânzare-

cumpărare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 910 din 28 mai 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 5945 din 27 martie 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-
a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamanţii C.I.M. şi C.M. în 
contradictoriu cu pârâţii A.A. şi A.A. şi în consecinţă, s-a stabilit graniţa dintre 
imobilul proprietatea reclamanţilor înscris în CF nr. 12530 Cluj-Napoca, respectiv nr. 
2788187 Cluj-Napoca după conversia în format electronic, nr. topo 15040/1 şi 
imobilul proprietatea pârâţilor înscris în CF nr. 12530 Cluj-Napoca, respectiv nr. 
263357 Cluj-Napoca după conversia în format electronic, nr. top 15040/2 pe linia 
formată între punctele 1016-1029-1037-1042-104, care reprezintă gardul cu fundaţie 
de beton, potrivit anexei nr. 3 din raportul de expertiză, depusă la fila nr. 48 din dosar.  

 S-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanţii C.I.M. şi 
C.M. în contradictoriu cu pârâţii A.A. şi A.A., având ca obiect ridicarea gardului 
despărţitor şi predarea în deplină proprietate şi posesie a suprafeţei de 26 mp. 

 S-a dispus respingerea ca neîntemeiată a cererii reconvenţionale 
formulată de pârâţii-reclamanţi A.A. si A.A. în contradictoriu cu reclamanţii-pârâţi 
C.I.M. si C.M., având ca obiect constituirea dreptului de servitute de trecere.  

 S-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie, precizată, 
formulată de pârâţii-reclamanţi A.A. si A.A. în contradictoriu cu chemaţii în garanţie 
R.I., G.L., S.L., S.M. şi O.M., O.C. M.. 



 S-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie formulată 
de G.L. în contradictoriu cu S.L. şi S.M., compensându-se parţial cheltuielile de 
judecată suportate de părţi şi obligarea reclamanţilor să achite suma de 4.574 lei în 
favoarea pârâţilor A.A. şi A.A. cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând: 3000 lei 
parte onorariu avocaţial achitat de pârâţi, 782 lei taxa de timbru achitată de pârâţii 
A.A. şi A.A. pentru cererea de chemare în garanţie, 782 lei taxa de timbru aferentă 
cererii de chemare în garanţie formulată de G.L., 10 lei timbru judiciar.  

 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 371 din 18.03.2003, reclamanţii 
C.I.M. şi C.M. au cumpărat de la numiţii O.C. M. şi O.M. imobilul situat în Cluj-
Napoca, ..., jud. Cluj, înscris în CF nr. 12530 Cluj, nr. top 15040/1, imobil constând în 
casă din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu 1 cameră, bucătărie, dependinţe şi curte, 
terenul având suprafaţa totală de 340 mp. 

 Prin contractul autentificat sub nr. 100 din 27.01.2010, pârâţii A.A. şi 
soţia A.A.C. au dobândit de la chemaţii în garanţie R.I. şi G.L. dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, ..., jud. Cluj, înscris în CF nr. 263357 Cluj-
Napoca, provenită prin conversia de pe hârtie a CF nr. 98238 Cluj-Napoca, constând 
în teren în suprafaţă totală de 660 mp cu nr. top 15040/2 cu construcţie. 

 Cele două suprafeţe de teren aparţinând părţilor, au constituit iniţial o 
singură parcelă în suprafaţă de 1.000 mp înscris în CF nr. 12530 Cluj-Napoca, nr. top 
15040, pe care aceştia prin contractul de partaj şi de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 14472 din 16.06.1993, au împărţit-o în două parcele de 340 mp având nr. top 
15040/1 şi alta de 660 mp având nr. top 15040/2 şi apoi au vândut parcela mai mare 
numiţilor P.V. şi soţia P.L., care au vândut-o chemaţilor în garanţie S.M. şi S.L., care 
la rândul lor au vândut-o chemaţilor în garanţie R.I. şi L. în anul 2001. 

 Din interogatoriile părţilor şi a chemaţilor în garanţie, soţii O. şi G.L., 
precum şi din declaraţia martorului P.V., a rezultat că atunci când s-a împărţit 
suprafaţa de 1.000 mp proprietatea familiei O., aceştia au stabilit împreună cu primii 
cumpărători, care au fost soţii P., amplasamentul gardului dintre terenuri şi au 
întocmit o schiţă anexă la contractul de vânzare-cumpărare, după care familia O. a 
plecat în concediu, timp în care cumpărătorul P.V. a construit gardul, deviindu-se de 
la amplasamentul convenit, în anul 2003. Terenul cu nr. top 15040/1 a rămas în 
proprietatea familiei O., până la data de 18.03.1993, când a fost vândut reclamanţilor, 
cumpărătorii cunoscând la momentul cumpărării că lipseau 25-26 mp de teren, 
limitele dintre cele două parcele fiind evidenţiate printr-un gard cu fundaţie de beton 
edificat în anul 1993. 

 Din concluziile raportului de expertiză efectuat de expertul O.V.C., a 
rezultat că imobilul proprietatea reclamanţilor O. are suprafaţa de 314 mp, în timp ce 
imobilul proprietatea pârâţilor A. are suprafaţa de 688 mp. 

 La momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului 
înscris în CF nr. 12530, nr. top 15040/1, reclamanţii au cunoscut suprafaţa efectivă a 
terenului cumpărat, şi graniţa cu terenul vecin care era stabilită încă din anul 1993 
prin gard cu fundaţie de beton. Diferenţa dintre suprafaţa înscrisă în actul de 
dobândire şi suprafaţa faptică, nu justifică modificarea limitelor stabilite şi avute în 
vedere de părţi la momentul încheierii contractului, situaţie în care prima instanţă a 
reţinut că limita dintre terenul reclamanţilor şi al pârâţilor este reprezentată de gardul 
de beton edificat de P.V., limită ce nu a fost modificată din anul 1993. 

 Prima instanţă a stabilit graniţa dintre imobilul proprietatea 
reclamanţilor şi imobilul proprietatea pârâţilor, pe linia formată de punctele 1016-



1029-1037-1042-104 care reprezintă gardul cu fundaţie de beton, astfel cum este el 
reprezentat pe anexa nr. 3 din raportul de expertiză. 

 Deşi potrivit raportului de expertiză, terenul cumpărat de reclamanţi de 
340 mp este cu 26 mp mai mic decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară, capătul de 
cerere având ca obiect revendicare imobiliară a fost respins, deoarece limitele dintre 
cele două terenuri au fost avute în vedere de reclamanţi la cumpărarea imobilului, 
graniţa fiind stabilită încă de la momentul partajului realizat de chemaţii în garanţie 
O.M. şi C. cu ocazia vânzării terenului lui P.V., care a construit gardul ce delimitează 
cele două proprietăţi pe altă limită decât cea convenită cu familia O., iar această 
delimitare greşită din anul 1993, nu a fost contestată până la prezentul litigiu. 

 În calitate de proprietari, soţii O. aveau dreptul să obţină revendicarea 
diferenţei de 26 mp, însă ei au stat în pasivitate şi au recunoscut implicit noua 
delimitare a terenului, aspect confirmat de atitudinea lor de la momentul vânzării, 
când le-au adus la cunoştinţă reclamanţilor că terenul se vinde „aşa cum este”. 

 Dreptul de proprietate asupra diferenţei de 26 mp nu s-a putut 
transmite reclamanţilor, deoarece la momentul vânzării, proprietarii de atunci ai 
terenului înscris sub nr. 15040/2 care erau chemaţii în garanţie R.I. şi G.L. exercitau o 
posesie utilă asupra acestui teren. 

 Suprafaţa de teren predată de vânzătorii O.M. şi O.C. în temeiul 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 371/18.03.2011, a fost de 314 
mp. 

 În drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 1329 Cod civil, şi întrucât 
diferenţa de teren lipsă era mai mare decât a douăzecea parte, reclamanţii aveau 
dreptul să le pretindă vânzătorilor O. fie o scădere de preţ, fie rezoluţiunea 
contractului conform prevederilor art. 1331 şi art. 1334 Cod civil. 

 În situaţia în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare al unui 
imobil nu a fost predat în întregime, cumpărătorii nu pot obţine decât răspunderea 
contractuală a vânzătorilor. 

 Cererea reconvenţională formulată de pârâţii A.A. şi A.A. având ca 
obiect stabilirea unui drept de servitute de trecere, a fost susţinută doar în ipoteza în 
care s-ar admite stabilirea unor noi limite de proprietate ca urmare a admiterii acţiunii 
în revendicare cu privire la suprafaţa de 26 mp, dar întrucât grăniţuirea s-a admis pe 
linia despărţitoare existentă, iar revendicarea s-a respins, urmează ca în baza art. 744 
din noul Cod civil să se respingă cererea reconvenţională având ca obiect stabilirea 
servituţii de trecere. 

 Faţă de soluţia dată acţiunii principale, pârâţii nefiind căzuţi în 
pretenţii, în baza art. 60 alin. (1) C.pr.civ., s-au respins cererile de chemare în garanţie 
formulate de pârâţii A.A. şi A.A. în contradictoriu cu R.I., G.L., S.L., S.M., O.M., 
O.C.-M. şi de G.L. în contradictoriu cu S.L. şi S.M.. 

 Prin decizia civilă nr. 609 din 20 noiembrie 2013 a Tribunalului Cluj, 
s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanţii C.I.M. şi C.M. împotriva 
sentinţei civile nr. 5945 din 27.03.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a 
menţinut-o în totul. 

 Au fost obligaţi apelanţii să îi plătească intimatului A.A. cheltuieli de 
judecată în sumă de 620 lei. 

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că în acord cu prima 
instanţă, la momentul la care reclamanţii-apelanţi au încheiat contractul de vânzare-
cumpărare în care a fost trecută suprafaţa de 340 mp, terenul era îngrădit în forma în 
care se găseşte şi astăzi, astfel că vânzătorii au predat cumpărătorilor doar suprafaţa 
de 314 mp. 



 La interogatoriile reclamanţilor în faţa instanţei de fond, aceştia au 
recunoscut că au fost la faţa locului înainte de încheierea contractului de vânzare-
cumpărare şi au văzut terenul, totodată recunoscând că la momentul cumpărării exista 
acelaşi gard pe fundaţie de beton, care există şi în prezent, arătând că vânzătorul a 
măsurat terenul şi le-a spus că are mai puţin decât în acte. 

 În consecinţă, tribunalul a reţinut că reclamanţii au avut cunoştinţă de 
împrejurarea că terenul este mai mic decât cel înscris în acte şi l-au cumpărat 
asumându-şi această situaţie. 

 Reclamanţii au solicitat în primul rând grăniţuirea proprietăţilor, or 
trasarea conturului liniei de hotar dintre proprietăţile limitrofe în acţiunea de 
grăniţuire are ca premisă verificarea identităţii hotarului actual, determinat prin semne 
exterioare, cu cel primordial, existent la data generării situaţiei de vecinătate. 

 Promovând o acţiune în stabilirea liniei de hotar atunci când există 
semne exterioare între proprietăţi, titularul dreptului nu poate pretinde decât 
determinarea hotarului iniţial existent între fondurile limitrofe, iar nu şi stabilirea unei 
alte graniţe decât cea trasată anterior. 

 În cauză s-a dovedit că limita dintre cele două proprietăţi, reprezentată 
de gardul de beton existent azi, nu a fost modificată din anul 1993, gardul fiind 
edificat cu acordul foştilor proprietari ale celor două terenuri, fapt ce a reieşit din 
interogatorii şi din declaraţia martorului P.V.. 

 Având în vedere că faţă de probele administrate în cauză şi menţionate 
anterior, prima instanţă a stabilit în mod corect graniţa pe aliniamentul gardului 
existent în prezent, nu poate fi primită cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la 
ridicarea gardului şi la predarea în deplină proprietate şi posesie a suprafeţei de 26 
mp. 

 Împotriva acestei decizii, au declarat recurs reclamanţii C.I.M. şi C.M., 
solicitând modificarea ei în sensul admiterii apelului împotriva sentinţei, care să fie 
schimbată în parte, restabilind ca linie de mejdă între cele două proprietăţi, cea 
prevăzută în anexa 4, varianta I-a, pe linia pct. 1016-1029-1037-1064-1063 din 
expertiza efectuată de expertul O.V.C., obligarea pârâţilor de a ridica şi muta gardul 
pe linia de mejdie şi a le lăsa în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 26 mp 
teren, cu cheltuieli de judecată în toate instanţele, menţinând restul dispoziţiilor 
sentinţei. 

 În motivarea recursului, reclamanţii au susţinut că instanţele de fond au 
aplicat greşit dispoziţiile art. 584 Cod civil cu privire la grăniţuire şi Decretul-lege nr. 
115/1938 şi Legea nr. 7/1996, întrucât deşi parcela reclamanţilor a avut iniţial 
suprafaţa de 340 mp iar parcela pârâţilor a avut iniţial suprafaţa de 660 mp, înscrierea 
acestor suprafeţe în CF, după care a urmat ţăruşarea în vederea construirii gardului, 
care ar constitui limita primordială dintre cele două proprietăţi, stabilită prin acordul 
părţilor şi care ar avea puterea de lege între părţi. 

 Gardul dintre proprietăţi a fost amplasat din eroare de către executantul 
lucrării, fără acordul prealabil al celor doi proprietari pe un amplasament greşit, care 
să schimbe linia iniţială, nu poate constitui adevărata şi valabila linie de mejdă.  

 Contractul de vânzare-cumpărare are ca obiect vânzarea dreptului de 
proprietate, obligaţia de a da, sau un bun material şi obligaţia de a face, de a-l preda? 
Ce se vinde, întreg dreptul de proprietate asupra bunului, sau bunul în materialitatea 
sa ? 

 Instanţa nu a făcut propria analiză reală şi completă cu privire la starea 
de fapt şi de drept reţinută de prima instanţă, a motivelor de apel şi nu a motivat sub 
aspectul legalităţii interpretarea şi aplicarea legii de către aceasta. 



 Tribunalul nu a analizat motivele de apel ale reclamanţilor. 
 Stabilind că limita dintre proprietăţi este reprezentată de gardul de 

beton existent astăzi, şi că prima instanţă a stabilit în mod corect graniţa pe 
aliniamentul gardului existent în prezent, nu poate fi primită cererea reclamanţilor de 
revendicare a suprafeţei de 26 mp care se regăseşte în plus la pârâţii care îl folosesc 
fără nici un titlu translativ de proprietate, instanţa de apel a încălcat prevederile art. 
129 alin.(6). 

 Pe aliniamentul 1042-1043, proprietatea reclamanţilor se învecinează 
cu cea a chemaţilor în garanţie O., care nu sunt chemaţi în judecată în calitate de 
pârâţi de către reclamanţi sau prin cerere reconvenţională de către pârâţi, ci în calitate 
de chemaţi în garanţie de către pârâţii A., altfel este şi o îmbogăţire fără justă cauză a 
pârâţilor A.. 

 Terenul cumpărat atât în acte, cât şi în fapt, este de 340 mp, avut în 
vedere de ambele părţi chiar dacă nu s-au predat cei 26 mp aflaţi din eroare în 
folosinţa pârâţilor A., este clar delimitat ca formă şi dimensiuni prin contractul de 
parcelare, dare de nr. top nou şi mişcare parcelară, actual plan hartă CF, înscris cu 
această suprafaţă în care au crezut cu ocazia vânzării-cumpărării, iar măsurarea cu 
ocazia predării folosinţei bunului nu schimbă dreptul de proprietate asupra întregii 
suprafeţe din CF existente şi în fapt în materialitatea sa, cu privire la cei 26 mp lipsă, 
dar folosită de pârâţi şi nici nu au acceptat situaţia de fapt, stabilind că rămâne ca ei să 
soluţioneze acest aspect cu cei care folosesc terenul de 26 mp să revendice terenul. 

 Din niciun răspuns la interogatoriu al vreunei părţi sau din nicio altă 
probă nu rezultă că reclamanţii-recurenţi ar fi cumpărat numai 314 mp teren şi că s-a 
stabilit linia de mejdă pe aliniamentul pe care s-a construit gardul existent, îngăduită 
între proprietari fără ca aceştia să se oblige juridiceşte la menţinerea unei stări de fapt, 
nu creează nici un titlu decât aceea care rezultă din aceasta în sensul că durează atât 
timp cât este permisă de cel care o tolerează, iar beneficiarul nu o poate dobândi prin 
justiţie, nici chiar prin operaţiunea grăniţuirii. 

 Nici cu privire la cheltuielile de judecată nu există niciun calcul sau 
dovada celor reţinute de instanţă, încât să poată verifica realitatea celor motivate, 
considerente pentru care solicită în principal casarea cu trimitere la acelaşi tribunal 
spre rejudecare, iar în subsidiar stabilirea liniei de hotar numai pe linia 1016-1042. 

 Ambele instanţe au pronunţat hotărâri lipsite de temei legal sau au fost 
date cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, a dispoziţiilor prevăzute de art. 584 
Cod civil cu privire la grăniţuire şi acţiunea în grăniţuire ale art. 44 din Constituţie, 
art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie, art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, art. 480 şi urm., art. 644, art.948, art. 977, art. 1294, art. 1315, art. 1325, art. 
1326-1330, art. 1837 Cod civil şi Legea nr.7/1996. 

 În mod corect şi real s-a stabilit că în anul 1993 familia O., proprietarul 
iniţial al întregii suprafeţe de 1.000 mp, cu ocazia vânzării de către familia P. a 
suprafeţei de 660 mp, când s-a creat starea primordială, una de 660 mp iar cealaltă de 
340 mp potrivit planului de parcelare prin care s-a stabilit mărimea şi forma loturilor, 
dimensiunile acestora şi linia de mejdie dintre ele, constituie prima grăniţuire dintre 
proprietăţi. 

 Cumpărătorul suprafeţei de 660 mp, în timp ce familia O. se afla în 
concediu, a construit gardul nu pe linia de mejde, ci înspre parcela de 340 mp, pe care 
a diminuat-o cu 26 mp, în timp ce parcela de 660 mp a devenit de 688 mp. 

 Convenţia iniţială de delimitare fiind legal făcută potrivit art. 969 Cod 
civil, are putere de lege între părţile contractante şi nu se poate revoca decât prin 
consimţământul ambelor părţi, sau din cauze autorizate de lege. Nici chiar P. nu şi-a 



exprimat un alt consimţământ pentru o nouă situaţie, alta decât cea stabilită prin 
contractul de parcelare şi vânzare-cumpărare. 

 Faptul că terenul era îngrădit în forma existentă şi azi, la data 
cumpărării de către ambele părţi, nu schimbă cu nimic linia de mejdie dintre cele două 
proprietăţi, astfel că acest gard pe punctele 1042-1043 din expertiză nu reprezintă 
graniţa dintre cele două proprietăţi şi nu constituie semne exterioare ale unei graniţe 
reale şi iniţiale. 

 Un gard construit ilegal, fără autorizaţie de construire, pe timpul în 
care erau plecaţi din localitate şi amplasat greşit faţă de ce s-a convenit prin trasarea 
liniei prin ţăruşi, constituie un abuz care nu poate fi validat de instanţă ca aliniament 
real. 

 Recurenţii au cumpărat pe bază de contract de vânzare-cumpărare 
autentic întreg dreptul de proprietate pe care vânzătorii O. îl aveau asupra imobilului 
situat în Cluj-Napoca, ..., înscris în CF nr. 12530 nr. top 15040/1 imobil care în 
întregime constă din casă cu 1 cameră, dependinţe şi teren în suprafaţă totală de 340 
mp. Obligaţia contractuală este de a da, iar nu de a face. 

 Suprafeţele înscrise în cărţile funciare s-au bazat pe măsurătorile reale, 
având forma şi dimensiunile rezultate din măsurătorile reale de la acea dată, cuprinse 
în planul parcelar de înstrăinare şi mişcare parcelară anexă la convenţie, care avea 
prevăzută şi limita dintre aceste două noi parcele şi care a constituit hotarul iniţial 
marcat exterior nu numai plan ci şi prin ţăruşi. 

 Instanţele au reţinut şi au aplicat greşit prevederile art. 1327-1335 Cod 
civil, care nu sunt aplicabile în speţă, decât atunci când suprafaţa de teren nu există în 
materialitatea sa. Suprafaţa de 26 mp există în fapt în materialitatea sa, strămutarea 
proprietăţii s-a făcut de drept, le-a fost predată prin remiterea titlului de proprietate, 
iar dacă se consideră că vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de predare a diferenţei 
de teren atunci exercitarea acţiunii în revendicare se face pe calea acţiunii oblice, în 
temeiul art. 974 Cod civil. 

 Comparând valabilitatea celor două titluri de proprietate ale 
reclamanţilor şi ale pârâţilor, se observă că al lor este mai caracterizat şi se face 
dovada deplină a dreptului de proprietate. 

 Intimaţii A.A. şi A.A. prin întâmpinare depusă la dosar filele 22-27, au 
solicitat constatarea nulităţii recursului iar în subsidiar respingerea recursului declarat 
de recurenţi şi obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele: 

 Prin actul de partaj şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. 14472 din 16 iunie 1993 de Notariatul de Stat Judeţean Cluj, încheiat între O.M. şi 
soţia O.C.-M. în calitate de partajanţi şi vânzători de pe o parte şi P.V. şi soţia P.L. în 
calitate de cumpărători pe de altă parte, terenul în suprafaţă totală de 1.000 mp înscris 
în CF nr. 12530 Cluj, nr. top 15040, a fost împărţit în două: parcela nr. I cu nr. top nou 
15040/1 casă, curte şi teren în suprafaţă de 340 mp le-a revenit vânzătorilor O.M. şi 
O.C.-M., şi parcela nr. II cu nr. top nou 15040/2 constând din teren în suprafaţă totală 
de 660 mp care le-a revenit tot lui O.M. şi O.C.-M., după care prin contractul de 
vânzare-cumpărare le-au vândut lui P.V. şi P.L. parcela cu nr. top nou 15040/2 în 
suprafaţă de 660 mp pentru preţul de 200.000 lei. 

 Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 371 din 18 
martie 2003, încheiat între O.C.-M. şi O.M. şi C.I.M. şi C.M., s-a vândut, respectiv 
cumpărat, imobilul înscris în CF nr. 12530 Cluj, nr. top 15040/1, constând în casă din 



cărămidă cu una cameră, bucătărie, dependinţe şi curte, terenul având suprafaţa de 
340 mp, pentru preţul de 13.000 dolari, echivalentul sumei de 426.000.000 lei. 

 Ulterior, cumpărătorii-reclamanţi C.I.M. şi C.M., şi-au intabulat 
dreptul de proprietate în CF nr. 12530 Cluj-Napoca, nr. top 15040/1. 

 La rândul său, imobilul cu nr. top nou 15040/2 construcţie şi teren în 
suprafaţă de 660 mp, a fost vândut de cumpărătorii iniţiali, până când prin contractul 
autentic de vânzare-cumpărare nr. 170 din 19.02.2001, l-au cumpărat R.I. şi R.L., iar 
aceştia prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 100 din 27.01.2010 l-au vândut 
pârâţilor A.A. şi soţia A.A.C., care sunt intabulaţi în CF nr. 263357 Cluj-Napoca, nr. 
top 15040/2. 

 Aşadar, reclamanţii C.I.M. şi soţia C.M. au cumpărat imobilul casă din 
cărămidă acoperită cu ţiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependinţe şi curte, teren în 
suprafaţă de 340 mp, asupra căruia sunt înscrişi în CF nr. 12530, nr. top 15040/1, însă 
în fapt folosesc doar 314 mp, aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică 
judiciară, efectuat de expertul O.V.C., cu 26 mp mai puţin. 

 Este adevărat că de principiu, cartea funciară nu garantează întinderea, 
ci numai existenţa proprietăţii, numai că din concluziile aceluiaşi raport de expertiză, 
mai rezultă că pârâţii A.A. şi A.A. au îngrădită o suprafaţă de 688 mp, cu 28 mp mai 
mult decât au cumpărat, ei fiind intabulaţi în CF nr. 263357 Cluj-Napoca, nr. top 
15040/2 construcţie cu zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton, învelitoare din ţiglă, 
compusă din subsol; 2 pasaje auto, 3 depozite (pivniţe), CT, spălătorie, parter: 4 
camere, bucătărie, cămară de alimente, 2 băi, antreu, 2 holuri, scară de acces pe 
terenul în suprafaţă de 660 mp. 

 Întrucât la origine, imobilele ambelor părţi au format o singură parcelă 
cu nr. top 15040 în suprafaţă de 1.000 mp, pe care proprietarii iniţiali O.M. şi soţia 
O.C.-M. au partajat-o prin contractul autentificat sub nr. 14472 din 16 iunie 1993 de 
Notariatul de Stat Judeţean Cluj, rezultă cu certitudine că între micşorarea suprafeţei 
reclamanţilor de la 340 mp la 314 mp, cu 26 mp, şi mărirea suprafeţei reclamanţilor 
de la 660 mp la 688 mp, cu 28 mp, există un raport de cauzalitate directă, de la cauză 
la efect. 

 Prima instanţă şi instanţa superioară de fond au reţinut pe baza 
probelor administrate că după ce proprietarii iniţiali ai parcelei cu nr. top 15040 în 
suprafaţă de 1.000 mp, O.M. şi soţia O.C.-M., au partajat-o în parcela cu nr. top nou 
15040/1 în suprafaţă de 340 şi parcela cu nr. top nou 15040/2 în suprafaţă de 660, le-
au vândut parcela în suprafaţă de 660 mp lui P.V. şi soţia P.L., după care vânzătorii au 
plecat în concediu, răstimp în care cumpărătorii P. au construit un gard care să le 
delimiteze parcela cumpărată de parcela vânzătorilor, numai că l-au construit de 
asemenea manieră, încât şi-au îngrădit nu doar 660 mp, ci 688 mp, că 28 mp mai mult 
decât au cumpărat. 

 În mod greşit a reţinut tribunalul că „gardul fiind edificat cu acordul 
foştilor proprietari ale celor două terenuri..”, deoarece nu a existat un acord între 
vânzătorii O. şi cumpărătorii P. ca gardul să fie construit pe actualul aliniament, ci 
cumpărătorii O. în mod unilateral au construit gardul prin înglobarea în suprafaţa 
cumpărată, a încă 28 mp necumpăraţi, din care 26 mp din parcela cu nr. top 15040/1 
în suprafaţă de 340 mp. 

 Transmisiunile juridice ale celor două parcele, s-au făcut la suprafeţele 
scriptice rezultate în urma partajării lor de către proprietarii iniţiali O.M. şi soţia O.C.-
M., adică parcela cu nr. top nou 15040/1 în suprafaţă de 340 mp şi parcela cu nr. top 
nou 15040/2 în suprafaţă de 660 mp. 



 Cumpărătorii actuali ai celor două parcele învecinate, s-au subrogat în 
drepturile şi obligaţiile antecesorilor lor. 

 Pârâţii A.A. şi A.A. (în acte A.C.) nu au făcut dovada cu niciun titlu că 
sunt proprietarii surplusului de 28 mp teren pe care îl folosesc peste suprafaţa de 660 
mp teren dovedit ca l-au cumpărat. 

 Aşa fiind, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi (3) 
C.pr.civ., se va admite recursul reclamanţilor împotriva deciziei tribunalului, care va 
fi modificată şi rejudecând, se va admite apelul reclamanţilor împotriva sentinţei 
judecătoriei, care va fi schimbată în parte, în sensul că se va stabili graniţa dintre 
imobilul proprietatea reclamanţilor înscris în CF nr. 12530 Cluj-Napoca, respectiv CF 
nr. 278817 Cluj-Napoca, după conversia în format electronic, având nr. top 15040/1, 
şi imobilul proprietatea pârâţilor înscris în CF nr. 263357 Cluj-Napoca, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 98238 Cluj-Napoca, nr. top 15040/2, pe aliniamentul 
pct. 1016-1029-1064-1063 din varianta I-a anexa 4 a raportului de expertiză efectuat 
de expertul O.V.C., expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 De asemenea, se vor admite capetele de cerere din acţiunea 
reclamanţilor având ca obiect obligarea pârâţilor A.A. şi A.A. să ridice gardul 
despărţitor amplasat între punctele 1037-1042-1043 şi să le lase în deplină proprietate 
şi posesie suprafaţa de 26 mp delimitată prin punctele 1037-1042-1043-1063-1064-
1037. 

 Instanţele de fond au greşit atunci când au reţinut că întrucât 
reclamanţii au cumpărat o suprafaţă îngrădită „determinată prin semne exterioare, cu 
cel primordial”, reclamanţii au cumpărat 314 mp şi nu 340 mp, căci hotarul aşa-zis 
„primordial”, a fost stabilit greşit, de primul proprietar al parcelei cu nr. top nou 
15040/2, prin ocuparea fără niciun drept a 26 mp din parcela cu nr. top nou 15040/1. 

 Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei. 
 Cererea reconvenţională formulată de pârâţii A.A. şi A.A. (în acte 

A.C.) având ca obiect stabilirea servituţii de trecere auto, în mod corect a fost respinsă 
de prima instanţă, însă instanţa de recurs va substitui motivarea judecătoriei cu 
considerente ce ţin de neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 616 Cod civil, 
precum şi de concluziile expertului O.V.C. din suplimentul la raportul de expertiză, 
conform cărora „Nicio variantă de grăniţuire propusă în raport, nici varianta propusă 
în suplimentul la raportul iniţial de expertiză nu au ca efect transformarea fondului 
pârâţilor în loc înfundat, fiind posibilă intrarea cu autoturismul din strada …, în 
oricare din variantele prezentate”. 

 Respingerea cererii de chemare în garanţie formulate de pârâţii A.A. şi 
A.A. (A.C.) împotriva chemaţilor în garanţie R.I., G.L., S.L., S.M., O.M. şi O.C.-M., 
precum şi cererea de chemare în garanţie formulată de chemata în garanţie G.L. 
împotriva chemaţilor în garanţie S.L. şi Şutei M., au fost de asemenea corect respinse, 
doar că prima instanţă le-a respins raportat la soluţia dată acţiunii principale, în timp 
ce instanţa de recurs le va menţine respinse pentru considerente legate de 
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin.(1) C.pr.civ., pârâţii A. solicitând 
obligarea chemaţilor în garanţie la plata de despăgubiri în cazul în care limitele de 
proprietate care ar rezulta, a fi altele decât cele indicate de vânzători la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, iar G.L. a solicitat obligarea chemaţilor ei în 
garanţie la garantarea acesteia în cazul în care cererea reclamanţilor ar fi admisă. 

 În realitate, chemaţii în garanţie nu le-au vândut pârâţilor A. suprafaţa 
de 668 mp ci numai 660 mp, aşadar, chemaţii în garanţie nu pot fi obligaţi să 
garanteze vânzarea unei suprafeţe mai mari decât cea vândută, aşa cum pretind pârâţii 



A.; pârâţii nu vor fi evinşi nici măcar parţial prin admiterea acţiunii, din dreptul de 
proprietate în suprafaţă de 660 mp cât au cumpărat. 

 Fiind căzuţi în pretenţii, în baza art. 274 C.pr.civ., pârâţii A.A. şi A.A. 
(AA.C.) vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de judecată în favoarea recurenţilor C.I.M. 
şi C.M. în sumă de 4.280,75 lei la prima instanţă, în sumă de 406 lei în apel şi în sumă 
de 2.408,5 lei în recurs. 

 

8. Acţiune în grăniţuire. Încălcări minime ale proprietăţii de către 
proprietarul vecin. Interpretarea dispoziţiilor art. 7 alin.(3) din Ordinul 

nr. 634/2006. Existenţa interesului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1002 din 30 iunie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 13695 din 22 iunie 2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-
a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului M.I., ca neîntemeiată. 

S-a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamanţii H.I. şi H.E. în 
contradictoriu cu pârâţii M.I., M.F.M. şi SC M. SRL Cluj-Napoca şi în consecinţă, au 
fost obligaţi pârâţii să construiască streaşina imobilelor proprietatea lor, astfel încât 
apele pluviale să se scurgă pe terenul lor, pe întreaga lungime a imobilului. 

S-a dispus stabilirea mejdiei dintre proprietatea reclamanţilor situată 
administrativ în municipiul Cluj-Napoca, str. ..., înscris în CF nr. 162488 şi imobilele 
aparţinând pârâţilor, situate administrativ la nr. 10 A, B, C şi D, înscrise în CF nr. 
143921, 152596 şi 16638 Cluj-Napoca, potrivit variantei a II-a, planşa nr. 4, din 
raportul de expertiză efectuat de expertul B.I., expertiză care face parte integrantă din 
sentinţă. 

S-a respins în rest cererea reclamanţilor, ca neîntemeiată. 
S-au compensat parţial cheltuielile de judecată şi au fost obligaţi pârâţii să le 

plătească reclamanţilor cheltuieli de judecată în sumă de 3.783,65 lei. 
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că reclamanţii H.I. şi 

H.E. sunt proprietarii imobilului teren şi construcţie situat în Cluj-Napoca, str. ..., 
înscris în CF nr. 162488 Cluj-Napoca, iar pârâţii M.I. şi M.F.M. sunt proprietarii 
imobilului învecinat, situat în Cluj-Napoca, str. ..., înscris în CF nr. 16638 Cluj-
Napoca, nr. top 15535/1. 

La data de 11.07.2002, reclamanţii H.I. şi E. şi-au dat în formă autentică 
acordul în favoarea pârâţilor M., pentru ca aceştia să îşi ridice o construcţie pe graniţa 
dintre proprietăţi şi să îşi deschidă ferestre sub limita admisă legal, arătând totodată că 
sunt de acord cu mansardarea vechii construcţii. 

Prin autorizaţia de construire nr. 2004/04.10.2002, pârâta SC M. SRL a obţinut 
autorizarea în sensul modificării soluţiei constructive autorizate cu A. C. nr. 
2208/30.10.2002 şi împrejmuirea terenului; în luna decembrie 2004, pârâţii M. au 
obţinut autorizaţia de construire nr. 1829 pentru extinderea şi mansardarea locuinţei 
familiale şi acoperirea curţii cu copertină, aceste lucrări vizând parcelele rezultate în 
urma dezmembrării, mai puţin cea înstrăinată către SC M. SRL, care în anul 2005 a 
mai dobândit în proprietate şi parcela cu nr. top 15535/1/4 teren de construcţii. 
Ulterior, prin autorizaţia de construire nr. 386 din 28.03.2008, pârâta SC M. SRL a 
fost autorizată să efectueze lucrări de recompartimentare şi modernizare a brutăriei. 

În data de 13.10.2008, pârâta SC M. SRL a fost sancţionată contravenţional în 
baza Legii nr. 50/1991, reţinându-se că aceasta nu a respectat întrutotul proiectul 
tehnic avizat spre neschimbare, ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. 
386/28.03.2007. 



Reclamanţii au solicitat desfiinţarea unui număr de 4 ferestre, însă cu privire la 
cele 3 ferestre din planşa nr. 7, reclamanţii şi-au dat acordul pentru construirea lor, în 
timp ce fereastra din planşa nr. 8 a existat înainte ca pârâţii să dobândească dreptul de 
proprietate asupra imobilului de la nr. 20. 

În privinţa ferestrelor situate pe zidul dinspre faţada vestică a casei sale, 
judecătoria a reţinut că acordul autentic încheiat între părţi a vizat ridicarea unei 
construcţii pe graniţă şi deschiderea unor ferestre sub limita admisă legal, fiind de 
acord cu mansardarea vechii construcţii. 

În ceea ce priveşte desfiinţarea streşinii aferente construcţiei, sunt incidente 
prevederile art. 615 Cod civil, pârâţii având obligaţia să se îngrijească pentru ca apele 
ce se scurg de pe imobilul proprietatea lor, să nu afecteze în niciun fel proprietatea 
pârâţilor. 

Referitor la grăniţuirea dintre proprietăţi, judecătoria a reţinut că sunt incidente 
dispoziţiile art. 584 Cod civil, şi întrucât din varianta a II-a a expertizei efectuate de 
expertul  B.I., a rezultat că imobilul proprietatea pârâţilor se suprapune peste imobilul 
proprietatea reclamanţilor pe o suprafaţă de 8,92 mp pe întreaga lungime a imobilelor, 
imobilele reclamanţilor suprapunându-se şi acestea peste proprietatea pârâţilor cu o 
suprafaţă de 1,41 mp, a dispus stabilirea mejdiei dintre proprietăţile părţilor conform 
variantei a II-a, planşa nr. 4 din raportul de expertiză efectuat de expertul B.I.. 

Prin decizia civilă nr. 657 din 12 decembrie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii M.I., M.F.M. şi SC M. SRL împotriva 
sentinţei civile nr. 13695 din 22.06.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Au fost obligaţi apelanţii să le plătească intimaţilor H.I. şi H.E. cheltuieli de 
judecată în apel, în sumă de 7.440 lei. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că este nefondată susţinerea 
apelanţilor că reclamanţii nu ar avea interes în promovarea acţiunii în grăniţuire, 
pentru considerentul că încălcarea liniei de hotar pretinsă este minimă, astfel că se află 
în limitele marjei de eroare la măsurătoare prevăzută de art. 7 din Ordinul nr. 
634/2006, iar în cazul unei încălcări a proprietăţii pârâţilor, este necesară formularea 
unei acţiuni în revendicare. 

În cazul în care stabilirea liniei de hotar relevă încălcări ale dreptului de 
proprietate, nu este impusă formularea acţiunii în revendicare deodată cu cea în 
grăniţuire, proprietarul păgubit prin încălcarea dreptului său având alegerea de a 
promova acţiunea în revendicare pe cale separată sau nu, în speţă formularea unei 
acţiuni în grăniţuire nu era condiţionată de formularea concomitentă a unui capăt de 
cerere în revendicare. 

Împrejurarea că în discuţie se află o suprafaţă mică de teren ce se situează în 
limitele marjei de eroare la măsurătoare admisă de lege, nu lipseşte de interes acţiunea 
în stabilirea liniei de hotar atunci când unul dintre proprietari are îndoieli cu privire la 
amplasamentul liniei de hotar dintre cele două fonduri. 

Neregularităţile procedurale invocate nu s-au confirmat, întrucât desemnarea 
expertului B.I. rezultă din cuprinsul încheierii date în camera de consiliu la data de 
21.09.2011, iar obiectivul lucrării şi încuviinţarea pentru fiecare parte a experţilor 
asistenţi reiese din încheierea din data de 26.09.2011. Eroarea în care s-ar fi aflat 
expertul B.I. în relaţia cu experţii asistenţi, este lipsită de interes, deoarece a privit 
ambele părţi. 

În ceea ce priveşte împrejurarea că stabilirea liniei de hotar a fost făcută prin 
raportare la documentaţia cadastrală de intabulare a fiecărei părţi, în apel s-a dispus 
efectuarea unui raport de expertiză de către expertul G.T., din care rezultă că apelanţii 



încalcă proprietatea reclamanţilor pe o suprafaţă de 12,75 mp şi existenţa unor 
diferenţe minime faţă de linia de hotar stabilită prin hotărârea atacată. 

Expertiza efectuată în apel a relevat că în zona de mejdie unde se află 
construcţiile apelanţilor, linia de hotar ar trebui mutată înspre proprietatea apelanţilor 
pe o distanţă mai mare decât cea impusă prin expertiza efectuată în primă instanţă 
până la 32 cm, însă pentru a nu li se agrava situaţia în propria lor cale de atac, s-a 
impus respingerea apelului. 

Declaraţiile martorilor audiaţi, sunt nerelevante în cauză faţă de specificul 
acţiunii în grăniţuire, care impune stabilirea precisă sub aspect tehnic a 
amplasamentului proprietăţilor învecinate. 

Semnele mejdiei stabilite convenţional nu mai există în prezent, dar chiar dacă 
ar exista o graniţă stabilită convenţional, nu există impedimente legale în promovarea 
unei acţiuni în grăniţuire, în situaţia în care unul dintre proprietarii învecinaţi are 
îndoieli cu privire la corectitudinea amplasamentului mejdiei stabilite în modul arătat. 

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs pârâţii M.I., M.F.M. şi SC M. 
S.R.L. Cluj-Napoca-. 

În motivarea recursului, pârâţii au susţinut că hotărârea atacată nu putea fi 
pronunţată în mod legal şi temeinic fără să se răspundă şi la obiecţiunile formulate de 
pârâţi la termenul din 20 noiembrie 2014. 

Având în vedere că pct. „A” a fost probat în această poziţie de la vechiul 
proprietar de către recurenţi, fără ca acest punct să se fi stabilit vreodată în mod 
tehnic, este posibil ca punctul real de graniţă din această zonă să fie poziţionat înspre 
proprietatea intimaţilor H. (?) întreabă recurenţii. 

„Având în vedere punctul de vedere exprimat de expertul asistent şi luând în 
considerare cele expuse mai sus, considerăm că se impunea în speţă şi compararea cu 
suprafaţa înscrisă, folosirea metodei determinării suprafeţelor imobilelor aflate în 
litigiu, precum şi a celor din care provin”, au susţinut în continuare recurenţii. 

Este necesar pentru a se realiza în mod corect grăniţuirea în prezenta cauză, ca 
în metoda aceasta să se facă raportare şi la documentaţia cadastrală înregistrată la 
OCPI în anul 2006. 

Doamna expert nu a consemnat în cadrul raportului de expertiză susţinerile 
părţilor cu ocazia efectuării măsurătorilor, astfel că se impune casarea hotărârii atacate 
şi trimiterea spre rejudecare a cauzei în vederea administrării unui probatoriu 
suplimentar, constând în completarea raportului de expertiză, citarea intimaţilor la 
interogator şi audierea martorului B.I.. 

Hotărârea atacată este nelegală în condiţiile în care intimaţii-reclamanţi nu şi-
au dovedit interesul legitim şi actual. 

Instanţa de judecată nu a analizat motivul de apel de la pct. I în condiţiile în 
care ar fi trebuit să demonstreze faptul că le lipseşte o suprafaţă de teren şi că acea 
suprafaţă de teren, după analizarea tuturor proprietăţilor învecinate, s-ar fi constatat că 
se regăseşte în terenul recurenţilor. 

În condiţiile în care reclamanţii nu au chemat în judecată şi ceilalţi proprietari 
limitrofi pentru a se constata dacă terenul care se presupune că le lipseşte, nu se 
regăseşte eventual în proprietăţile acestora, acţiunea se impunea a fi respinsă, cu atât 
mai mult cu cât din propriul lor teren lipseşte suprafaţa de 82 mp. 

Referirea la dispoziţiile art. 7 din Ordinul nr. 634/2006 s-a făcut luând în 
considerare ca după măsurarea parcelei aparţinând reclamanţilor, a celor care au 
rezultat din parcela iniţială, precum şi a celorlalte parcele învecinate dacă mai există, 
ar fi trebuit să se efectueze o analiză comparativă şi să se constate de unde a rezultat o 



eventuală diferenţă de suprafaţă, apoi să se analizeze dacă sunt aplicabile prevederile 
art. 7 din Ordinul nr. 634/2006. 

Aşa fiind, se impune admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate şi 
rejudecând cauza, respingerea acţiunii introductive de instanţă ca lipsită de interes sau 
ca inadmisibilă. 

De asemenea, au mai arătat recurenţii, că în mod nelegal s-a respins motivul 
de apel privind reducerea onorariului avocaţial în baza art. 274 alin.(3) Cod procedură 
civilă. 

Intimaţii H.I. şi H.E. prin întâmpinarea depusă la dosar f.18-22, au solicitat 
respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. În 
motivare, intimaţii au invocat nulitatea primului motiv de recurs, deoarece criticile 
invocate nu se încadrează în prevederile art. 304 pct. 6 şi 9 Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, prin care se invocă lipsa 
interesului reclamanţilor în promovarea acţiunii, intimaţii au arătat că prin probaţiunea 
administrată în cauză, s-a dovedit că le lipseşte o suprafaţă de teren ce se regăseşte în 
terenul pârâţilor–recurenţi, raportat la prevederile art. 584 Cod civil, interesul fiind 
recunoscut chiar de legiuitor, dat fiind că stabilirea limitelor de proprietate între cele 
două fonduri învecinate este în folosul ambilor proprietari ai imobilelor. 

Art. 7 din Ordinul nr. 634/2006 se referă la modul de executare a lucrărilor în 
situaţia realizării unei documentaţii cadastrale şi totodată la erorile admisibile în cazul 
unor astfel de lucrări. Dispoziţiile Regulamentului se referă la erori de identificare a 
punctului de contur, care în cazul proprietăţilor împrejmuite sunt de 10 cm, or din 
raportul de expertiză efectuat de expertul G.T., rezultă că încălcarea proprietăţii 
reclamanţilor intimaţi este mai mare decât eroarea admisibilă conform art. 7 din 
Ordinul nr. 634/2006. 

Faţă de amploarea cauzei, de întinderea ei în timp, nu se impunea reducerea 
cuantumului onorariului de avocat.  

Recurenţii M.I., M.F.M. şi SC M.T SRL Cluj-Napoca au depus concluzii 
scrise la dosar f. 34-37 şi note scrise f. 23-24. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
În ceea ce priveşte excepţia nulităţii primului motiv de recurs, invocată de 

intimaţi, curtea constată că în actuala lui configuraţie, recursul constituie o cale 
extraordinară de atac ce poate fi exercitată exclusiv pentru motivele de nelegalitate 
prevăzute expres de art. 304 pct. 1-9 Cod procedură civilă. 

După abrogarea pct. 10-11 ale art. 304 Cod procedură civilă, în recurs nu se 
mai pot invoca motive de netemeinicie, sau de reevaluare a probelor analizate de 
prima instanţă şi reanalizate de instanţa de apel. 

Prin urmare, motivele de recurs care vizează netemeinicia hotărârii, sunt 
inadmisibile faţă de configuraţia actuală a acestei căi extraordinare de atac. 

Dispoziţiile art. 304 pct. 6 din Codul de procedură civilă, conform cărora 
modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere dacă instanţa a acordat mai mult 
decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut, nu sunt incidente în speţă, deoarece obiectul 
recursului îl formează decizia pronunţată în apel, prin care s-a respins apelul pârâţilor, 
astfel că nu s-a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. 

Obiecţiunile depuse de pârâţii-apelanţi la termenul din 20 noiembrie 2013 f. 
92-94 dos. apel (şi nu la data de 20 noiembrie 2014 cum susţin în mod eronat 
recurenţii la pag. 1 din recurs), au fost respinse motivat prin încheierea de şedinţă din 
data de 20 noiembrie 2013. Oricum, raportul de expertiză tehnică efectuat în apel de 
către expertul G.T., nu a dus la schimbarea sentinţei, respectiv la agravarea situaţiei 
pârâţilor, lucru posibil doar dacă şi reclamanţii ar fi declarat apel împotriva sentinţei. 



Restul criticilor ce s-ar putea subsuma motivului de nelegalitate prevăzut de 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ., sunt nefondate şi urmează să fie respinse ca atare. 

Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs, întemeiat pe dispoziţiile art. 304 
pct. 9 Cod procedură civilă, curtea constată că prin Ordinul nr. 634/2006 al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, s-a 
aprobat Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a 
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, având ca scop 
stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se întocmesc documentaţiile 
cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice, aşa cum 
rezultă expres din dispoziţiile art. 1 al acestui Regulament, dat în aplicarea 
prevederilor art. 19 şi art. 59 din Legea nr. 7/1996, republicată, în forma atunci în 
vigoare. 

Numai că în speţă nu ne găsim în situaţia întocmirii şi recepţiei documentaţiei 
cadastrale în vederea înscrierii unor imobile în cartea funciară, ci în recursul pârâţilor 
împotriva deciziei instanţei de apel, prin care s-a respins apelul aceloraşi pârâţi în 
contra sentinţei prin care s-a admis în parte acţiunea reclamanţilor împotriva pârâţilor 
şi în consecinţă, s-a stabilit linia de hotar dintre proprietăţile părţilor (grăniţuire), pe 
când cealaltă dispoziţie a primei instanţe prin care au fost obligaţi pârâţii să 
construiască streaşina imobilelor proprietatea lor, astfel încât apele pluviale să se 
scurgă pe terenul lor pe toată întinderea imobilului, nu a format obiectul criticilor din 
apel şi respectiv recurs. 

Dreptul la intentarea acţiunii în grăniţuire rezultă din dispoziţiile art. 584 Cod 
civil, conform cărora „Orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea 
proprietăţii lipite cu a sa”. Faţă de această dispoziţie legală, a le respinge ca 
inadmisibilă sau ca lipsită de interes acţiunea reclamanţilor împotriva pârâţilor având 
ca obiect grăniţuire, ar însemna să li se interzică accesul la justiţie, contrar 
dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează 
dreptul de acces la un tribunal. 

Ceea ce sugerează recurenţii, dar nu o spun concret şi expres, ar fi că o acţiune 
în revendicare sau o acţiune în rectificare de carte funciară, ar trebui respinsă ca 
inadmisibilă în situaţia în care suprafaţa terenului revendicat sau cu privire la care se 
cere rectificarea, s-ar situa în limitele prevăzute de art. 7 din Ordinul nr. 634/2006, 
care la alin.(3) prevede că „eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile 
menţionate la alineatul (2), (adică eroarea de identificare a punctelor de contur) şi 
erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi în cazul imobilelor 
împrejmuite (aşa cum este în speţă) ±20 cm”. 

Legea de drept material nu condiţionează însă admisibilitatea acţiunii în 
revendicare, de mărimea imobilului ocupat de partea adversă (art. 480 Cod civil), sau 
a acţiunii în rectificare de carte funciară, de întinderea suprafeţei a cărei rectificare se 
solicită (art. 34 din Legea nr. 7/1996, republicată, în forma în vigoare la data 
introducerii acţiunii). 

Mai mult, prin raportul de expertiză judiciară efectuat în apel de expertul G.T. 
la cererea pârâţilor-apelanţi, formulată la termenul din data de 9 ianuarie 2013 de 
reprezentantul legal al acestora şi admisă de instanţă la termenul următor din data de 6 
februarie 2013, s-a stabilit că în realitate pârâţii le încalcă reclamanţilor o suprafaţă 
mai mare decât cea reţinută de prima instanţă, de până la 32 cm, deci peste marja de 
eroare prevăzută de art. 7 din Ordinul nr. 634/2006 pentru imobilele împrejmuite, 
numai că în apel nu li se putea înrăutăţi situaţia pârâţilor în propria lor cale de atac. 

Câtă vreme obiectul acţiunii reclamanţilor (controversat şi criticat de pârâţii-
recurenţi) l-a constituit grăniţuirea dintre proprietăţile reclamanţilor şi pârâţilor, prima 



instanţă nu putea condiţiona admisibilitatea acţiunii, de chemarea în judecată şi a 
celorlalţi proprietari învecinaţi; este cu totul altceva când reclamantul constată că faţă 
de suprafaţa scriptică a imobilului înscris în cartea funciară, constată că faptic deţine 
în realitate o suprafaţă mai mică de teren şi nu cunoaşte la care dintre vecinii săi se 
poate regăsi minusul său de suprafaţă, respectiv dacă se regăseşte sau nu la vreunul 
dintre vecinii săi. 

Faţă de complexitatea acţiunii şi de durata soluţionării ei timp de aproape 4 ani 
la prima instanţă, în mod corect a reţinut tribunalul că nu se impune reducerea 
onorariului avocaţial. Nici onorariul de avocat perceput în apel pentru acordarea 
asistenţei juridice reclamanţilor-recurenţi nu se impune a fi redus, faţă de înverşunarea 
cu care, în pofida probelor administrate, pârâţii se opun admiterii acţiunii, respectiv 
prin promovarea apelului şi apoi a recursului. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct.6 şi 9 coroborat cu art. 312 
alin (1) Cod procedură civilă, se va respinge recursul pârâţilor împotriva deciziei 
tribunalului, care va fi menţinută în întregime. 

 
 
 

9. Plângere împotriva încheierii registratorului de la biroul de 
carte funciară. Neurmarea cererii de reexaminare. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 759 din 8 aprilie 2014  

. Prin sentinţa civilă nr. 10680 din 14 noiembrie 2012 a Tribunalului 
Maramureş, pronunţată în dosarul nr. .../2011, s-a dispus după cum urmează: 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia 
Mare, invocată de acesta prin întâmpinare.  

S-a respins plângerea formulată de petenta S.C. L. S.R.L., în contradictoriu cu 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş - Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Baia Mare ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală pasivă.  

S-a admis excepţia prematurităţii introducerii plângerii invocată de intimata 
SC K.I. S.R.L.  

S-a respins, ca prematur introdusă, plângerea împotriva Încheierii de carte 
funciară nr. 43506 din data de 25.11.2011 emisă de Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia 
Mare, formulată şi ulterior precizată de petenta S.C. L. S.R.L. în contradictoriu cu SC 
K.I. S.R.L.  

S-a respins cererea intimatei de obligare a petentei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, 
următoarele:  

Prin plângerea formulată, petenta S.C. L. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu 
cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş şi SC K.I. S.R.L. Baia 
Mare radierea înscrisurilor efectuate în CF nr. 101612 –C I – U94 Baia Mare, în baza 
încheierii nr. 43506 din 25 noiembrie 2011 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (O.C.P.I.) Maramureş 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş este lipsit însă de 
calitate procesuală pasivă, aşa cum s-a stabilit cu forţă obligatorie prin decizia nr. 



LXXII din 15 octombrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată în înţelesul 
legii, în acelaşi sens fiind şi prevederile art. 501 din Legea nr. 7/1996. 

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii introducerii plângerii, este de reţinut 
că petenta a formulat plângere împotriva Încheierii de carte funciară nr. 43506 din 
data de 25.11.2011 emisă de Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Maramureş - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia Mare şi a solicitat 
radierea notării efectuate în cartea funciară şi a somaţiei de plată în favoarea intimatei, 
întrucât cererea sa de intabularea a dreptului de proprietate a fost depusă mai repede 
decât somaţia de plată a executorului judecătoresc, în atari condiţii, după intabularea 
dreptului de proprietate al petentei asupra imobilului înscris în CF 101612-C1-U94 şi 
CF 101612 Baia Mare, acesta a ieşit din patrimoniul societăţii SC L. S.R.L, iar 
somaţia emisă de executor nu mai este una legală. 

Plângerea formulată de petentă a fost adresată direct Judecătoriei Baia Mare, 
fiind înregistrată la 22 decembrie 2011, fără ca petenta să formuleze în prealabil 
cerere de reexaminare a încheierii contestate, în conformitate cu prevederile art. 50 
alin. 2 din Legea nr. 7/1996. 

Conform prevederilor art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/996, persoanele interesate 
pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a cererii 
de înscriere sau de radiere a unui act sau fapt juridic, în termen de 15 zile de la 
comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul 
oficiului teritorial pe raza căruia este situat imobilul. 

Prin art. 50 alin. 21 din Legea nr. 7/1996, se prevede, că împotriva încheierii 
registratorului-şef emisă potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, se poate formula plângere 
în termen de 15 zile de la comunicare, prevăzându-se de asemenea că cererea de 
reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial, iar oficiul 
teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află imobilul. 

Prin art. 50 alin. 22 din acelaşi act normativ se prevede că plângerea împotriva 
încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă 
teritorială este situat imobilul. 

Prin aceste prevederi legale s-a instituit o procedură prealabilă formulării unei 
plângeri adresată instanţei de judecată care vizează înscrierea în cartea funciară a unui 
act sau a unui fapt juridic. 

Astfel prin art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 s-a prevăzut posibilitatea pentru 
persoanele interesate să formuleze cerere de reexaminare împotriva încheierii de 
admitere sau de respingere a unei cereri de înscriere în cartea funciară, cerere care se 
soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef. 

Împrejurarea că art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 conţine o normă 
dispozitivă, în sensul că persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare, nu 
înseamnă că persoanele respective pot opta între a formula cerere de reexaminare 
împotriva încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sau a formula 
plângere adresată direct instanţei. 

Prin art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 s-a prevăzut dreptul persoanelor 
interesate de a formula cerere de reexaminare şi numai în situaţia în care s-a parcurs 
această procedură, încheierea dată de registratorul-şef poate fi atacată cu plângere în 
termen de 15 zile de la comunicare. 

Plângerea împotriva încheierii de carte funciară la care se referă art. 50 alin. 21 
şi art. 50 alin. 22 din Legea nr. 7/1996 vizează încheierea dată de registratorul-şef în 
urma soluţionării cererii de reexaminare şi doar în situaţia acestei plângeri este 



prevăzut dreptul de opţiune al persoanei interesate, în sensul că plângerea poate fi 
adresată fie biroului teritorial, fie direct instanţei. 

Procedura prevăzută de art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 este obligatorie şi 
constituie o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune, conform. art. 109 alin. 2 Cod 
procedură civilă, respectiv a dreptului de a formula plângere în privinţa modului de 
soluţionare a cererilor de înscriere în cartea funciară şi prin urmare neîndeplinirea 
acesteia are ca efect respingerea acţiunii ca prematur introdusă.  

În acest context, instanţa a reţinut că, în condiţiile în care petenta nu a urmat 
procedura prealabilă obligatorie prevăzută de Legea nr. 7/1996, anterior sesizării 
instanţei, excepţia invocată se vădeşte a fi întemeiată, fiind admisă, iar plângerea 
formulată de petentă a fost respinsă ca prematur introdusă.  

II. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petenta S.C. L. S.R.L. Groşi, 
admis prin decizia civilă nr. 313/A din 19 decembrie 2013 a Tribunalului Maramureş, 
cu consecinţa anulării sentinţei şi trimiterii plângerii spre competentă soluţionare 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş – Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Baia Mare. 

Motivând decizia, Tribunalul a arătat, în principal, următoarele: 
Actuala modalitate de contestare a încheierii de carte funciară este diferită nu 

numai sub aspectul etapelor, ci şi sub aspectul modalităţii de depunere a plângerii, 
deoarece anterior modificării Legii nr.7/1996 prin OUG nr.64/2010, plângerea se 
depunea la Biroul de carte funciară, se nota în cartea funciară, iar dosarul de CF era 
transmis în copie instanţei.  

În prezent, plângerea împotriva încheierii registratorului-şef se poate depune 
atât la Biroul de carte funciară, cât şi direct la instanţă, cu respectarea principiului 
accesului liber la justiţie instituit prin dispoziţiile art. 21 din Constituţie. 

Aşadar, registratorului de carte funciară îi revine competenţa de a soluţiona, 
prin încheiere de admitere sau de respingere, cererea de intabulare sau de înscriere 
provizorie, registratorului-şef îi revine competenţa de a soluţiona cererea de 
reexaminare împotriva încheierii date de registratorul de carte funciară, iar 
judecătoriei îi revine competenţa de soluţionare a plângerii formulate împotriva 
încheierii date de registratorul-şef. 

Persoana nemulţumită de modul de soluţionare a cererii de intabulare sau 
înscriere de către registratorul de carte funciară nu are drept de opţiune între a 
declanşa calea de atac a reexaminării şi a promova plângere adresată direct instanţei, 
un asemenea drept existând numai cu privire la depunerea plângerii împotriva 
încheierii registratorului-şef. Această plângere poate fi depusă atât la oficiul teritorial, 
cât şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul. 

Potrivit dispoziţiilor art. 84 C.pr.civ., calificarea cererii de chemare în judecată 
este un atribut al instanţei, chiar dacă respectiva cerere poartă o denumire greşită.  

În speţă, apelanta a înregistrat direct la Judecătoria Baia Mare plângerea 
împotriva încheierii de carte funciară nr. 43506 din 25.11.2011 emisă de OCPI 
Maramureş - BCPI Baia Mare, uzând de denumirea de „plângere”, în fapt aceasta 
constituind o cerere de reexaminare. 

III. Împotriva acestei decizii a declarat recurs S.C. K.I. S.R.L. Baia Mare, 
solicitând casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Maramureş, 
deoarece: 

a) Instanţa de apel a făcut o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale 
incidente în cauză. Totodată, problemele de drept specifice cauzei nu au fost analizate 
în mod judicios. 



Decizia dată în apel încalcă prevederile art. 109 alin. 2 C.pr.civ., în raport de 
care sesizarea instanţei competente poate fi făcută numai după îndeplinirea procedurii 
prealabile stabilite de lege cu caracter obligatoriu. 

b) Recalificarea plângerii de către instanţa de apel nu poate fi justificată nici 
prin prisma prevederilor art. 21 din Constituţia României şi de art. 13 din C.E.D.O., 
având în vedere că stabilirea unor condiţii pentru introducerea acţiunii în justiţie nu 
constituie o încălcare a liberului acces la justiţie şi la un proces echitabil, statul 
dispunând de o marjă de apreciere în acest sens. 

Prin recalificarea plângerii ca fiind o cerere de reexaminare instanţa de apel a 
procedat nelegal, ştiut fiind că o instanţă de judecată nu se poate dezînvesti decât în 
cazurile prevăzute expres de lege, între acestea neîncadrându-se şi situaţia în speţă. 

c) Hotărârea primei instanţe era pe deplin legală şi temeinică, ea fiind dată în 
baza unor dispoziţii legale aflate în vigoare atât la data soluţionării cererii petentei, cât 
şi la data formulării plângerii. Împotriva încheierii de carte funciară nu se putea 
formula decât cerere de reexaminare, ce trebuia soluţionată prin încheiere de 
registratorul-şef, iar împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere 
în termen de 15 zile de la comunicare. Or, din cuprinsul cererii adresate instanţei 
rezultă că petenta a formulat o plângere, iar nu o cerere de reexaminare. 

IV. Petenta intimată S.C. L. S.R.L. Groşi a formulat întâmpinare, solicitând 
respingerea recursului ca nefondat, soluţia instanţei de apel fiind de natură să asigure 
accesul liber la justiţie al petentei (f. 12, 13). 

V. În cauză a formulat întâmpinare şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Maramureş, învederând, în principal, lipsa calităţii sale procesuale pasive, 
iar în subsidiar, solicitând admiterea recursului declarat (f. 18-20). 

VI. Cu privire la recursul declarat, potrivit celor de mai sus, Curtea are în 
vedere următoarele:  

Atât prima instanţă, cât şi cea de apel au reţinut în mod corect că în prezentul 
proces erau incidente dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, în raport de care (alin. 
2) persoanele interesate puteau formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere 
sau de respingere a cererii de înscriere, în termen de 15 zile de la comunicare, această 
cerere de reexaminare soluţionându-se prin încheiere de către registratorul-şef din 
cadrul oficiului teritorial pe raza căruia este situat imobilul. 

Potrivit alin. 21 al art. 50 sus-evocat, împotriva încheierii prin care 
registratorul-şef a soluţionat cererea de reexaminare se poate formula plângere în 
termen de 15 zile de la comunicare, competenţa soluţionării acesteia revenindu-i 
judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. 

Rezultă din aceste prevederi normative că legea nu îngăduie atacarea direct la 
instanţa de judecată a încheierii date de registratorul care a soluţionat cererea de carte 
funciară, fiind necesar ca, în prealabil, să se formuleze o cerere de reexaminare ce 
intră în competenţa registratorului-şef, rămânând ca plângerea adresată instanţei să 
aibă ca obiect încheierea pronunţată de acesta din urmă. 

Etapizarea procedurală astfel instituită este pe deplin clară, procedura ce 
trebuie urmată – prin formularea cererii de reexaminare, urmată de soluţionarea 
acesteia – înaintea registratorului-şef fiind nu doar prealabilă celei judiciare, ci şi 
obligatorie. 

Cum bine au stabilit instanţele, prin art. 50 din Legea nr. 7/1996 se aflau 
instituite două căi de atac distincte juridic, anume cererea de reexaminare şi 
plângerea. 

Sunt de avut în vedere, într-o necesară corelaţie, şi dispoziţiile art. 109 alin. 2 
C.pr.civ., potrivit cărora sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei 



proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta, dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile urmând a se anexa la cererea de chemare în judecată. 

În procesul de faţă este de observat că împotriva încheierii de carte funciară nr. 
43506 din 25.11.2011 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Maramureş – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia Mare – petenta S.C. L. 
S.R.L. Groşi s-a adresat Judecătoriei Baia Mare printr-o plângere (f. 3, 24 dosar 
Judecătorie), neexistând niciun element care să îndreptăţească aprecierea că în pofida 
denumirii atribuite căii de atac („plângere”) petenta a intenţionat să uzeze de calea de 
atac a cererii de reexaminare. 

Nu doar că petenta a utilizat denumirea de „plângere” pentru actul său 
procedural, dar a sesizat direct instanţa de judecată, iar nu registratorul-şef ce avea 
competenţa de a soluţiona o eventuală cerere de reexaminare, acestea fiind elemente 
care, asociate cu conţinutul concret al căii de atac, nu lasă loc unor îndoieli cu privire 
la faptul că în intenţia petentei nu s-a aflat formularea unei cereri de reexaminare de 
competenţa registratorului-şef, ci a unei plângeri atribuite de lege instanţei de 
judecată. 

Deşi este real că prevederile art. 84 C.pr.civ., avute în vedere de instanţa de 
apel, obligau la stabilirea naturii juridice a cererilor după scopul urmărit de parte, iar 
nu după denumirea atribuită de aceasta , se cuvine însă a preciza că este necesar ca, în 
concret, prin raportare la obiectul şi motivele de fapt şi drept ale cererii, să se poată 
trage concluzia că, într-adevăr, cererea formulată are o altă natură juridică decât cea 
menţionată eronat de parte. 

În procesul de faţă asemenea elemente lipsesc, plângerea în ansamblul ei 
(adică inclusiv prin raportare la precizarea aflată la filele 24-25 din dosarul primei 
instanţe) neîngăduind concluzia că petenta a intenţionat formularea unei cereri de 
reexaminare de competenţa registratorului-şef, iar nu a unei plângeri adresate 
instanţei. 

Instanţa de apel a greşit, deci, atunci când a stabilit că ne aflăm în faţa unei 
cereri de reexaminare ce trebuie trimisă spre soluţionare Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Baia 
Mare, interpretarea la care Tribunalul s-a oprit situându-se în afara limitelor pe care 
însăşi petenta a înţeles să le stabilească prin cererea de sesizare a Judecătoriei Baia 
Mare. 

Faţă de cele ce preced, în baza art. 304 pct. 8 şi art. 312 alin. 1 şi 3 C.pr.civ., 
Curtea va admite recursul şi va modifica decizia în sensul respingerii apelului şi 
menţinerii sentinţei. 

 
 

10. Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care 
dispus îndreptarea erorii materiale dintr-o altă încheiere de carte 

funciară. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 760 din 9 aprilie 2014  

1. Cererea de chemare în judecată 
 Petentele T.M. şi T.A. au solicitat, în contradictoriu cu intimatul B.T., 

să se dispună anularea (desfiinţarea) încheierilor nr. 29.731/22.10.2010 şi nr. 
25.989/2010 a OCPI Bistriţa-Năsăud - Biroul de carte funciară Bistriţa, cu cheltuieli 
de judecată. 



În motivare, s-a arătat că, prin încheierea nr. 25.989/2010 a OCPI Bistriţa-
Năsăud - pretins de „îndreptare de eroare materială" săvârşită cu încheierea nr. 
232/1989 c.f., în c.f. nr. 111 Bistriţa-Bârgăului - s-a dispus, la cererea lui B.T. a lui 
Ioan, înfiinţarea colii de carte funciară nr. 3.299 Bistriţa-Bârgăului pentru imobilul 
teren cu nr. topo 1277/6 cu suprafaţa de 9.150 m.p., proprietatea lui B.I., şi 
constituirea dreptului de servitute de trecere în favoarea acestui imobil peste imobilul 
cu nr. top. 1277/7 din c.f. 2132; imobilele cu nr. top. 1277/5 şi 1278, înscrise în c.f. 
2136; imobilele cu nr. top. 1277/8, 1321, 1320 şi 1304, înscrise în c.f. 2263 Bistriţa-
Bârgăului. 

Motivarea menţionată în conţinutul încheierii nr. 25989/2010 de CF constă în 
aceea că, verificând conţinutul cărţii funciare nr. 111 Bistriţa-Bârgăului şi actele din 
dosar - sentinţa civilă nr. 971/1970, tabelul de mişcare parcelară şi schiţa plan de 
situaţie, se constată că s-a omis înfiinţarea colii de carte funciară pentru parcela cu nr. 
top. 1277/6 - teren „în lungimea satului", cu suprafaţa de 9.150 m.p. proprietatea lui 
B.I. şi constituirea dreptului de trecere în favoarea acestui imobil. Drept temei legal s-
a invocat art. 53 din Legea nr. 7/1996, potrivit căruia „erorile materiale săvârşite cu 
prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către 
registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia 
persoanei interesate. (2) În acest caz se vor aplica, prin asemănare, dispoziţiile art. 36-
38". 

Împotriva încheierii nr. 25.989/2010 de CF., petentele au formulat plângere în 
termen de 15 zile de la comunicare, pe care au depus-o la OCPI Bistriţa Năsăud, care 
a calificat-o ca fiind cerere de reexaminare - în conformitate cu art. 50 alin. 2 din 
Legea nr. 7/1996, soluţionată prin încheierea nr. 29.731/2010, în sensul respingerii ei. 
De această dată, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa reţine că prin 
încheierea nr. 25.989/2010 s-a admis cererea de înfiinţare a cărţii funciare nr. 3299 
Bistriţa-Bârgăului şi înscrierea dreptului de servitute de trecere în favoarea imobilului 
cu nr. top. 1277/6, „în conformitate cu dispozitivul sentinţei nr. 971/1970 pronunţată 
de judecătoria Bistriţa în dosarul nr. 155/1970 şi a raportului de expertiză varianta 1, 
efectuat în cauză, fără a fi întocmit vreun alt raport de expertiză aşa cum se 
presupunea în mod tendenţios în plângerea formulată". 

În realitate, înscrierile dispuse prin încheierea nr. 25.989/2010 nu corespund 
sentinţei civile menţionate (pe lângă faptul că prin această sentinţă nu s-a dispus vreo 
intabulare), ele fiind făcute fie cu rea credinţă, fie cu gravă neglijenţă. Petentele se 
întreabă care este temeiul legal în baza căruia în unele situaţii OCPI dispune înscrieri 
în baza unei sentinţe pronunţată cu 40 de ani în urmă, în condiţiile în care prin acestea 
nu s-a dispus nicio intabulare, în timp ce în alte situaţii, lipsa unei astfel de dispoziţii 
din dispozitivul unor sentinţe recente constituie impediment la intabulare, chiar şi 
atunci când cererea este formulată de titularul dreptului. 

Prin dispozitivul sentinţei civile nr. 971 din 2 iulie 1970 pronunţată de 
Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. 155/1970, s-a constatat existenţa partajului voluntar, 
conform raportului de expertiză întocmit de către exp. C.V. - în baza căruia imobilul 
cu nr. top. nou 1277/6 i-a fost atribuit reclamantului de atunci, B.I.; şi s-a constatat că 
imobilul cu nr. top. 1277/6 este înfundat şi în consecinţă s-a stabilit servitute de 
trecere în favoarea acestui imobil, „peste imobilele cu nr. top. 1277/7, 1277/5, 1278, 
1277/8, 1321, 1320 şi 1304, deci pe varianta nr. 1, colorată cu roşu, din expertiza 
întocmită de exp. ing. C.P.".  

În considerentele acestei sentinţe, care lămuresc dispozitivul ei, se 
menţionează în mod expres că „varianta I, colorată cu roşu, cu trecerea peste 
imobilele pârâtului T.S." este peste drumul de acces existent la acea dată (anul 1970) - 



pe care se circula cu carul (vorbindu-se chiar de uzucapiune), „astfel că dacă s-ar crea 
această servitute de trecere în favoarea imobilului înfundat, nu s-ar cauza nicio 
pagubă". Este evident că s-a avut în vedere de către instanţă calea de acces folosită în 
1970, cu dimensiunile şi pe traseul de atunci, fără nicio modificare, care nu aducea 
nicio atingere exercitării dreptului de proprietate asupra restului de teren din nr. top. 
proprietatea petentelor (c.f. 2263). 

Din conţinutul încheierilor de carte funciară atacate s-a constatat că dreptul de 
servitute a cărui înscriere s-a dispus este „pe lăţimea de 3 m şi lungimea de 105 m 
peste imobilele cu nr. top. 1321, 1320, 1304; 125 m peste imobilul cu nr. top. 1277/8; 
118 m peste imobilul cu nr. top. 1277/5, 1278 şi 38 m peste imobilul cu nr. top. 
1277/7. Interesul petentelor este doar în ceea ce priveşte servitutea de peste terenul 
identificat prin nr. top. 1277/8, 1304, 1320 şi 1321 din c.f. 2263, proprietatea tabulară 
a acestora. 

Dimensiunile traseului servituţii de trecere înscrise în baza încheierilor c.f. 
atacate există doar în „supliment de expertiză", întocmit de exp. ing. C.P. la data de 
10.02.1971 - ceea ce înseamnă după mai bine de 7 luni de la pronunţarea sentinţei 
civile nr. 971/2 iulie 1970 - situaţie în care, fără nicio îndoială, acest supliment nu a 
fost avut în vedere de către instanţă la pronunţarea sentinţei nr. 971/1970, astfel că 
nici nu poate face parte integrantă din expertiza ce a stat la baza sentinţei 
judecătoreşti, oricât ar dori expertul sau alte persoane interesate să se întâmple. În 
conţinutul acestui supliment se arată că „drumul va trebui să aibă o lăţime carosabilă 
de 3 m, aceasta înseamnă că nu se pot construi garduri laterale a drumului de acces, 
deoarece în această situaţie, lăţimea drumului devine insuficientă pentru trecerea 
vehiculelor". 

Expertul a observat că „sentinţa nu prevede că se pot face garduri", iar 
„construirea de garduri laterale ar duce la conturbarea în folosire a drumului" de către 
B.I.. Mai mult, expertul stabileşte că antecesorul petentelor, numitul T.S., trebuie să 
taie „8 (opt) pomi, în aşa fel ca să se poată construi o curbă de racordare suficient de 
mare, ca în ea să se poată înscrie orice fel de vehicul şi de orice lungime, ce va circula 
pe acest drum" (deci inclusiv TIR-uri, ansambluri de vehicule, etc.). Se observă că 
dintr-o servitute de trecere stabilită de instanţă pe traseul unui drum de acces existent 
în anul 1970, pe care se putea circula cu carul (traseu cu privire la care instanţa arată 
în mod expres că „nu s-ar cauza nicio pagubă"), expertul C.P., prin suplimentul de 
expertiză întocmit ulterior pronunţării sentinţei, şi respectiv OCPI Bistriţa-Năsăud - 
prin înscrierea servituţii de trecere cu dimensiunile menţionate în acest supliment, fac 
un adevărat drum, cu „lăţime carosabilă" de 3 m şi o curbă care să fie „suficient de 
mare" pentru un drum public, pe care să poată circula „orice fel de vehicul de orice 
lungime". 

Petentele au susţinut că, în realitate, aşa cum în mod expres s-a menţionat în 
încheierea nr. 25.989/2010 CF, prin această încheiere, OCPI a dispus, contrar 
competenţelor sale legale, „constituirea" dreptului de servitute de trecere pe traseul cu 
dimensiunile din suplimentul la raport; care diferă esenţial de cel stabilit prin sentinţa 
civilă nr. 971/1970 a Judecătoriei Bistriţa. Astfel, cu ajutorul şi a OCPI Bistriţa-
Năsăud, B.T. a încercat să-şi legalizeze abuzurile comise în detrimentul dreptului de 
proprietate al celor două, prin tăierea pomilor de pe terenul lor, distrugerea gardurilor, 
amenajarea drumului pe care să poată circula orice fel de vehicul de orice lungime, 
etc. 

Analizând conţinutul cărţii funciare nr. 111 Bistriţa-Bârgăului instanţa a 
constatat, într-adevăr, că sentinţa civilă nr. 971/1970 a fost înregistrată la cartea 
funciară sub nr. 232/27 martie 1989, pronunţându-se o încheierea în baza căreia 



imobilul de sub A+l cu nr. top. 1276, 1277, 1278, 1304, 1320, 1321, s-a dezmembrat 
în parcelele menţionate la poziţiile 47-57 (sau 58); între care şi parcela de la poziţia 
nr. 53, cu nr. top. 1277/6 şi suprafaţa de 9150 m.p. care „se transcrie în c.f. nr…..în 
favoarea lui B.I.". Pentru niciuna dintre parcelele dezmembrate nu se menţionează nr. 
cărţii funciare în care parcela urma să fie transcrisă - ceea ce nu a constituit şi nici nu 
constituie un impediment pentru înfiinţarea unei coli în care parcela să fie transcrisă. 

Prin urmare, înfiinţarea unei coli, indiferent cu ce număr Bistriţa-Bârgăului, 
pentru imobilul cu nr. top. 1277/6 cu suprafaţa de 9.150 m.p. - proprietatea lui B.I., se 
putea face în baza încheierii nr. 232/27.03.1989 c.f. - care nu a fost atacată şi care a 
dispus în acest sens (nefiind nevoie să se dispună încă odată, printr-o altă încheiere). 
Încheierea nr. 25.989/2010, atacată, nu constituie nicidecum doar o îndreptare a 
vreunei „erori materiale săvârşite cu încheierea nr. 232/1989 c.f., în c.f. 111 Bistriţa-
Bârgăulu", cum pretinde OCPI Bistriţa-Năsăud, ci constituie ea însăşi o eroare 
(intenţionată), o nelegalitate a cărei desfiinţare se impune. 

În drept s-au invocat prevederile art. 53, art. 36-38 din Legea 7/1996 şi art. 
274 Cod procedură civilă. 

 2. Soluţia primei instanţe  
Prin sentinţa civilă nr. 5097/12.06.2013 a Judecătoriei Bistriţa, a fost admisă 

plângerea împotriva încheierilor de CF nr. 29731/22.10.2010 şi nr. 25989/2010 a 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa – Năsăud, formulată de 
reclamantele T.M. şi T.A., în contradictoriu cu pârâtul B.T. (a lui I.). 

 Au fost anulate încheierile de carte funciară nr. 29731/22.10.2010 şi nr. 
25989/2010 ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa – Năsăud. 

 A fost obligat pârâtul la plata către reclamante a sumei de 2008,3 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată. A fost obligat pârâtul la plata către expertul 
Talpoş Marius a sumei de 630 lei reprezentând diferenţă onorariu expert. 

Considerente 
Prin sentinţa civilă nr. 971/1970 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosar nr. 

155/1970 s-a constituit un drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. 
top. 1277/6, ca fond dominant, fonduri aservite fiind imobilele cu nr. top. 1277/7, 
1277/5, 1278, 1277/8, 1321, 1320 şi 1304, conform variantei I, colorată în roşu, din 
expertiza întocmită de expertul C.P.. 

La data de 30.08.2010, intimatul B.T. a formulat cererea de reconstituire a 
cărţii funciare nr. 111 şi a parcelei cu nr. top. 1277/6 în favoarea căreia s-a constituit 
dreptul de servitute prin sentinţa menţionată mai sus, cerere adresată Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud. La cerere au fost anexate sentinţa 
civilă nr. 971/1970 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dos. nr. 155/1970, tabel de 
mişcare parcelară, supliment de expertiză întocmit de expertul C.P. la data de 
10.11.1971 şi plan de situaţie al imobilelor în litigiu. 

Prin încheierea de îndreptare de eroare materială nr. 25989/2010 emisă de 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, s-a dispus îndreptarea de 
eroare materială a înscrierii din CF 111 Bistriţa-Bârgăului, strecurată în încheierea nr. 
232/1989, prin înfiinţarea colii de carte funciară nr. 3299 Bistriţa-Bârgăului pentru 
imobilul teren cu nr. top. 1277/6 cu suprafaţa de 9150 mp proprietatea lui B.I. şi 
constituirea dreptului de servitute de trecere în favoarea acestui imobil peste imobilul 
cu nr. top. 1277/1 din CF 2132, imobilele cu nr. top. 1277/5 şi 1278 înscrise în CF 
2136, imobilele cu nr. top. 1277/8, 1321, 1320 şi 21304 în cartea funciară nr. 2263 
Bistriţa-Bârgăului. Se menţionează în încheiere că servitutea se constituie pe lăţimea 
de 3 m şi lungimea de: 105 m peste imobilele cu nr. top. 1321, 1320, 1304; 125 m 



peste imobilul cu nr. top. 1277/8; 118 m peste imobilul cu nr. top. 1277/5, 1278 şi 38 
m peste imobilul cu nr. top. 1277/7. 

Împotriva acestei încheieri de carte funciară petentele şi numitul T.S. au 
formulat cerere de reexaminare, invocându-se faptul că încheierea de îndreptare de 
eroare materială nr. 25989/2010 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Bistriţa-Năsăud nu reprezintă în realitate o încheiere de îndreptare a unei erori 
materiale ci o încheiere de înfiinţare a unei coli funciare şi de întabulare a unui drept 
de servitute în baza unui supliment la raportul de expertiză, efectuat ulterior 
pronunţării sentinţei civile nr. 971/1970. 

Prin încheierea nr. 29731 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Bistriţa-Năsăud la data de 04.10.2010 a fost respinsă cererea de 
reexaminare formulată de petente şi numitul T.S., reţinându-se că prin încheierea nr. 
232/27.03.1989 s-a dezmembrat imobilul înscris în CF 111 Bistriţa-Bârgăului, 
conform sentinţei civile nr. 971/1970, parcelele nou formate fiind transcrise în alte 
cărţi funciare, însă s-a omis a se menţiona cartea funciară în care urma a fi transcrisă 
parcela cu nr. top. 1277/6 cu suprafaţa de 9150 mp şi înscrierea dreptului de servitute 
în favoarea acestei parcele. 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 7/1996, aplicabile raportat la data 
emiterii încheierii de carte funciară atacată, erorile materiale săvârşite cu prilejul 
înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul 
de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei 
interesate. Încheierea de îndreptare de eroare materială nr. 25989/2010 a fost emisă în 
temeiul cererii intimatului B.T. de reconstituire a cărţii funciare nr. 111 şi a parcelei 
cu nr. top. 1277/6 iar eroarea materială a constat, raportat la motivarea încheierii, în 
omisiunea de a se înfiinţa coala de carte funciară pentru parcela cu nr. top. 1277/6 şi 
înscrierea dreptului de servitute. Instanţa de fond a apreciat că eroarea materială 
reglementată de disp. art. 53 din legea nr. 7/1996 presupune existenţa unor greşeli 
materiale strecurate în cuprinsul cărţilor funciare care nu afectează drepturile înscrise 
în cartea funciară, iar nu omisiunea de a se înscrie un drept în cartea funciară.  

Prin urmare, instanţa reţine că omisiunea înfiinţării unei cărţi funciare pentru 
parcela cu nr. top. 1277/6 şi omisiunea de a se înscrie în cartea funciară dreptul de 
servitute stabilit prin sentinţa civilă nr. 971/1970 nu reprezintă o eroare materială 
strecurată în încheierea nr. 232/27.03.1989, situaţie în care instanţa constată că nu 
sunt aplicabile disp. art. 53 din Legea nr. 7/1996 iar încheierile de carte funciară 
25989/2010 şi 29731/2010 ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-
Năsăud sunt nelegale. De asemenea, instanţa a constatat că înscrierea în cartea 
funciară a servituţii nu a avut la bază raportul de expertiză efectuat în cadrul dos. nr. 
155/1970 şi care a fost avut în vedere de instanţă la pronunţarea sentinţei civile nr. 
971/1970 ci un supliment la acest raport de expertiză, efectuat la data de 10.11.1971, 
prin urmare după pronunţarea sentinţei prin care s-a constituit dreptul de servitute, 
astfel cum rezultă din actele care au stat la baza emiterii încheierilor atacate, 
comunicate la dosar de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud. 
De asemenea, expertiza tehnică efectuată în cauză relevă faptul că dreptul de servitute 
înscris în cartea funciară prin încheierea de îndreptare de eroare materială nu respectă 
traseul stabilit prin sentinţa civilă nr. 971/1970 în privinţa imobilului fond aservit cu 
nr. top. 1277/8, proprietatea petentei T.M., astfel că instanţa constată nelegalitatea 
încheierilor de carte funciară 25989/2010 şi 29731/2010 ale Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud şi sub acest aspect. 



Având în vedere considerentele expuse, prima instanţă a admis plângerea 
formulată de petente şi a anulat încheierile de carte funciară nr. 29731/22.10.2010 şi 
nr. 25989/2010 ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa – Năsăud. 

 3. Apelul  
 Prin decizia civilă nr. 159 din 02.12.2013 a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud pronunţată în dosar nr. .../2010 a fost respins ca nefondat apelul declarat de 
intimatul B.T. (a lui Ioan) împotriva sentinţei civile nr. 5097/2013 a Judecătoriei 
Bistriţa, pronunţată în dosarul nr. .../2010. 

Apelantul B.T. a fost obligat să plătească intimatei T.M., cu domiciliul în 
Bistriţa Bîrgăului, nr. 309, judeţul Bistriţa-Năsăud, suma de 1500 lei cheltuieli de 
judecată în apel. 

Considerente  
Prin încheierea de îndreptare de eroare materială nr. 25989/2010 emisă de 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud s-a dispus îndreptarea de 
eroare materială a înscrierii din CF 111 Bistriţa-Bârgăului, strecurată în încheierea nr. 
232/1989, prin înfiinţarea colii de carte funciară nr. 3299 Bistriţa-Bârgăului pentru 
imobilul teren cu nr. top. 1277/6 cu suprafaţa de 9150 mp proprietatea lui B.I. şi 
constituirea dreptului de servitute de trecere în favoarea acestui imobil peste imobilul 
cu nr. top. 1277/1 din CF 2132, imobilele cu nr. top. 1277/5 şi 1278 înscrise în CF 
2136, imobilele cu nr. top. 1277/8, 1321, 1320 şi 21304 în cartea funciară nr. 2263 
Bistriţa-Bârgăului. Se menţionează în încheiere că servitutea se constituie pe lăţimea 
de 3 m şi lungimea de: 105 m peste imobilele cu nr. top. 1321, 1320, 1304; 125 m 
peste imobilul cu nr. top. 1277/8; 118 m peste imobilul cu nr. top. 1277/5, 1278 şi 38 
m peste imobilul cu nr. top. 1277/7. În justificarea luării acestei măsuri s-au invocat 
prevederile art.53 alin.1 din legea nr.7/1996 republicată. 

Prin încheierea nr. 29731 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Bistriţa-Năsăud la data de 04.10.2010 a fost respinsă cererea de 
reexaminare formulată de petente şi numitul T.S., reţinându-se că prin încheierea nr. 
232/27.03.1989 s-a dezmembrat imobilul înscris în CF 111 Bistriţa-Bârgăului, 
conform sentinţei civile nr. 971/1970, parcelele nou formate fiind transcrise în alte 
cărţi funciare, însă s-a omis a se menţiona cartea funciară în care urma a fi transcrisă 
parcela cu nr. top. 1277/6 cu suprafaţa de 9150 mp şi înscrierea dreptului de servitute 
în favoarea acestei parcele. 

Esenţial pentru justa soluţionare a cauzei este de a se stabili dacă ceea ce s-a 
dispus prin încheierea atacată nr. 25989/2010 constituie o îndreptare a erorii materiale 
sau constituie o măsură ce excede prevederilor art. art. 53 alin. 1 din legea nr. 7/1996 
republicată, invocate de registrator ca temei legal, încheierea prin care a fost respinsă 
cererea de reexaminare fiind influenţată direct de soluţia dată asupra încheierii de 
îndreptare a erorii materiale. 

Potrivit art. 53 din Legea nr. 7/1996, aplicabile raportat la data emiterii 
încheierii de carte funciară atacată, erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor 
sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la 
biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate. 

 Tribunalul constată că acest legal nu indică cazurile ce pot fi considerate erori 
materiale, situaţie în care trebuie aplicate prin raportare prevederile din art. 281 Cod 
procedură civilă care se referă erori sau omisiuni cu privire la numele, calitatea sau 
susţinerile părţilor, erori de calcul şi alte erori materiale. Aşa fiind, tribunalul arată că, 
pe calea îndreptării erorilor materiale, se pot îndrepta doar anumite greşeli ce nu 
afectează fondul înscrierilor efectuate în cartea funciară şi că pe această cale nu se pot 
corecta anumite omisiuni ale registratorilor de carte funciară ce ar constitui în realitate 



greşeli de fond privind operaţiunile ce trebuiau realizate şi operate în cartea funciară 
în baza unor hotărâri judecătoreşti sau alte acte juridice, operaţiuni pe care însă nu au 
fost efectuate. 

În cauza de faţă, tribunalul a constatat că în mod corect prima instanţă a admis 
plângerea formulată de petentă şi au fost anulate încheierile de carte funciară nr. 
29731/22.10.2010 şi nr. 25989/2010 ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Bistriţa – Năsăud, fiindcă prin încheierea nr. 25989/2010 emisă de Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, deşi intitulată de îndreptare de 
eroare materială a înscrierii din CF 111 Bistriţa-Bârgăului, în realitate ceea ce a făcut 
registratorul de carte funciară constituie o completare a unei omisiuni, iar nu 
îndreptarea unei erori materiale, având în vedere de ce s-a dispus, respectiv înfiinţarea 
colii de carte funciară nr. 3299 Bistriţa-Bârgăului pentru imobilul teren cu nr. top. 
1277/6 cu suprafaţa de 9150 mp proprietatea lui B.I. şi constituirea dreptului de 
servitute de trecere în favoarea acestui imobil peste imobilul cu nr. top. 1277/1 din CF 
2132, imobilele cu nr. top. 1277/5 şi 1278 înscrise în CF 2136, imobilele cu nr. top. 
1277/8, 1321, 1320 şi 21304 în cartea funciară nr. 2263 Bistriţa-Bârgăului, iar 
încheierea de respingere a cererii de reexaminare trebuia anulată, dat fiind faptul că nu 
a fost legal emisă încheierea de îndreptare eroare materială, anularea primei încheieri 
atrăgând pe cale de consecinţă şi anularea încheierii subsecvente. Ar fi constituit o 
îndreptare de eroare materială dacă s-ar fi corectat numele ori prenumele părţi înscrise 
în cartea funciară, dacă s-ar fi indicat corect actul juridic în baza în căruia a fost 
efectuată înscrierea în cartea funciară, dar ceea ce a făcut registratorul excede cadrului 
legal permis de art. 53 alin. 1 din legea evocată, şi eventual poate fi corectat printr-un 
alt mijloc prevăzut de legea nr. 7/1997, dar nu pe calea unei simple cereri de 
îndreptare eroare materială. 

Având în vedere această situaţie, celelalte aspecte indicate în cererea de apel 
privind fondul raporturilor juridice dintre părţile litigante, contextul în care s-au 
produs omisiunile la cartea funciară, nu pot atrage admiterea apelului, fiindcă acestea 
nu se referă la o simplă îndreptare de eroare materială şi nu pot fi analizate într-un 
asemenea cadrul procesual, motiv pentru care tribunalul, în temeiul art. 296 Cod 
procedură civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de intimatul B.T. (a lui Ioan), 
împotriva sentinţei civile nr.5097/2013 a Judecătoriei Bistriţa, pronunţată în dosarul 
nr..../2010, pe care a menţinut-o în întregime ca legală şi temeinică. 

4. Recursul 
Împotriva acestei decizii a declarat în termen legal recurs intimatul B.T., 

solicitând modificarea ei, în sensul admiterii apelului declarat de acesta împotriva 
sentinţei civile nr. 5097/2013 a Judecătoriei Bistriţa, schimbării acestei sentinţe, în 
sensul respingerii plângerii formulată de petente, cu cheltuieli de judecată în toate 
instanţele. 

În motivarea recursului său, recurentul arată că hotărârea nu cuprinde motivele 
pe care se sprijină, subzistând motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 Cod proc. 
civ., pentru că nu înlătură toate argumentele invocate în cererea de apel şi nu indică 
apelantului ce altă cale ar putea urma pentru a se îndrepta eroarea strecurată în 
încheierea de cartea funciară nr. 232/1989, acesta constituind şi o greşită interpretare a 
dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 7/1996, motiv de recurs ce s-ar încadra în 
dispoziţiile art. 304 pct. 8 Cod proc. civ. şi nu pct. 8, cum a indicat recurentul. 

Tot în susţinerea motivului de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., se 
arată că instanţele de fond au analizat doar literar expresia de eroare materială, 
limitându-se la aprecieri de ordin general, fără a indica vreo altă cale prin care 
recurentul ar putea să-şi înscrie dreptul în cartea funciară. 



În motivarea recursului, pentru a susţine încadrarea cererii sale într-un motiv 
de eroare materială, recurentul reia starea de fapt arătată şi în motivarea apelului. 

5. Întâmpinarea din recurs 
Intimata petentă T.M., prin întâmpinare, a solicitat instanţei să constate că o 

parte din motivele de recurs referitoare la descrierea stării de fapt sunt inadmisibile, 
neîncadrându-se în dispoziţiile art. 304 Cod proc. civ. 

În ceea ce priveşte restul motivelor, cel prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ. 
nu subzistă, pentru că hotărârea instanţei de apel este motivată, cel prevăzut de art. 
304 pct. 8 Cod proc. civ. se referă la interpretarea greşită a actului juridic dedus 
judecăţii şi nu la interpretarea greşită a legii, iar cel prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. 
civ. nu se regăseşte în cauză, procedura specială prev. de art. 53 din Legea nr. 7/1996 
fiind una de strictă interpretare, erorile îndreptate prin încheierea atacată neputând 
constitui un fapt juridic în sensul art. 38 din Legea nr. 7/1996, cum greşit susţine 
recurentul, un astfel de act putând constitui doar obiect al notării, în timp ce dreptul de 
proprietate şi cel de servitute fiind drepturi reale imobiliare se intabulează. 

Potrivit art. 33 din Legea nr. 7/1996, coroborat cu art. 88 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară, erorile materiale nu afectează 
fondul dreptului, acest text trebuind completat cu cel prev. de art. 281 Cod proc. civ., 
în ceea ce priveşte sfera greşelilor materiale sau omisiunilor, or, în acest context, 
omisiunea de înfiinţare a unei coli de carte funciară constituie o greşeală de fond şi ar 
afecta fondul dreptului reclamantei, care a dobândit imobilul liber de sarcini, fiind 
intabulată de peste 7 ani, iar proprietarul anterior de peste 21 de ani. 

În plus, pentru că şi în această procedură se aplică prin asemănare dispoziţiile 
art. 36-38 din lege, cererea este prescriptibilă în termenul de 3 ani. 

6. Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la 
dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc. civ. în care acestea pot fi încadrate, curtea 
apreciază că acesta este fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse.  

Astfel, aşa cum rezultă şi din probele noi prin înscrisuri administrate în recurs 
în temeiul art. 305 Cod proc. civ., prin sentinţa civilă nr. 971/2.07.1970, a fost admisă 
acţiunea civilă exercitată de antecesorul recurentului, numitul B.I., reclamant în acel 
dosar împotriva antecesorilor petentelor, pârâţi în acel dosar, constatându-se existenţa 
unui partaj voluntar intervenit între aceştia, conform raportului de expertiză întocmit 
de expertul C.V., cu formarea unor numere topografice noi, partaj faptic ce a fost 
consfinţit prin sentinţa amintită, cu rectificarea din expertiză, în sensul că imobilul 
atribuit reclmanatului B.I. are nr. top nou 1277/6, fiind admisă şi cererea 
reclamantului pentru stabilirea unei servituţi de trecere şi constatându-se că imobilul 
cu nr. top 1277/6 este înfundat şi stabilindu-se în favoarea acestuia o servitute de 
trecere peste imobilele cu nr. top 1277/7, 1277/5, 1278, 1277/8, 1321, 1320 şi 1304, 
conform variantei nr. 1, colorată cu roşu, din expertiza întocmită de ing. expert C.P. 
(f. 35-38 dosar curte). 

Prin cererea înregistrată la Notariatul de stat judeţean Bistriţa Năsăud la data 
de 27.03.1989, una din părţile din proces, respectiv Nica M., a solicitat intabularea 
drepturilor dobândite în baza acestei sentinţe, aşa cum rezultă din copia cererii 
existentă în mapa cu înscrisuri, comunicată instanţei de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bistriţa Năsăud (f. 32 dosar curte). 

Au fost anexate acestei cereri, aşa cum rezultă din copia mapei cu înscrisuri nr. 
232/1989, solicitată de instanţă, sentinţa civilă nr. 971/1970 a Judecătoriei Bistriţa şi 
tabelul de mişcare parcelară la care se face referire în sentinţă (f. 35-38 dosar curte). 

Prin încheierea notarului din 27.03.1989, s-a dispus intabularea dreptului de 
proprietate în baza sentinţei şi a raportului de expertiză anexat (f. 32 dosar curte). 



Conform copiei in extenso a CF nr. 111 Bistriţa, dispoziţiile din această 
încheiere au fost înscrise în cartea funciară, trecându-se dezmembrarea parcelei 
parcelelor iniţiale şi formarea parcelelor cu nr. top. Noi, inclusiv a parcelei cu nr. top 
1277/6, cu suprafaţa de 9150 mp, atribuită lui B.I., indicându-se numărul cărţilor 
funciare în care acestea au fost transcrise, în cazul lui B.I. neexistând o menţiune 
privind numărul cărţii. 

În această situaţie, nu poate fi vorba decât de o omisiune vădită a lucrătorului 
de carte funciară, care se subsumează noţiunii de eroare materială în sensul art. 281 
alin. 1 Cod proc. civ., dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind norme de 
procedură generale ce completează normele privind procedura înscrierilor în cartea 
funciară, aşa cum corect a reţinut instanţa de apel. Numai că interpretarea corectă a 
acestui text de lege referitoare la omisiuni sau orice alte erori materiale este în sensul 
că împrejurarea învederată de recurent se încadrează în cuprinsul acestui text, pentru 
că dreptul său a fost parţial înscris în vechea carte funciară a imobilului, nr. 111 
Bistriţa, în care este înscrisă inclusiv menţiunea că se deschide o nouă carte funciară 
pentru transcrierea dreptului, omiţându-se, doar, deschiderea efectivă a acestei cărţi, 
împrejurare observată ulterior şi îndreptată prin încheierea atacată.  

În ceea ce priveşte prescripţia cererii de îndreptare a erorii materiale, este 
adevărat că textul art. 53 face trimitere la cel al art. 36-38 din Legea nr. 7/1996, în 
forma în vigoare la data înregistrării cererii de îndreptare a erorii materiale. Numai că 
intimata petentă nu este un terţ dobânditor de bună credinţă, pentru ca cererea să fie 
prescriptibilă împotriva sa. Aceasta deoarece, conform art. 6 din Decretul-lege nr. 
115/1938 în vigoare la data formulării cererii de înscriere, mapa cu înscrisuri şi 
registrul de intrare completau cartea funciară, iar, conform art. 33 din acelaşi direct-
lege, buna credinţă a terţului dobânditor se raporta inclusiv la cuprinsul acestora. În 
aceste condiţii, intimata petentă putea cunoaşte cuprinsul cererii în temeiul căreia şi-a 
înscris dreptul antecesoarea sa, ca şi cuprinsul titlului în temeiul căruia s-a făcut 
această înscriere, nefiind, aşadar, de bună credinţă.  

Oricum, în ceea ce priveşte înscrierea dreptului de proprietate al recurentului 
într-o nouă carte funciară omis a fi deschisă, intimatele petente nici nu justifică un 
interes în formularea plângerii, excepţia lipsei de interes fiind invocată din oficiu de 
instanţa de recurs şi pusă în discuţia părţilor. 

În ceea ce priveşte servitutea de trecere, ea a fost instituită prin sentinţa a cărei 
înscriere s-a cerut, sentinţă în temeiul căreia şi-au înscris dreptul de proprietate în 
cartea funciară şi antecesorii petentelor, înscrierea ei constituind o omisiune ce se 
încadrează, de asemenea, în noţiunea de eroare materială, existenţa dreptului şi a 
cererii de înscriere putând fi cunoscută de petente. 

De altfel, cererea de înscriere dobândeşte rang prin înregistrarea ei în registru, 
dreptul şi rangul nefiind pierdute prin omisiunea pronunţării asupra vreunei cereri sau 
prin omisiunea înscrierii dreptului în baza încheierii date asupra cererii. 

În ceea ce priveşte identificarea concretă a dimensiunilor drumului de servitute 
sau existenţa servituţii (dacă s-ar susţine că s-a stins prin neuz, între timp parcela 
dobândind acces pe altă cale la drumul public), în măsura în care între părţi există 
divergenţe cu privire la acestea, ele pot constitui obiectul unei acţiuni confesorii sau 
negatorii grefată pe o acţiune în rectificarea intabulării dreptului de servitute. 

În temeiul art. 312 alin. 1-3 Cod proc. civ., subzistând motivul de recurs prev. 
de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. privind greşita interpretare a legii de către instanţa de 
apel, recursul va fi admis, decizia dată în apel urmând a fi modificată, în sensul 
admiterii apelului, cu consecinţa schimbării sentinţei apelate, în temeiul art. 296 Cod 
proc. civ., în sensul respingerii plângerii formulate de petente. 



Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 316 raportat la art. 298 şi 274 Cod 
proc. civ., petentele vor fi obligate la plata în favoarea recurentului, intimat în 
plângere, B.T. a sumei de 2100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în toate fazele 
procesuale, reprezentând onorariu avocaţial (f. 245 dosar judecătorie, f. 12 dosar 
tribunal, f. 11 dosar curte). 

 

11. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Invocarea 
unei hotărâri judecătoreşti ce nu conţine o dispoziţie de recunoaştere şi 

înscriere a dreptului de proprietate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 735 din 3 aprilie 2014 

Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 4874/5.06.2013 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în 

dosarul nr. …/2012, s-a respins plângerea formulată de reclamantele Primăria mun. 
Bistriţa şi Municipiul Bistriţa în contradictoriu cu pârâta Uniunea C.G.N. împotriva 
încheierii nr. 7956/16.03.2012 emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Bistriţa-Năsăud. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut următoarele: 
 Prin decizia civilă nr. 130/R/2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 

pronunţată în dosarul nr. .../2008, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul 
Municipiul Bistriţa în contradictoriu cu numiţii K.V., K.M. şi Uniunea C.G.N. şi s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între 
Uniunea C.G.N. şi numiţii K.V., K.M., autentificat sub nr. 3436/21.06.2004 de Biroul 
notarilor publici asociaţi B.E. şi B.D. şi a actului adiţional autentificat sub nr. 
3436/21.06.2004, încheiat între Uniunea C.G.N. şi K.V., dispunându-se totodată 
radierea înscrierilor efectuate în CF 4335 Bistriţa, sub nr. B81 şi 107, precum şi a 
înscrierilor efectuate în CF 10584 Bistriţa în favoarea numiţilor K.V. şi K.M.. 

 La data de 20.02.2012, Primăria Municipiului Bistriţa a formulat cerere 
de radiere a înscrierilor efectuate în cartea funciară 10584 Bistriţa, în baza deciziei 
civile nr. 130/R/2009 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dos. nr. .../2008, 
cerere adresată Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud. 

 La data de 27.02.2012, Oficiul de Cadastru şi publicitate imobiliară 
Bistriţa-Năsăud a admis cererea formulată de Primăria municipiului Bistriţa, 
dispunând radierea înscrierilor de sub B1-2 din CF 57228 (provenită din cartea 
funciară de pe hârtie nr. 10584), restabilirea situaţiei anterioare, transcrierea 
imobilului de sub A1 în CF 4335 iar cel de sub A1.1 în CF 4335/S sub B şi radierea 
înscrierii de sub B1, restabilirea situaţiei anterioare de cf şi transcrierea imobilului de 
sub A1 în CF 4335 sub B2, astfel cum relevă încheierea nr. 4745 emisă de Oficiul de 
Cadastru şi publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud. 

 Împotriva acestei încheieri, Primăria municipiului Bistriţa a formulat 
cerere de reexaminare, invocându-se faptul că cererea a fost admisă doar în parte, 
întrucât, în urma radierii dreptul de proprietate, acesta trebuia înscris în favoarea 
Municipiului Bistriţa, iar nu în favoarea Uniunii C.G.N..  

 Prin încheierea nr. 7956/2012 emisă de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud la data de 16.03.2012, s-a respins cererea de 
reexaminare formulată de Primăria mun. Bistriţa împotriva încheierii nr. 4745, 
reţinându-se că radierea înscrierilor din cartea funciară şi restabilirea situaţiei 
anterioare presupune repunerea părţilor în situaţia existentă anterior intabulării 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 3436/2004, respectiv reînscrierea proprietăţii în 



favoarea vechiului proprietar de carte funciară, respectiv în favoarea celor 45 comune 
grănicereşti.  

 Analizând cuprinsul cererii de înscriere formulate de Primăria 
municipiului Bistriţa, al actelor anexate acestei cereri şi al încheierilor de carte 
funciară nr. 4745/2012 şi 7956/2012 emise de Oficiul de Cadastru şi publicitate 
imobiliară Bistriţa-Năsăud, instanţa a constatat că singura solicitare adresată de 
Primăria mun. Bistriţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud 
a fost de radiere a înscrierilor din CF 10584 Bistriţa în baza deciziei civile nr. 
130/R/2009 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. .../2008, fără a se 
solicita înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF 10584 
Bistriţa în favoarea Municipiului Bistriţa. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Bistriţa Năsăud a admis în totalitate cererea Primăriei mun. Bistriţa de radiere a 
înscrierilor din CF 10584 Bistriţa conform deciziei Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
consecinţa radierii fiind reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea proprietarului 
de carte funciară înscris anterior înscrierilor radiate, respectiv a comunelor 
grănicereşti, iar nu în favoarea unei alte persoane. Astfel, înscrierea dreptului de 
proprietate în favoarea Municipiului Bistriţa nu a făcut obiectul cererii formulate de 
Primăria municipiului Bistriţa şi implicit nici obiectul analizei Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, pentru a se opera înscrierea dreptului de proprietate a 
Municipiului Bistriţa asupra imobilului din CF 10584 Bistriţa fiind necesară 
formularea unei cereri în acest sens şi depunerea documentelor necesare, doveditoare 
ale dreptului de proprietate. Faptul că, în considerentele deciziei civile nr. 130/R/2009 
pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. .../2008, se menţionează că 
proprietar al imobilului din CF 10584 Bistriţa este Statul Român, iar unitatea 
deţinătoare a imobilului este Municipiul Bistriţa nu a conferit Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nici dreptul şi nici obligaţia de a dispune înscrierea dreptului de 
proprietate în favoarea Municipiului Bistriţa în condiţiile în care înscrierea acestui 
drept nu a fost solicitată, iar decizia tribunalului, alăturată cererii de radiere, nu 
cuprinde dispoziţii de intabulare a imobilului în favoarea Municipiului Bistriţa.  

 Prin urmare, instanţa a apreciat ca fiind legale şi temeinice încheierile 
de carte funciară nr. 4745/2012 şi 7956/2012 emise de Oficiul de Cadastru şi 
publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud şi, în consecinţă, a respins plângerea formulată 
de petenţii Primăria mun. Bistriţa şi Municipiul Bistriţa, ca neîntemeiată. 

 Apelul  
 Prin decizia civilă nr. 168/A/16.12.2013 a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud, apelul reclamantelor a fost respins ca nefondat. 
 În motivarea acestei decizii, tribunalul reţine că, în fapt, controversa cu 

a cărei rezolvare a fost sesizată prima instanţă vizează solicitarea reclamantelor 
Primăria municipiului Bistriţa şi Municipiul Bistriţa de înscriere a dreptului de 
proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul dosarului nr. .../2008 în favoarea 
municipiului Bistriţa, după desfiinţarea de către instanţele judecătoreşti a titlului în 
baza căruia asupra imobilului litigios s-a intabulat dreptul de proprietate al soţilor 
K.V. şi M., anterior proprietar tabular fiind Uniunea C.G.N..  

Soluţia defavorabilă pronunţată apelată este judicioasă, reflectând minuţioasa 
verificare a datelor speţei, aplicarea conformă a prevederilor legale incidente şi 
argumentarea corespunzătoare a motivelor de fapt şi drept ce o fundamentează. 

Probele administrate atestă că cele două reclamante au solicitat OCPI BN la 
data de 20.02.2012 exclusiv „radierea înscrisurilor efectuate în CF Bistriţa nr. 10584” 
actul juridic ce justifică cererea fiind „Decizia civilă nr. 130/R/2009 a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud-secţia civilă”.  



 Cererea a fost admisă la aceeaşi dată prin Încheierea nr. 4745/2012, 
dispunându-se radierea proprietarilor al căror titlu fusese desfiinţat prin hotărârea 
judecătorească invocată de petente şi restabilirea situaţiei anterioare de carte 
funciară. 

Revenirea la situaţia anterioară tabulară presupune reactivarea dreptului de 
proprietate preexistent celui desfiinţat, aparţinând proprietarului tabular anterior 
înscris în cartea funciară, în cazul dat Uniunea C.G.N.. 

Abia în procedura contestării dispoziţiei registratorului de carte funciară s-a 
reclamat la data de 16.03.2012 de către cele două petente înscrierea dreptului de 
proprietate în beneficiul altei persoane decât fostul proprietar tabular, respectiv în 
favoarea municipiului Bistriţa, pretinzându-se că hotărârea judecătorească evocată şi 
prevederile Legii nr. 18/1991 ar fi instituit o atare înscriere, solicitare respinsă la 
aceeaşi dată prin Încheierea nr. 7956/2012 atacată cu plângere în cauza pendinte. 

 Potrivit art. 33 din Legea nr. 7/1996 modificată şi completată, 
înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza 
hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza 
unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza 
unei documentaţii cadastrale, în cazul dat fiind vorba despre prima ipoteză a textului 
citat.  

Regula procedurală potrivit căreia rezolvarea unei cereri se circumscrie 
obiectului ei este aplicabilă şi în procedura pendinte, prima instanţă apreciind corect 
că în lipsa investirii OCPI cu solicitarea de înscriere a dreptului de proprietate în 
favoarea altei persoane decât proprietarul tabular sau fostul proprietar tabular, 
sesizarea vizând rectificarea înscrierilor din cartea funciară în sensul radierii 
proprietarului al cărui titlu este judecătoreşte desfiinţat presupune repunerea în 
vigoare a celui anterior înscris în cartea funciară, adică revenirea la situaţia tabulară 
preexistentă. Cererea de înscriere a dreptului de proprietate reclamat de o persoană 
nemenţionată în cartea funciară necesită în atari circumstanţe, pentru a fi soluţionată, 
să fie în primul rând dresată, fiind exclusă ipoteza reactivării vreunui drept tabular 
anterior înscris. Ori în cauză sesizarea OCPI s-a limitat la solicitarea de radiere a 
înscrierii dreptului de proprietate, fără a fi completată şi rubrica specială din formular 
referitoare la înscrierea dreptului de proprietate.  

În etapa contestării modului de soluţionare a unei asemenea cereri, nu este 
permisă extinderea obiectului ei, astfel că cel puţin pentru acest motiv cererea de 
reexaminare nu putea primi o altă soluţie. 

Pe de altă parte, este real că, în cuprinsul deciziei civile nr. 130/R/2009 
pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. .../2008, ce stă la baza 
rectificării înscrierilor din cartea funciară contestate, se menţionează despre preluarea 
la stat a imobilului litigios şi deţinerea de către municipiul Bistriţa, însă concomitent 
se reţine că, urmare a desfiinţării actului în baza căruia s-a transmis proprietatea 
imobilului de la fostul la actuali proprietari tabulari „se impune restabilirea situaţiei 
anterioare, respectându-se însă principiul disponibilităţii părţilor, în sensul radierii 
înscrierilor efectuate în c.f. 4335 Bistriţa sub B 81 şi 107, precum şi a înscrierilor 
efectuate în cf 10584 Bistriţa în favoarea pârâţilor intimaţi K.V. şi K.M. în temeiul 
contractului autentic de vânzare-cumpărare nr. 3436/21.06.2004 şi a actului adiţional 
la acesta” scoase din vigoare. Cât timp dispozitivul hotărârii judecătoreşti statuează 
doar în sensul radierii dreptului de proprietate desfiinţat şi considerentele ce îl 
argumentează impun restabilirea situaţiei anterioare, fără a dispune instituirea 
dreptului în persoana altei persoane decât cele înscrise în cartea funciară şi înscrierea 



acestuia în c.f., fără succes se reclamă de către petentele-reclamante-apelante acest 
lucru. 

Art. 24 alin. 2 din legea nr. 7/1996 în vigoare stipulează că sunt stabilite de 
Codul civil cazurile, condiţiile şi regimul juridic al înscrierilor din cartea funciară, iar 
procedura de înscriere în cartea funciară instituită de prezenta lege şi de regulamentul 
aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, 
iar alin 3 prevede că dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui 
imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a 
certificatului de moştenitor, încheiate de un notar public în funcţie în România, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act emis de 
autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au 
constituit ori transmis în mod valabil. Art. 28 alin. 5 instituie regula că intabularea sau 
înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului 
original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să 
strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular. În 
cazul instituirii dreptului de proprietate printr-o hotărâre judecătorească art. 28 alin. 5 
stabileşte că hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce poartă menţiunea 
"conform cu originalul" se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către 
instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului, în vederea efectuării înscrierilor 
dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele şi faptele juridice, precum şi la 
oricare raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobilele înscrise în cartea 
funciară. Or hotărârea judecătorească de care se prevalează reclamantele-apelante nu 
dispune înscrierea în cartea funciară a imobilelor litigioase a dreptului de proprietate 
şi nici strămutarea lui de la fostul proprietar.  

Pe de altă parte, nici antrenarea reclamată a efectelor Legii nr. 18/1991 nu 
poate fi avută în vedere, verificările întreprinse în cauză circumscriindu-se strict 
obiectului cererii iniţiale adresate OCPI, care nu se întemeiază pe o atare justificare. 
Mai mult, nu s-a exhibat nici un înscris care să consfinţească deţinerea de către 
municipiul Bistriţa, prin efectul legii, a proprietăţii imobilului litigios şi să dispună în 
consecinţă înscrierea dreptului în cartea funciară. 

 Recursul  
 Împotriva acestei decizii, au formulat în termen legal recurs 

reclamantele Primăria Municipiului Bistriţa prin Primar şi Municipiul Bistriţa prin 
Primar, solicitând modificarea ei, în sensul admiterii apelului reclamantelor, 
schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii plângerii. 

 În motivarea recursului lor, reclamantele învederează că decizia atacată 
este lipsită de temei legal şi a fost pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii, respectiv a dispoziţiile art.24 alin. 1, art. 28 alin. 5 şi art. 33 din Legea nr. 
7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 26 şi 36 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare la data înregistrării cererii 
de înscriere. 

 În ceea ce priveşte primul argument reţinut de instanţa de apel, în 
realitate reclamantele au solicitat radierea înscrierilor efectuate în cartea funciară 
10584 Bistriţa şi, evident, înscrierea dreptului de proprietate potrivit celor statuate în 
conţinutul deciziei civile nr. 130/R/2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.  

 Într-adevăr, această decizie, în dispozitiv, nu dispune înscrierea 
dreptului de proprietate în favoarea reclamantei, dar nici în sensul dat de instanţele 
fondului de a se înscrie acest drept în favoarea vechiului proprietar de carte funciară. 

 În prezent, reclamantele sunt în posesia unei hotărâri irevocabile, care, 
chiar dacă nu dispune expres, statuează în sensul solicitat de ele şi în concordanţă cu 



alte documente depuse în dovada dreptului de proprietate în vederea aplicării 
dispoziţiilor art. 26 şi 36 din legea fondului funciar, ce prevăd că terenurile aflate în 
proprietatea statului, situat în intravilanul localităţilor, trec în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

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

 Astfel, în ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la cuprinsul 
cererii de înscriere, dincolo de faptul că se cere o reapreciere a probelor ce excede 
cadrul recursului, cale de atac de legalitate, reclamantele arată că evident au solicitat şi 
înscrierea dreptului lor de proprietate, deşi cererea este întocmită pe un formular 
tipizat, ce cuprinde rubrici diferite pentru intabulare, înscriere provizorie, notare şi 
radiere, fiind completată doar la rubrica „radiere”(f.30 dosar judecătorie), ceea ce nu 
este nici măcar o cerere implicită de intabulare a dreptului de proprietate, cu atât mai 
puţin una „evidentă”. 

 Nefiind sesizat cu o astfel de cerere, oficiul de cadastru nu avea cum să 
se pronunţe asupra ei. 

 În plus, aşa cum a reţinut instanţa de apel, hotărârea judecătorească ce 
stă la baza înscrierii efectuate în cartea funciară a fost pronunţată într-o acţiune în 
rectificarea cuprinsului cărţii funciare, şi nu într-o acţiune în constatarea dreptului de 
proprietate al reclamantei în contradictoriu cu pârâţii din acel dosar. 

 Prin exercitarea acţiunii, reclamantul a solicitat desfiinţarea unui titlu 
în baza căruia o parte din pârâţi şi-au înscris dreptul de proprietate în cartea funciară, 
respectiv a unui contract de vânzare-cumpărare şi revenirea la situaţia anterioară, ceea 
ce nu înseamnă altceva decât reînscrierea fostului proprietar, adică al vânzătorului. 

 Reclamantele nu au avut niciodată calitatea de proprietare tabulare, 
reţinându-se această calitate în considerentele deciziei pentru a se verifica dacă au 
calitate procesuală activă în exercitarea acţiunii în rectificare, acestea neformulând 
vreun capăt de cerere privind recunoaşterea şi înscrierea dreptului lor în cartea 
funciară. 

 Aşadar, hotărârea judecătorească despre care susţin reclamantele că ar 
constitui titlul lor de proprietate, nu conţine o dispoziţie de recunoaştere şi înscrierea 
dreptului lor de proprietate în cartea funciară, astfel că, cu atât mai puţin oficiul de 
cadastru putea să deducă implicit o astfel de dispoziţie şi să o şi înscrie fără o cerere 
expresă în cartea funciară.  

 Nu este vorba, în consecinţă, de vreo greşită aplicare sau interpretare a 
normelor de drept substanţial invocate de reclamante, ci de o greşită înţelegere a 
cuprinsului hotărârii judecătoreşti de care se prevalează ca fiind titlul lor. 

 Oficiul de cadastru nu a făcut decât să înscrie ceea ce s-a dispus prin 
hotărâre, adică să restabilească situaţia anterioară şi să reînscrie fostul proprietar 
tabular. 

  

12. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Sechestru 
asigurator instituit în procesul penal pentru prevenirea stării de 

insolvablitate a debitorului. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 737 din 3 aprilie 2014  

Prin plângerea înaintată instanţei în conformitate cu prevederile art. 50 al. 21 
şi 22 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, petentul 



F.S. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună modificarea 
Încheierii nr. 43415/2012 pronunţată în dosarul nr. 43415/2012 în sensul admiterii 
cererii de reexaminare şi anulării încheierii de respingere nr. 32071/2012 pronunţată 
de O.C.P.I. Maramureş – Biroul de Carte şi Publicitate Imobiliară Baia Mare, cu 
consecinţa înscrierii dreptului de proprietate al petentului asupra imobilului 
apartament nr. 14 situat în Baia Mare, bd. ... compus din 2 camere şi dependinţe în 
suprafaţă utilă de 49,50 lei înscris în CF 101976 – C1 – U3 UAT Baia Mare 
(provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 8144 Baia Mare) având 
identificator unic nr. top 1731/19, 1734/33-14 Baia Mare, cu cotele indivize comune 
şi obligatorii de 1/72 parte şi cota de 15/1246 parte teren aferent înscrise în CF 
101976 UAT Baia Mare.  

Prin sentinţa civilă nr. 4646 din data de 24.04.2013 pronunţată de 
Judecătoria Baia Mare s-a respins plângerea formulată de petentul F.S. în 
contradictoriu cu intimaţii S.V. şi Statul Român Prin Ministerul Public - Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Baia Mare.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată la B.C.P.I. Baia Mare sub nr. 32071/13.09.2012, 

B.N.P. …, a solicitat intabularea dreptului de proprietate în favoarea petentului F.S. în 
CF 101976 – C 1 –U 3 Baia Mare, în baza actului de adjudecare încheiat la data de 
06.09.2012 în dosar execuţional nr. 194/2012 al BEJ M.V.M. (f. 47). 

Prin Încheierea nr. 32071/13.09.2012 (f. 45) registratorul de carte funciară a 
dispus respingerea cererii astfel formulate, reţinând că nu se poate opera notarea 
radierii măsurii asigurătorii în baza actului de adjudecare emis în dosarul execuţional 
nr. 194/2012 deoarece ridicarea sechestrului este strict de competenţa organelor care 
l-au instituit.  

Împotriva acestei încheieri petentul a formulat cererea de reexaminare 
înregistrată sub nr. 105592/05.12.2012 la OCPI Maramureş – BCPI Baia Mare, care a 
fost respinsă prin Încheierea nr. 43415/04.01.2013, reţinându-se că prin adresa emisă 
la data de 07.11.2012 în dosarul nr. .../P/2008 de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Baia Mare s-a comunicat că dosarul penal nr. .../P/2008 în care intimata S.V. este 
cercetată pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 
Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 se află în lucru la IPJ 
Maramureş – Serviciul de Investigare a Fraudelor, iar măsura asigurătorie a 
sechestrului în vederea reparării pagubei, dispusă prin ordonanţa procurorului din data 
de 17.08.2010, se menţine până la soluţionarea cauzei.  

Totodată, prin aceeaşi încheiere s-a mai arătat că bunul imobil asupra căruia a 
fost instituită măsura asigurătorie ce face obiectul unei ipoteci convenţionale pentru 
garantarea unui credit bancar nu reprezintă un impediment în luarea şi menţinerea 
acestei măsuri în procesul penal, întrucât realizarea creanţei creditorului ipotecar nu 
poate lipsi de garanţii pe ceilalţi creditori ai aceluiaşi debitor, executarea fiind 
guvernată de principiul egalităţii creditorilor. În situaţia în care doreşte realizarea cu 
prioritate a creanţei celui dintâi creditor ipotecar, acesta ori debitorul trebuie să ofere 
garanţii îndestulătoare pentru ca statul ori alţi creditori ai inculpatului să poată executa 
la momentul rămânerii definitive a hotărârii penale, dispoziţiile privind plata amenzii, 
confiscarea specială ori plata despăgubirilor civile.  

În ceea ce priveşte susţinerile BEJ M.V.M., respectiv invocarea Deciziei nr. 
3507/01.06.2006 a Î.C.C.J. – Secţia penală, s-a susţinut că nu sunt altceva decât 
argumente în plus în favoarea deciziei registratorului de carte funciară care a emis 
Încheierea nr. 32071/13.09.2012, întrucât ridicarea măsurii sechestrului asigurător 
instituit asupra imobilului ce a constituit obiectul executării silite şi instituirea 



sechestrului asigurător numai asupra sumei rezultate în urma distribuirii preţului 
imobilului, constituie un atribuit exclusiv al procurorului sau al instanţei de judecată.  

Împotriva încheierii, în termenul legal, a formulat plângere petentul F.S. (f. 
34). 

A mai reţinut judecătoria că în CF 101976 – C1–U 3 Baia Mare (provenită din 
conversia pe hârtie a CF 8144 Baia Mare) este înscris imobilul în natură apartament 
nr. 14 situat în Baia Mare, B-dul ... compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă 
utilă de 49,50 mp nr. top 1731/19, 1734/33-14 iar în partea a II-a este înscris dreptul 
de proprietate în favoarea intimatei S.V. cu titlu de drept cumpărare în baza 
contractului de vânzare cumpărare nr. 528/30.09.2009 emis de Primăria Municipiului 
Baia Mare. 

În partea a III-a a cărţii funciare asupra imobilului mai sus identificat sunt 
înscrise următoarele sarcini: 

- dreptul de ipotecă pentru suma de 255.850 RON şi celelalte obligaţii de plată 
aferente creditului, în baza contractului de ipotecă autentificat sub nr.5966/21.11.2009 
emis de BNP S.I.A., în rangul încheierii de carte funciară nr.36036/22.12.2009, sub 
C1, împreună cu interdicţiile de înstrăinare, demolare şi grevare aferente de sub B3, în 
favoarea lui R. IFN Sucursala Baia Mare. 

- dreptul de ipotecă – sechestrul asigurător în vederea reparării pagubei 
cauzate până la concurenţa sumei de 810.582 lei în favoarea Statului Român prin 
Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare în baza Ordonanţei din 
17.08.2010 emisă în dosarul nr. .../P/2008 sub C2, 

În fila C mai sunt înscrise somaţiile de plată după cum urmează: 
- sub C3 somaţie de plată pentru suma de 1096586,94 lei reprezentând 

1061655 lei credit curent, restant, dobânzi şi comisioane, 34931,94 lei cheltuieli de 
executare, sumă la care se vor calcula dobânzi în continuare şi cheltuieli de executare 
silită până la recuperarea integrală a creditului în favoarea R. IFN SA în baza somaţiei 
emisă în dosar execuţional nr. 995/2011 de executor C.I.C. SC R. IFN SA în rangul 
încheierii de carte funciară nr. 20518/31.05.2011, 

- sub C 4 somaţie de plată asupra imobilului de sub A 1 pentru suma de 
101055 lei reprezentând debit restant şi cheltuieli de executare în favoarea lui B.P. SA 
Sucursala Sălaj în baza somaţiei din 16.06.2011 emisă de executor bancar G.I.C. în 
dosarul execuţional nr. 39/2011 în rangul încheierii de carte funciară nr. 
23529/21.06.2011, 

- sub C5 somaţie de plată pentru suma de 21211,28 lei reprezentând credit 
restant plus dobânzile viitoare aferente şi cheltuielile de executare în favoarea lui B.P. 
SA în baza somaţiei din 20.07.2011 emisă în dosar de executare silită nr. 3474-182 
din 2011 emis de N.D.R. executor bancar din cadrul Corpului Executorilor Bancari al 
B.P. SA în rangul încheierii de carte funciară nr. 30122/04.08.2011, 

- sub C6 somaţie de plată pentru suma de 25113,89 lei reprezentând debitore, 
cheltuieli de judecată reactualizate cu indicele inflaţiei, taxe de timbru, taxe de CF, 
cheltuieli de executare la care se adaugă suma de 7942,48 lei reprezentând diferenţă 
cheltuieli de executare, cheltuieli de executare, onorariu inclusiv TVA în favoarea lui 
R.I. şi R.M. în baza somaţiei din 31.05.2012 emisă în dosar nr. 44/2012 al BEJ V.G. 
în rangul încheierii de CF nr. 19910/08.06.2012. 

Prin actul de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 de BEJ M.V.M. în 
dosar execuţional nr. 194/2012 petentul a cumpărat, în urma vânzării la licitaţie, 
imobilul de mai sus, solicitând în conformitate cu prevederile art. 518 al. 3 Cod 
procedură civilă, a se proceda la înscrierea dreptului său de proprietate astfel 
dobândit, liber de orice sarcini apreciind că măsura sechestrului asigurător nu 



beneficiază de un regim special şi nici de prevederi speciale. Potrivit art. 518 al. 3 
Cod procedură civilă „de la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau 
alte sarcini privind garantarea dreptului de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste 
drepturi numai din preţul obţinut”, iar conform al. 4 „ipotecile sau celelalte sarcini 
reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea somaţiei în cartea funciară se 
vor radia din oficiu”. 

Prima instanţă a apreciat că măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar 
instituită prin ordonanţa procurorului şi înscrisă sub C 2 în CF 101976-C1-U3 Baia 
Mare are un caracter special raportat la împrejurarea că măsura confiscării speciale şi 
repararea pagubei produse prin infracţiune protejează interesul general.  

Ca atare, într-o astfel de situaţie trebuie dată eficienţă prevederilor art. 168 
Cod procedură penală, potrivit cărora „In contra măsurii asigurătorii luate şi a 
modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul precum şi orice 
altă persoană interesată, se poate plânge procurorului sau instanţei de judecată în orice 
fază a procesului penal. Hotărârea instanţei de judecată poate fi atacată separat cu 
recurs. Recursul nu suspendă executarea. 

După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut plângere 
împotriva aduceri la îndeplinire a măsurii asigurătorii se poate face contestaţie potrivit 
legii civile”. 

Prin urmare, în acord cu aceste prevederi legale, competenţa pentru ridicarea 
unor asemenea măsuri revine fie procurorului fie instanţei penale.  

Aşa cum rezultă şi din adresa emisă la data de 07.11.2012 (f. 54) de Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Baia Mare, dosarul penal nr. .../P/2008 în care a fost instituită 
măsura sechestrului asigurător de către organul de urmărire penală se află în lucru la 
IPJ Maramureş – Serviciul de Investigare a Fraudelor, măsura asigurătorie a 
sechestrul în vederea recuperării pagubei dispusă prin ordonanţa procurorului din data 
de 17.08.2010 fiind menţinută până la soluţionarea cauzei, astfel că, faţă de 
considerentele expuse, prima instanţă a apreciat că plângerea formulată este nefondată 
şi a respins-o. 

Prin decizia civilă nr. 244/A din 05.11.2013 a Tribunalului Maramureş 
pronunţată în dosar nr. .../182/2013 s-a admis apelul declarat de apelantul F.S. 
împotriva Sentinţei civile nr. 4646 din 24 aprilie 2013 pronunţată de Judecătoria 
Baia Mare pe care a schimbat-o în tot în sensul că: 

S-a admis plângerea formulată şi precizată de petentul F.S. în contradictoriu 
cu intimaţii S.V. şi STATUL ROMÂN prin MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE 
PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BAIA MARE, împotriva încheierii nr. 43415/04.01.2013 
a registratorului şef al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş pe 
care a modificat-o în sensul admiterii cererii petentului de reexaminare a încheierii 
de carte funciară nr. 32071/13.09.2012 şi, în consecinţă: 

S-a dispus intabularea dreptului de proprietate al apelantului petent F.S. 
asupra imobilului apartament situat în Baia Mare, B-dul ... … compus din două 
camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 49,50 mp, având identificator unic nr. 
top. 1731/16 şi 1724/33-14, înscris în C.F. nr. 101976–C1-U3 Baia Mare, în baza 
actului de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 în dosarul execuţional nr. 
194/2012 al executorului judecătoresc M.V.M.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Prin actul de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 de BEJ M.V.M. în 

dosar execuţional nr. 194/2012 apelantul F.S. a cumpărat, în urma vânzării la licitaţie, 
imobilul apartament nr. 14 compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 
49,50 mp situat în Baia Mare, B-dul ... şi terenul în cotă de 15/1246 părţi, înscrise în 



CF 101976 – C 1 – U 3 Baia Mare (provenită din conversia pe hârtie a CF 8144 Baia 
Mare)cu nr. top 1731/16, 1734/33-14, care a aparţinut debitoarei intimate S.V.. 

Apelantul s-a adresat B.C.P.I. Baia Mare solicitând intabularea dreptului său 
de proprietate dobândit în temeiul actului de adjudecare menţionat (f. 47). 

Prin Încheierea nr. 32071/13.09.2012 (f. 45) registratorul de carte funciară a 
dispus respingerea cererii astfel formulate, reţinând că bunul imobil vândut la licitaţie 
fusese indisponibilizat printr-un sechestru instituit de un organ de urmărire penală şi, 
ca atare, nu se poate opera notarea radierii măsurii asigurătorii în baza actului de 
adjudecare emis în dosarul execuţional nr. 194/2012 deoarece ridicarea sechestrului 
este strict de competenţa organelor care l-au instituit.  

S-a apreciat că, în condiţiile în care măsura asiguratorie nu a fost ridicată de 
organul de urmărire penală sau de instanţa penală, actul de adjudecare nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de art. 48 lit. a, c, g din Legea 7/1996.  

Cererea de reexaminare formulată de apelant împotriva acestei încheieri a fost 
respinsă prin Încheierea registratorului şef nr. 43415/04.01.2013, reţinându-se că 
măsura asigurătorie instituită asupra imobilului înscris în CF 101976 – C 1 – U 3 Baia 
Mare, prin ordonanţa procurorului din data de 17.08.2010, în dosarul nr. .../P/2008 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare în care intimata S.V. este cercetată 
pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, a fost menţinută până la 
soluţionarea cauzei penale.  

Prima instanţă a apreciat că încheierile de carte funciară atacate sunt legale şi 
temeinice raportat la caracterul special al sechestrului instituit de organul penal, 
determinat de interesul general protejat prin luarea acestei măsuri asigurătorii şi la 
împrejurarea că măsura a fost menţinută de organele competente, potrivit art. 168 Cod 
penal, a o ridica.  

Tribunalul a reţinut însă că, în condiţiile în care imobilul a fost adjudecat, 
apelantul a devenit proprietar al bunului ce a constituit proprietatea debitoarei S.V., 
iar de la data întocmirii actului de adjudecare, dreptul de proprietate s-a transmis în 
favoarea acestuia, conform prevederilor art. 518 alin.1 Cod de procedură civilă. 

Potrivit art. 517 al. 1 Cod procedură civilă, un exemplar de pe actul de 
adjudecare se predă dobânditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate şi pentru a fi 
înscris în cartea funciară, de la data intabulării, imobilul rămânând liber de orice 
ipoteci sau alte sarcini privind garantarea dreptului de creanţă, creditorii putându-şi 
realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut (art. 518 al. 3 Cod procedură civilă). 

Actul de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 de BEJ M.V.M. în dosar 
execuţional nr. 194/2012 în temeiul căruia apelantul F.S. a solicitat înscrierea 
dreptului său de proprietate în CF 101976 – C 1 – U 3 Baia Mare, cuprinde toate 
menţiunile prevăzute de art. 516 Cod procedură civilă, fiind încheiat cu respectarea 
condiţiilor de formă prevăzute de lege şi individualizează imobilul printr-un număr de 
carte funciară şi număr topografic. 

Aşadar, contrar celor reţinute în încheierile de carte funciară, actul de 
adjudecare îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 48 al.1 lit. a şi c din Legea 7/1996 
republicată. 

În ce priveşte cerinţa menţionată la lit. g a art. 48 din Legea 7/1996 
republicată, respectiv „îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a 
căror verificare se află în competenţa registratorului”, din motivarea încheierilor 
atacate s-ar putea concluziona că, atât registratorii de carte funciară, cât şi prima 
instanţă, au considerat că sechestrul instituit potrivit art. 163 C. proc. pen. constituie 
un impediment la intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului, câtă vreme 



organul de urmărire penală care a instituit măsura sau instanţa penală nu a dispus 
ridicarea acestuia.  

Tribunalul a considerat că trimiterile primei instanţe şi ale registratorului de 
carte funciară la procedura plângerii în contra măsurii asigurătorii luate şi a modului 
de aducere la îndeplinire a acesteia prevăzute de art. 168 Cod procedură penală, 
sugerând că, pentru a-şi putea înscrie dreptul de proprietate, adjudecatarul ar trebui să 
investească mai întâi instanţa de drept penal solicitând ridicarea măsurii sechestrului, 
nu pot fi primite.  

 Apelantul a dobândit dreptul de proprietate în urma vânzării la licitaţie 
a bunului imobil al debitoarei intimate S.V. în cadrul executării silite desfăşurate la 
cererea creditoarei ipotecare cu rang superior, R. IFN, în vederea realizării creanţei 
sale.  

 Or, este cert că dreptul unui creditor de a-şi realiza creanţa pe calea 
procedurii de executare silită nu este validat/confirmat de legalitatea sau nu a unei 
măsuri asigurătorii instituite în condiţiile art. 163 C. proc. pen., procedură 
independentă şi separată atât ca finalitate, cât şi ca scop de cea a executării silite. 

 Legalitatea măsurii asigurătorii a sechestrului înscris ipotecar nu poate 
afecta sub nicio formă legalitatea altor sarcini prealabil înscrise în CF şi nici a 
dreptului creditorului de a-şi fi satisfăcut creanţa pe calea executării silite, în condiţiile 
în care existenţa acestora în sine nu comportă critici. Singurul plus de valoare pe care 
inscripţia ipotecară îl aduce măsurii asigurătorii este că o face opozabilă faţă de terţi 
începând cu acel moment, însă subsidiar dreptului real accesoriu înscris anterior în 
CF.  

 În speţă, executarea silită demarată la cererea creditoarei ipotecare R. 
IFN s-a desfăşurat fără ca organul de urmărire penală care a instituit sechestrul 
asigurător să fi invocat vreodată pe calea contestaţiei la executare instituită de art. 399 
Cod procedură civilă, pretinsul impediment la executare constând în sechestrarea 
bunului.  

 Or, nu se poate accepta ideea potrivit căreia adjudecatarul imobilului 
sechestrat, vândut la licitaţie în cursul executării silite demarate de un creditorul titular 
al unei creanţe ipotecare, ar trebui să obţină o hotărâre a instanţei penale de ridicare a 
sechestrului pentru a-şi intabula dreptul de proprietate căci, într-o contestaţie 
fundamentată pe prevederile art. 168 Cod procedură civilă, singurul aspect pe care 
instanţa de judecată îl poate verifica este cel al legalităţii măsurii, nu al restabilirii 
ordinii de preferinţă în cazul concursului dintre o ipotecă convenţională anterioară şi 
sechestrul instituit potrivit Codului de procedură penală, cu consecinţa recunoaşterii în 
favoarea statului a unui rang preferenţial faţă de ipotecile ce poartă asupra aceloraşi 
bunuri cu argumentul că doar în acest fel s-ar da eficienţa dispoziţiilor art. 163 C. pr. 
pen. , iar interesul general al statului ar prevala faţă de interesul privat al creditorilor. 

 Legalitatea instituirii unei măsuri asigurătorii nu alterează dreptul creditorului 
de a pune în executare titlul său executoriu, indiferent de rangul de preferinţă al 
creanţei, iar existenţa unei ipoteci înscrise anterior în CF prezintă importanţă exclusiv 
din perspectiva rangului de preferinţă la încasarea sumelor de bani rezultate din 
vânzarea bunului urmărit. 

 Nu justifică respingerea plângerii petentului apelant nici argumentul 
primei instanţe relativ la necesitatea protejării interesului general, obştesc al statului, 
urmărit prin instituirea sechestrului asigurător (respectiv al confiscării speciale, al 
reparării pagubei produse prin infracţiune sau pentru garantarea executării pedepsei 
amenzii), în detrimentul celui particular al creditorului, care tinde la realizarea 
dreptului său de creanţă prin procedura de executare silită, căci ar însemna a 



recunoaşte un drept mai mare unui creditor cu o creanţă incertă, ce nu posedă titlu 
executoriu, faţă de alţi creditori care sunt deja în posesia unor creanţe certe, lichide şi 
exigibile, pentru care au titlu executoriu. Dacă procesul penal s-ar finaliza cu o soluţie 
de condamnare, creanţa sub condiţie a Statului s-ar transforma într-o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă, care ar avea caracterul unei creanţe fiscale ce s-ar pune în 
executare cu respectarea normelor din Codul de Procedură Fiscală. 

 Însă, potrivit art. 142 alin. (7) Cod procedură fiscală, faţă de terţi, 
inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un 
grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute 
publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege, iar conform art.171 alin. (3) 
Cod procedură fiscală, dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au un drept 
de ipotecă despre care organul de executare a luat cunoştinţă, acestea vor fi plătite 
imediat după cheltuielile de executare. 

 Astfel, privilegiul general poate fi preferat celorlalţi creditori, chiar 
garantaţi, dar numai în măsura în care garanţia nu ar fi fost înscrisă anterior în cartea 
funciară a imobilului. Or, în speţă, ipoteca creditoarei urmăritoare R. IFN este înscrisă 
în C.F. 101976-C1-U3 Baia Mare anterior sechestrului asigurător instituit de intimatul 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, astfel că, faţă de această creditoare, 
Statul nu putea obţine un rang preferenţial nici în ipoteza în care creanţa sa ar fi 
devenit certă, lichidă şi exigibilă prin pronunţarea unei hotărâri de condamnare. 

În ce priveşte „indisponibilizarea” bunului prin instituirea sechestrului în 
condiţiile art. 163 Cod procedură penală susţinută în argumentarea respingerii cererii 
de intabulare a actului de adjudecare, Tribunalul a apreciat că invocarea acestui efect 
al măsurii asigurătorii în raport cu actul de adjudecare excede cadrului procedurii de 
înscriere în carte funciară reglementată de art. 47-50 din Legea 7/1996 în forma 
anterioară republicării, căci lucrătorul de carte funciară nu este îndreptăţit a se 
pronunţa dacă un imobil putea sau nu fi adjudecat. 

Indisponibilizarea bunului putea fi, eventual, analizată de instanţa de judecată 
competentă, pe calea unei contestaţii la executare iniţiată de orice persoană interesată 
conform art. 399 Cod procedură civilă, ca un pretins obstacol la iniţierea şi/sau 
continuarea executării silite asupra bunului imobil sechestrat, însă doar pe parcursul 
desfăşurării acesteia, nu după finalizarea ei, marcată prin întocmirea actului de 
adjudecare de executorul judecătoresc.  

De altminteri, indisponibilizarea reprezintă o măsură preventivă constând în 
suspendarea temporară a dreptului de dispoziţie materială şi juridică al proprietarului 
asupra unor bunuri mobile sau imobile, cu scopul menţinerii acelor bunuri în 
patrimoniul persoanei respective, spre a putea servi la nevoie pentru garantarea 
executării silite unei anumite creanţe.  

Aşa cum în mod corect a susţinut apelantul, indisponibilizarea nu se identifică, 
sub nicio formă, cu noţiunea de inalienabil (termen utilizat în limbajul juridic pentru a 
da expresie interdicţiei de înstrăinare a unui bun sau a unui drept subiectiv prin acte 
juridice de drept civil) sau cu noţiunea de insesizabil (bun sau drept patrimonial care 
nu este susceptibil să fie urmărit pe cale silită de către creditorii titularului sau, pentru 
recuperarea creanţelor pe care aceştia le au împotriva respectivului titular. Aşadar, 
indisponibilizarea este o măsură ce vine să protejeze bunul, prin împiedicarea 
proprietarului, (învinuit sau inculpat) să-l distrugă ori să-l înstrăineze în scopul de a-şi 
micşora patrimoniul în eventualitatea în care acesta ar trebui să execute o obligaţie sau 
să răspundă pentru repararea unui prejudiciu, însă, nu are ca scop şi nu presupune că 
bunul nu poate fi executat silit întrucât, ca efect al instituirii măsurii asigurătorii, în 
mod indubitabil, acesta nu a fost declarat inalienabil sau insesizabil. 



De altfel, art. 726 Cod procedură civilă stabileşte, cu titlu de principiu, 
bunurile care sunt insesizabile şi nu sunt supuse urmăririi silite, iar bunurile 
„indisponibilizate” nu se numără printre bunurile care nu pot fi executate silit, motiv 
pentru care Tribunalul a apreciat că instituirea sechestrului şi indisponibilizarea 
bunului potrivit art. 163 Cod procedură penală nu este de natură a bloca iniţierea sau 
continuarea executării silite iniţiate de către un creditor ipotecar şi, cu atât mai mult, 
intabularea terţului adjudecatar. 

 Faţă de aceste considerente, Tribunalul a apreciat că atât hotărârea 
primei instanţe, cât şi încheierile de carte funciară atacate sunt nelegale şi netemeinice 
şi, în consecinţă, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă a admis apelul petentului F., 
a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 4646 din 24 aprilie 2013 pronunţată de Judecătoria 
Baia Mare şi, admiţând plângerea formulată şi precizată de petent, a modificat 
încheierea nr. 43415/04.01.2013 a registratorului şef al Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş în sensul admiterii cererii petentului de reexaminare 
a încheierii de carte funciară nr. 32071/13.09.2012, iar în baza art. 50 al. 1 din Legea 
7/1996 republicată, a dispus intabularea dreptului de proprietate al apelantului petent 
F.S. asupra imobilului apartament situat în Baia Mare, B-dul ... ... compus din două 
camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 49,50 mp, având identificator unic nr. 
top. 1731/16 şi 1724/33-14, înscris în C.F. nr. 101976–C1-U3 Baia Mare, în baza 
actului de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 în dosarul execuţional nr. 
194/2012 al executorului judecătoresc M.V.M., reţinând că acesta îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de art. 48 din Legea 7/1996 rep. pentru înscrierea în cartea 
funciară.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ solicitând admiterea recursului şi, în consecinţă, 
respingerea plângerii formulate de către petentul F.S. împotriva încheierii de 
respingere nr. 43415/2012 pronunţată de registratorul şef al Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Baia-Mare. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel a dat o interpretare greşită efectelor 
produse de sechestrul asigurător precum şi rolului pe care acesta îl are aplicând şi 
interpretând greşit dispoziţiile art. 48 lit. a, c, g din Legea nr. 7/1996 precum şi 
prevederile art. 517 din C.pr.civ., fiind deci incidente prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 
C.pr.civ. 

Interpretarea greşită a dispoziţiilor legale aplicabile în speţă decurge din aceea 
că în condiţiile în care înscrierea sechestrului în cartea funciară asigură opozabilitatea 
faţă de terţi inclusiv faţă de biroul executorului judecătoresc, acţiunea de valorificare a 
imobilului de către executorul judecătoresc a depăşit caracterul unui act întocmit în 
cadrul executării silite. 

Potrivit dispoziţiilor art. 261 din Noul Cod Penal sustragerea de sub sechestru 
constituie infracţiune. 

Măsurile asiguratorii constituie acte de indisponibilizare şi conservare ce pot fi 
luate pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire 
a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse sau 
care pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune. Măsurile 
asiguratorii dispuse în cadrul procesului penal constituie măsuri procesuale cu 
caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor existente în patrimoniul 
acestora, potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.penală în vigoare la data luării măsurii, scopul 
unei asemenea măsuri constituindu-l tocmai prevenirea stării de insolvabilitate a 
debitorului prin înstrăinarea bunurilor sale. 



Aşadar în cursul procesului penal partea civilă sau statul beneficiază de o 
măsură de indisponibilizare şi conservare care poate împiedica învinuitul sau 
inculpatul să distrugă ori să înstrăineze bunurile asupra cărora s-a instituit sechestrul. 
Dispoziţiile privitoare la sechestrul asigurător şi inscripţia ipotecară se menţin până la 
momentul în care organul judiciar abilitat va pronunţa o hotărâre definitivă care să 
asigure repararea completă a prejudiciului. 

Executarea silită a bunului asupra căruia s-a dispus măsura sechestrului 
asigurător este de natură să eludeze însăşi raţiunea acestei instituţii juridice de drept 
procesual penal, respectiv indisponibilizarea bunului pe parcursul judecării cauzei 
penale şi pronunţarea unei soluţii definitive de către instanţa penală competentă. 
Acesta este motivul pentru care executarea silită s-a efectuat cu încălcarea 
prevederilor legale, sechestrul asigurător fiind o măsură de indisponibilizare a 
bunului, ceea ce constituie o diferenţă faţă de ipotecă, indisponibilizarea presupunând 
faptul că nicio persoană nu mai este în măsură să facă acte de dispoziţie cu privire la 
bun până la finalizarea definitivă a procesului penal. 

S-a mai arătat că deoarece măsura confiscării speciale şi repararea pagubei 
produse prin infracţiune protejează interesul general pentru care a fost instituit 
sechestrul asigurător, acesta are un rang preferenţial ipotecii, interesul general 
prevalând asupra celui privat. 

În acelaşi sens sunt dispoziţiile art. 563 C.pr.civ. din care rezultă că măsurile 
asigurătorii dispuse de organele de urmărire penală şi efectele acestora au prevalenţă 
faţă de creanţa creditoarei ce se circumscrie ipotezei prevăzute de art. 563 alin. 1 lit. g 
C.pr.civ. 

S-a învederat de asemenea că până în prezent nu s-a dispus ridicarea măsurilor 
asigurătorii instituite de Ministerul Public în dosarul penal, bunul imobil fiind scos şi 
vândut la licitaţie cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie, singurii în măsură să 
aprecieze asupra legalităţii măsurilor asigurătorii fiind, raportat şi la art. 22 alin. 1 
C.pr.pen., doar instanţa penală competentă ori organul de urmărire penală. 

În concluzie, executarea silită s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor art. 22 
alin. 1 C.pr.pen., art. 163 şi urm. C.pr.pen., art. 168 C.pr.pen. şi art. 439 C.pr.pen. 

Legal citat intimatul F.S. nu a formulat întâmpinare, depunând în şedinţa 
publică din 03.04.2014 concluzii scrise prin care îşi exprimă poziţia procesuală faţă 
de recursul declarat. 

Analizând recursul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE 
APEL CLUJ împotriva deciziei civile nr. 244 din 05.11.2013 a Tribunalului 
Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../182/2013, Curtea reţine următoarele: 

Ceea ce se invocă prin cererea de recurs este faptul că instanţa de apel a 
pronunţat soluţia atacată dând o greşită interpretare dispoziţiilor legale aplicabile în 
cauză, respectiv a prevederilor art.163 alin.1 C.pr.pen, art.563 C.pr.civ., art.22 alin.1, 
art.168 şi art.439 C.pr.pen., fiind deci incident art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Greşita interpretare a acestor dispoziţii legale se invocă în primul rând raportat 
la modalitatea în care a interpretat instanţa de apel efectele sechestrului asigurător 
instituit în cursul procesului penal în favoarea statului. Astfel, se invocă de către 
recurent faptul că prin instituirea măsurii sechestrului asigurător de către organul 
judiciar abilitat în acest sens, bunul asupra căruia a fost instituită măsura este 
indisponibilizat, ceea ce este mai mult decât o ipotecă, indisponibilizarea presupunând 
că nici o persoană nu mai este în măsură să facă acte de dispoziţie cu privire la bun 
până la finalizarea definitivă a procesului. 

În acord cu raţionamentul avut în vedere de către instanţa de apel la 
pronunţarea deciziei care face obiectul recursului, se apreciază şi de către Curte că 



interpretarea dată de către recurent efectelor măsurii sechestrului asigurător instituit în 
cursul procesului penal excede prevederilor legale aplicabile în chestiunea dedusă 
judecăţii. 

Consecinţele instituirii sechestrului asigurător în condiţiile art.163 alin.1 
C.pr.pen. constau în aceea că , aşa cum prevede în mod expres textul invocat, bunul 
sau bunurile asupra cărora s-a instituit măsura sunt indisponibilizate. Opozabilitatea 
acestei măsuri este realizată în condiţiile alin.4 al art.163 C.pr.pen., prin luarea 
inscripţiei ipotecare asupra bunurilor sechestrate, în această modalitate procedându-se 
şi în cauză. 

Indisponibilizarea avută în vedere de art.163 C.pr.pen. are ca şi efect 
împiedicarea învinuitului sau inculpatului de la diminuarea activului patrimonial prin 
fapta proprie în eventualitatea unei condamnări dispuse în procesul penal. În nici un 
caz, în lipsa vreunei prevederi exprese în acest sens, această măsură a 
indisponibilizării nu poate fi interpretată în sensul că ar limita drepturile altor creditori 
de a-şi valorifica drepturile de creanţă garantate printr-o ipotecă având rang prioritar 
faţă de inscripţia ipotecară a sechestrului asigurător. În mod pertinent s-a arătat în 
acest sens de către instanţa de apel că bunurile insesizabile, adică cele care nu pot fi 
urmărite silit, sunt expres şi limitativ prevăzute în Codul de procedură civilă, între 
acestea neregăsindu-se şi bunurile asupra cărora a fost instituit sechestrul asigurător în 
cursul procesului penal, faptul că acestea ar fi insesizabile nerezultând nici din norme 
speciale cuprinse în alte acte normative. Noţiunea de indisponibil nu este echivalentă 
cu noţiunea de insesizabil. 

Relevante în acest sens sunt şi prevederile art.564 C.pr.civ. care stipulează în 
mod expres că în cazul în care există creditori care au asupra bunului vândut drepturi 
reale de gaj, ipotecă, sau alte drepturi de preferinţă conservate în condiţiile legii, la 
distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului creanţele lor vor fi plătite înaintea 
creanţelor prevăzute la art.563 alin.1 lit.b. În cazul de faţă este vorba despre o astfel 
de creanţă, astfel încât este greşită încadrarea pe care recurentul o face în ceea ce 
priveşte creanţa garantată cu ipotecă, referitor la care a fost demarată executarea silită, 
aceasta neîncadrându-se la lit.g a art.563, ca ordine de preferinţă, ci, aşa cum s-a arătat 
mai sus, imediat după creanţele prevăzute la lit.a a art.563 C.pr.civ. 

În materie de executare silită, ţinând cont bineînţeles de prevederile art.163 şi 
urm. C.pr.pen., în lipsa unei prevederi exprese şi explicite în acest sens, nu se poate 
pune deci problema încălcării ordinii de preferinţă a realizării creanţelor, astfel cum 
aceasta rezultă din Codul de procedură civilă, avându-se în vedere şi regulile de carte 
funciară prevăzute de Legea nr.7/1996. Consecinţa aplicării acestor reguli este aceea 
că în condiţiile înscrierii în cartea funciară a unui drept de ipotecă anterior înscrierii 
dreptului de ipotecă al Statului Român ca urmare a sechestrului asigurător dispus în 
cursul procesului penal, titularul dreptului de ipotecă având rang preferenţial are 
prioritate şi în ceea ce priveşte realizarea integrală a creanţei sale, creanţă garantată cu 
ipoteca înscrisă în cartea funciară. 

Rezolvarea situaţiei creditorilor în cazul vânzării la licitaţie a imobilului aflat 
în proprietatea debitorului executat silit, chiar şi a acelora care beneficiază de garanţii 
reale sau privilegii înscrise în cartea funciară, este dată de prevederile alin.3 al art.518 
C.pr.civ., aceştia putându-şi realiza drepturile numai din preţul obţinut în urma 
vânzării la licitaţie, cu respectarea ordinii de preferinţă instituite de art.563 şi art.564 
C.pr.civ. Acelaşi text prevede că imobilul rămâne liber de orice ipoteci şi sarcini, de la 
data întabulării în favoarea adjudecatarului. 

Mai mult, aşa cum s-a arătat şi de către instanţa de apel, aceste chestiuni 
invocate de către recurent în cadrul prezentului dosar, având ca obiect plângere 



împotriva încheierii de carte funciară, sunt de fapt probleme care trebuiau supuse 
analizei instanţei pe calea unei contestaţii la executare, fiind un fapt necontestat acela 
că executorul judecătoresc a adus la cunoştinţa parchetului, cu respectarea normelor 
legale în materie de executare silită demararea executării silite asupra imobilului 
asupra căruia a fost luată inscripţia ipotecară, la cererea unui alt creditor ipotecar, şi 
celelalte acte de executare silită. 

Nu poate fi acceptată nici teza susţinută în recurs în sensul că ipoteca înscrisă 
în temeiul sechestrului asigurător dispus în cursul procesului penal ar avea rang 
preferenţial faţă de alte ipoteci înscrise în cartea funciară, indiferent de data înscrierii 
acestora, având în vedere interesul general avut în vedere pentru instituirea 
sechestrului asigurător. Aceasta deoarece teza nu este susţinută de dispoziţii legale, 
fiind de altfel contrară principiilor de carte funciară, o astfel de interpretare neputând 
fi acceptată în lipsa unor derogări exprese în acest sens în Codul de procedură civilă, 
Codul de procedură penală sau alte legi speciale. 

Nu prezintă relevanţă în soluţionarea cauzei nici faptul că până la acest 
moment nu s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii în dosarul penal, prin 
executarea silită asupra bunului referitor la care a fost înscrisă ipoteca în favoarea 
Statului Român nepunându-se în discuţie legalitatea sau oportunitatea măsurii 
sechestrului asigurător sau a ipotecii înscrise în cartea funciară. Executorul 
judecătoresc nu avea competenţa să se pronunţe asupra legalităţii măsurii sechestrului 
asigurător sau a valabilităţii ipotecii, şi nici nu a făcut-o, acesta procedând la derularea 
formelor de executare silită, în mod legal, la cererea unui creditor ipotecar cu rang 
preferenţial, în cazul finalizării procesului penal prin condamnare Statul Român 
putând în continuare să-şi realizeze creanţa devenită astfel certă, lichidă şi exigibilă, 
din suma rămasă în urma vânzării la licitaţie, după realizarea creanţelor care au 
prioritate conform regulilor instituite de art.563 şi art.564 C.pr.civ. Nu se pune deci 
nici problema încălcării dispoziţiilor din Codul de procedură penală invocate în 
cererea de recurs, prin executarea silită soldată cu vânzarea la licitaţie a imobilului 
asupra căruia a fost luată inscripţia ipotecară în condiţiile art.163 C.pr.pen., executorul 
judecătoresc ţinând cont de instituirea sechestrului penal şi a inscripţiei ipotecare, 
având însă în vedere efectele pe care acestea le au asupra executării silite conform 
legii. 

Deşi în prima parte a cererii de recurs se invocă şi încălcarea prevederilor 
art.48 lit.a, c, g din Legea nr.7/1996 şi a art.517 C.pr.civ., nu se arată în ce sens au fost 
încălcate aceste dispoziţii legale de către instanţa de apel, fiind dezvoltate numai 
criticile care au făcut obiectul analizei Curţii în considerentele de mai sus. Referitor la 
art.517 alin.1 C.pr.civ. se constată că acesta stipulează numai obligaţia predării unui 
exemplar de pe actul de adjudecare dobânditorului, spre a-i servi ca titlu de 
proprietate şi pentru a fi înscris în cartea funciară, neavând deci relevanţă în ceea ce 
priveşte soluţionarea recursului, iar prevederile art.48 lit.a, c şi g, ţinând cont şi de 
cele reţinute anterior, au fost corect interpretate şi aplicate de către instanţa de apel 
care a apreciat în sensul îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru 
înscrierea în cartea funciară a actului de adjudecare încheiat la data de 06.09.2012 de 
BEJ M.V.M.. 

În ceea ce priveşte pct.8 al art.304 C.pr.civ., de asemenea indicat ca şi temei al 
cererii de recurs, Curtea constată că nici una din criticile formulate nu se încadrează în 
acest motiv de nelegalitate care are în vedere greşita interpretare a actului juridic 
dedus judecăţii sau schimbarea naturii ori a înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al 
acestuia, în realitate ceea ce s-a pus în discuţie prin criticile formulate fiind numai 
modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză. 



Prin urmare, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat 
recursul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ 
împotriva deciziei civile nr. 244 din 05.11.2013 a Tribunalului Maramureş pronunţată 
în dosarul nr. .../182/2013, pe care o va menţine ca legală. 

 
 

13. Rectificare de carte funciară. Situaţie în care dreptul de 
folosinţă înscris în cartea funciară nu se mai justifică să fie menţinut 

asupra întregului teren cu privire la care este înscris. Admitere în parte 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 792 din 25 aprilie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 1.237/06.12.2006 a Judecătoriei Dej, pronunţată în 
dosarul nr. …/2004, s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamanţii O.E., O.S., O.S.E. şi O.L., în 
calitate de moştenitori ai defunctei O.P., în contradictoriu cu pârâta SC N. SRL şi, în 
consecinţă, s-a dispus radierea dreptului de folosinţă de sub C1 din CF 17604 Dej, 
nr.top. 2110/1/1/12/2, înscris în favoarea pârâtei, asupra terenului în suprafaţă de 5200 
mp, precum şi a notării efectuate în cartea funciară a aceluiaşi imobil sub B3, relativ 
la acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Dej sub nr. 1800/2002, iar pârâta a fost 
obligată să plătească reclamanţilor suma de 234,3 RON cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Cât priveşte excepţia puterii de lucru judecat, instanţa a constatat netemeinicia 

acesteia, nefiind dată tripla identitate de părţi, obiect şi cauză. 
Din economia dispoziţiilor art.1201 din Codul civil rezultă că există autoritate 

de lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, 
este fundamentată pe aceeaşi cauză şi este formulată între aceleaşi părţi, făcută de ele 
şi în contra lor în aceeaşi calitate.  

Problema de drept vizează în ce măsură poate fi primită o a doua cerere în 
pretenţii, care se referă la aceleaşi părţi, are acelaşi obiect şi aceeaşi cauză cu prima 
cerere în care s-a pronunţat de către instanţa de judecată o hotărâre devenită 
irevocabilă, fără a se aduce atingere principiului autorităţii de lucru judecat consacrat 
de art.1201 Cod civil. 

În speţă, s-a constatat în primul rând, lipsa identităţii de părţi în aceeaşi 
calitate. 

Astfel, în procesul soluţionat prin sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei 
Dej, reclamantele au avut calitatea de interveniente accesorii în favoarea pârâtei 
Primăria municipiului Dej, chemată în judecată de societatea reclamantă N.N. S.R.L. 
Cluj, cauză în care S.C. N. S.R.L. a fost chemată în judecată tot în calitate de pârâtă. 

Din acest punct de vedere, părţile nu s-au situat pe o poziţie procesuală 
diferită, hotărârea fiind pronunţată în contra lor la cererea unei terţe persoane juridice. 
De altfel, reclamantele nu au pretins un drept propriu, ci, în calitate de interveniente 
accesorii, au sprijinit doar apărarea pârâtei amintite, fiind total lipsite de independenţă 
procesuală. 

În al doilea rând, nu este dată identitatea de obiect şi cauză. 
În primul proces s-a hotărât asupra unei acţiuni în constatare, sistare 

indiviziune şi întabulare drept de proprietate, respectiv înscriere drept de folosinţă, pe 
când în speţa de faţă se discută despre radierea acestui ultim drept, dar pentru care au 
încetat condiţiile de valabilitate, pretenţiile fiind evident diferite, dar şi fundamentate 
pe cauze deosebite. 



Spre acest sfârşit, pornind de la dispoziţiile exprese ale art. l12 Cod procedură 
civilă, s-a constatat că prezenta cerere de chemare în judecată vizează o situaţie de 
fapt schimbată, fundamentată pe un alt suport, diferit de analizat în procesul anterior, 
în care s-a pronunţat hotărârea intrată în putere de lucru judecat.  

Astfel, dacă în primul dosar, instanţa a statuat, vizavi de pretenţia principală, 
că terenul litigios - proprietatea tabulară a numitului L.F., a trecut în proprietatea 
Statului Român prin efectul legii, în lipsă de succesori, invocându-se prevederile 
art.680, 695, 696 Cod civil, în cauza de faţă instanţa este chemată să pronunţe radierea 
dreptului de folosinţă stabilit în favoarea societăţii pârâte, plecând de la dreptul de 
proprietate tabulară al reclamantelor intabulat asupra terenului litigios, dobândit în 
condiţiile Legii nr.l0/2001. 

De altfel, cât priveşte înscrierea dreptului de folosinţă, din cuprinsul 
respectivei hotărâri nu rezultă cum a fost dobândit de pârâtă, ştiut fiind faptul că un 
drept de servitute poate fi stabilit prin convenţie sau prescripţie, ori dobândit în 
temeiul legii. Cum niciuna dintre aceste situaţii nu era dată, reiese că recunoaşterea 
dreptului a fost lipsită de fundament juridic. 

Prin urmare, nefiind întrunite cele trei elemente - părţi, obiect şi cauză - în 
condiţiile prevăzute de art.1201 din Codul civil, excepţia puterii lucrului judecat a fost 
respinsă, ca neîntemeiată. 

Cât priveşte fondul pretenţiilor deduse judecăţii, instanţa a dispus admiterea 
acţiunii pentru cele ce urmează:  

În lumina dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. l0/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, rezultă că imobilele preluate în mod abuziv, 
indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în natură în starea în care se află 
la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini. 

În speţă, s-a constatat că reclamantele sunt proprietare tabulare asupra 
imobilului evidenţiat în C.F. nr. l7604 Dej, sub nr. topo.2110/1/1/12/2, în suprafaţă de 
5.200 m.p., dobândit în baza Legii nr.l0/2001, conform dispoziţiei emisă de 
Primarului municipiului Dej nr.305 dinl3.05.2002. 

De vreme ce imobilul în litigiu a fost retrocedat în puterea legii, s-a impus 
radierea dreptului de folosinţă înscris pe seama pârâtei asupra terenului în baza 
sentinţei civile nr.203/2001 a Judecătoriei Dej, întrucât, în virtutea textului de lege 
amintit, prin efectul restituirii în natură a bunului în cauză, au încetat condiţiile de 
existenţă a acestui drept. 

Soluţia s-a impus, cu atât mai mult cu cât, între reclamante şi, după caz, 
moştenitori, în calitate de proprietari asupra terenului, pe de o parte, respectiv pârâta 
societate, pe de altă parte, ce deţine construcţiile amplasate pe teren, nu există 
încheiată o convenţie pe temeiul căreia să se fi născut, ori recunoscut un drept de 
superficie pentru pârâtă ca proprietară asupra construcţiilor. 

În considerarea celor expuse, văzând şi dispoziţiile art.351 si art.36 alin.3 din 
Legea nr.7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările 
ulterioare, instanţa a dispus radierea dreptului de folosinţă de sub CI înscris în 
favoarea pârâtei asupra terenului evidenţiat în C.F. nr.17.604 Dej, sub nr. 
topo.2110/1/1/12/2, în suprafaţă de 5.200 m.p. 

Totodată, instanţa a constatat că prin sentinţa civilă nr.244/2003 a Tribunalului 
Cluj, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.l07/2003 a Tribunalului Cluj, şi devenită 
irevocabilă prin decizia civilă nr. 620/2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - secţia 
civilă, s-a dispus respingerea acţiunii prin care pârâta a solicitat anularea dispoziţiei de 



restituire şi a încheierilor de întabulare nr.1448 şi 2097/2002 privind dreptul de 
proprietate recunoscut şi intabulat pe numele reclamantelor. 

În atare situaţie, potrivit art.53 al.l din Legea nr.7/1996, instanţa a dispus şi 
radierea notării efectuate în cartea funciară a aceluiaşi imobil sub B.3, relativ la 
notarea acţiunii cu pricina, înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Dej sub nr. 
l800/2002. 

Văzând şi dispoziţiile art.274 C.pr.civ., s-a dispus obligarea pârâtei la plata 
către reclamanţi a sumei de 234,3 RON cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de 
timbru şi onorariul avocaţial, potrivit chitanţelor de la dosar. 

Prin decizia civilă nr. 431/A/07.09.2007 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../117/2007, s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta S.C. N. 
S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1237/06.12.2006, pronunţată în dosar nr. …/2004 
al Judecătoriei Dej, care a fost menţinută în totul.  

Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate si a dispoziţiilor art. 
295 C.pr.civ., tribunalul l-a aprecia ca nefondat pentru următoarele considerente: 

Dreptul de proprietate al intimatei O.E. si al defunctei O.P. a fost stabilit în 
condiţiile Legii nr. 10/2001 prin dispoziţia de restituire nr. 305/13.05.2002 emisa de 
Primarul mun. Dej. Faptul ca în dosarul nr. .../2004 al Judecătoriei Dej apelanta a 
solicitat rectificarea suprafeţei de teren restituita in baza Legii nr. 10/2001 nu 
impietează asupra soluţionării prezentei acţiuni având ca obiect radierea dreptului de 
folosinţa înscris in favoarea apelantei. Cele doua dosare au obiecte diferite ce pot fi 
soluţionate in mod distinct, fără ca soluţia pronunţata in vreunul din ele sa depindă de 
soluţia celuilalt dosar. Prin urmare, în mod corect a respins prima instanţă cererea de 
suspendare a prezentei acţiuni si, in subsidiar, de conexare la dosarul nr. .../2004. 

Pe fond, soluţia atacata este temeinică si legală întrucât dreptul de folosinţa al 
apelantei a încetat prin efectul legii, respectiv a art. 9 din Legea nr. 10/2001, astfel ca 
situaţia tabulara nu mai corespunde cu situaţia juridica reala a terenului. 

Conform art. 34 pct. 3 din Legea nr. 7/1996, rectificarea de carte funciara se 
dispune atunci când „nu mai sunt întrunite condiţiile de existenta a dreptului înscris 
sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea".  

Având în vedere considerentele de fapt reţinute în mod corect de către prima 
instanţa si dispoziţiile legale de mai sus, tribunalul a respins apelul ca nefondat si a 
menţinut ca temeinică si legală hotărârea primei instanţe. 

 Împotriva acestei decizii, pârâta S.C. N. S.R.L. a declarat recurs care 
a fost admis prin decizia civilă nr. 251/R/28.01.2008 a Curţii de Apel Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. .../117/2007, decizia mai sus arătată a fost modificată în 
sensul că s-a admis apelul declarat de pârâtă în contra sentinţei civile nr. 
1.237/06.12.2006, dosar nr. …/2004 al Judecătoriei Dej, care a fost desfiinţată în 
întregime, iar cauza a fost trimisă pentru rejudecare pe fond la aceeaşi instanţă, 
Judecătoria Dej. 

  În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a subliniat faptul că prin dispoziţia 
nr. 305/13.05.2002 emisă de Primarul municipiului Dej, numitelor O.E. şi O.P. li s-a 
restituit în natură imobilul preluat în mod abuziv de către Statul Român, situat în Dej, 
str. V., identificat în CF nr. 17388 Dej, nr.top. 2110/1/1/12/2, în suprafaţă de 5200 mp 
(f. 7 din dosarul nr. .../2004), valabilitatea acestei dispoziţii fiind aparent cenzurată de 
către instanţele de judecată, ca urmare a acţiunii promovate de SC N. SRL, acţiune 
prin care s-a solicitat anularea acestei dispoziţii, precum şi a dispoziţiei nr. 
142/05.04.2002, respectiv anularea încheierilor de întabulare nr. 1448/2002 şi 
2097/2002, prin care s-a dispus întabularea lui O.E. şi P. în cartea funciară nr. 17604 
Dej (f. 6 din dosar nr. .../2004). 



Astfel, prin sentinţa civilă nr. 244/14.03.2003, pronunţată de Tribunalul Cluj 
în dosar nr. 13215/2002, rămasă definitivă prin respingerea apelului declarat de SC N. 
SRL, prin decizia civilă nr. 107/20.06.2003, dosar nr. 2844/2003 al Curţii de Apel 
Cluj şi irevocabilă prin respingerea recursului declarat de SC N. SRL de către Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. .../1/12003 (f. 8-10, f. 47 dosar nr. .../2004), a 
fost respinsă acţiunea formulată de SC N. SRL, care avea ca obiect, printre alte 
solicitări, şi anularea dispoziţiei nr. 305/13.05.2002, ca urmare a faptului că SC N. 
SRL nu avea calitatea procesuală activă pentru a putea solicita anularea acestei 
dispoziţii. 

În consecinţă, valabilitatea acestei dispoziţii, nefiind cenzurată pe fond, ea ar 
mai putea fi repusă în discuţie în cadrul unei acţiuni care ar avea ca obiect compararea 
titlurilor părţilor din litigiu, respectiv, a titlului de proprietate prin care O. au dobândit 
proprietatea asupra terenului de 5.200 mp – dispoziţia emisă în baza Legii nr. 10/2001 
-, şi a titlului prin care pârâta recurentă a dobândit dreptul de folosinţă asupra acestui 
teren, sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej, hotărâre opozabilă lui O.E. şi 
O.P., care au avut calitate de interveniente accesorii în dosarul nr. 2361/2000, în care 
a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 203/07.02.2001, sentinţă rămasă definitivă prin 
respingerea ca neavenit a apelului intervenientelor, prin decizia nr. 
1075/A/20.06.2001 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 4213/2001, respectiv 
irevocabilă, prin anularea ca netimbrat a recursului declarat de pârâta Primăria 
municipiului Dej în contra acestei decizii, prin decizia civilă nr. 2162/11.10.2001, 
dosar nr. 5117/2001 al Curţii de Apel Cluj. 

Ca urmare a decesului lui O.P., survenit la 21.07.2005, masa succesorală după 
aceasta, în care se includea şi cota de ½ din terenul restituit prin dispoziţia mai sus 
menţionată, a revenit succesorilor acesteia O.L., O.S.E., O.S., conform certificatului 
de moştenitor şi de legatar nr. 103/23.08.2005 (f. 54-55 dosar fond). 

În nici un caz nu se poate vorbi de autoritate de lucru judecat raportat la 
sentinţa civilă nr. 203/07.02.2001, pronunţată de Judecătoria Dej în dosar nr. 
2361/2000, având în vedere că nu este întrunită cerinţa impusă de art. 1201 C. civ., 
respectiv identitatea de obiect şi de cauză, dosarul nr. 2361/2000 având ca obiect o 
acţiune de sistare de indiviziune, acţiune în constatare, întabulare dreptul de 
proprietate asupra construcţiilor şi drept de folosinţă asupra terenului aferent (f. 188-
191 dosar nr. 2361/2000 acvirat la prezenta cauză), în timp ce prezenta acţiune are ca 
obiect radierea unui drept de folosinţă din cartea funciară, în temeiul art. 34 şi art. 53 
alin. 1 din Legea nr. 7/1996. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei, referitor la necesitatea suspendării 
prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr. .../2004 al Judecătoriei Dej, 
respectiv de conexare a dosarului nr. .../2004 cu prezenta cauză, Curtea a constatat că 
aceasta comportă următoarele discuţii:  

Prin acţiunea înregistrată sub nr. .../2004 pe rolul Judecătoriei Dej (f. 65 dosar 
fond), reclamanta SC N. SRL a chemat în judecată pârâtele O.E. şi O.P., solicitând 
rectificarea suprafeţei terenului cu nr.top. 2110/1/1/12/2 de la 5200 mp cât figurează 
în prezent în CF 17604 Dej, la suprafaţa ce urmează a fi determinată printr-o expertiză 
de specialitate, cu menţinerea dreptului de folosinţă al SC N. SRL asupra terenului de 
5200 mp aferent nr.top. 2110/1/1/12/2. 

Este ştiut faptul că, de regulă, cartea funciară nu garantează întinderea 
suprafeţei imobilului înscris în respectiva coală funciară, ci doar existenţa dreptului de 
proprietate, fiind foarte posibil ca în realitate suprafaţa unui număr topografic să fie 
diferită de suprafaţa efectiv înscrisă în cartea funciară. 



Chiar dacă suprafaţa reală a nr.top. 2110/1/1/12/2 din CF 17604 ar fi în 
realitate alta decât cea înscrisă în CF, de 5200 mp, aceasta nu este de natură să 
împieteze cu nimic asupra dreptului de proprietate al reclamanţilor din prezenta cauză 
în privinţa terenului de 5200 mp, având în vedere că reclamanta a redobândit dreptul 
de proprietate asupra acestui teren în temeiul unei legi speciale, Legea nr. 10/2001.  

Acest drept al reclamanţilor, sub aspectul îndreptăţirii reclamanţilor de a 
redobândi în proprietate, în baza unei legi speciale, Legea nr. 10/2001, nu mai poate fi 
rediscutat şi nu mai comportă nici un fel de contestare din partea recurentei ori a altei 
persoane, câtă vreme eventuala sa contestare putea fi făcută doar în cadrul procedurii 
speciale prevăzute de Legea nr. 10/2001, respectiv, doar în condiţiile plângerii 
formulate împotriva dispoziţiei de restituire în natură, însă, ceea ce se poate rediscuta, 
este preferinţa ori prioritatea titlului fiecăreia din cele două părţi. 

Astfel, dispoziţia prin care reclamanţilor li s-a restituit la Legea nr. 10/2001 în 
natură acest teren – chiar dacă această restituire viza un teren ocupat de construcţiile 
aparţinând recurentei – nu este opozabilă recurentei de azi, în schimb, hotărârea 
judecătorească prin care s-a stabilit în favoarea recurentei un drept de folosinţă asupra 
terenului cu nr. top. iniţial 2110/1/1/12 – teren asupra căruia sunt amplasate 
construcţiile aparţinând recurentei -, este opozabilă reclamanţilor, O.E. şi O.P. având 
calitatea de interveniente accesorii în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 
203/2001, ele intervenind în proces în favoarea pârâtei Primăria municipiului Dej, 
care reprezenta în respectivul litigiu Statul Român. 

Prin urmare, se impune depunerea la dosar a întregii documentaţii întocmite în 
baza Legii nr. 10/2001 şi care a stat la baza emiterii dispoziţiei de restituire în 
favoarea reclamanţilor nr. 305/13.05.2002, pentru a se verifica dacă, cu ocazia 
întocmirii acestei documentaţii au fost respectate prevederile Legii nr. 10/2001. 

La momentul emiterii acestei dispoziţii s-a ştiut foarte bine de către emitentul 
dispoziţiei că terenul este grevat de un drept de folosinţă în favoarea recurentei, ceea 
ce implicit înseamnă că pe respectivul teren existau construcţii pentru a căror 
exploatare fusese stabilit dreptul de folosinţă asupra terenului, astfel încât se impune a 
se verifica de ce manieră a fost întocmită documentaţia în vederea emiterii acestei 
dispoziţii (f.7 dosar fond). 

Astfel, în art. 2 din dispoziţie se menţionează că „întrucât asupra terenului 
restituit există dreptul de folosinţă în favoarea SC N. SRL Gherla, urmează ca această 
sarcină să fie radiată ulterior de către beneficiarii prezentei dispoziţii”. 

Este adevărat că art. 9 din Legea nr. 10/2001 republicată, prevede că terenurile 
se restituie în natură libere de orice sarcini, însă, această dispoziţie nu conduce 
automat la ideea că dreptul de folosinţă al pârâtei trebuie radiat din cartea funciară, 
câtă vreme, puteau fi restituite în natură doar terenurile libere de construcţii – terenul 
în litigiu fiind ocupat de construcţiile aparţinând pârâtei, aspect confirmat de sentinţa 
nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej -, şi câtă vreme dreptul de folosinţă al pârâtei a fost 
stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, opozabilă reclamanţilor. 

O altă problemă care s-a impus a fi lămurită în cauză, printr-o expertiză de 
specialitate, este aceea stabilirii existenţei construcţiilor pe terenul în litigiu, respectiv, 
a precizării tipului de construcţii existente – dacă sunt construcţii cu caracter definitiv 
ori cu caracter provizoriu, demontabile -, şi a naturii juridice a acestor construcţii. 

În sfârşit, s-a impus depunerea la dosarul cauzei a documentaţiei extrajudiciare 
prin care numărul topografic iniţial 2110/1/1/12, în suprafaţă de 8.478 mp, asupra 
căruia prin sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej s-a stabilit dreptul de 
folosinţă al pârâtei recurente, a fost dezmembrat în două nr. top. noi, unul în suprafaţă 
de 5200 mp, 2110/1/1/12/2 şi asupra căruia reclamanţii s-au întabulat în CF 17604 



Dej (f.6 dosar fond), iar celălalt, 2110/1/1/12/1 în suprafaţă de 3278 mp. Apare greu 
de crezut că partajarea nr. top. iniţial 2110/1/1/12, asupra căruia erau amplasate 
dispersat construcţiile aparţinând pârâtei recurente – aspect confirmat, de altfel, şi de 
reclamantul O.L., la întrebarea instanţei, în şedinţa publică din 14.01.2008 -, a fost 
posibilă de asemenea manieră încât suprafaţa de 5200 mp atribuită reclamanţilor să 
rămână liberă de construcţii, în timp ce toate construcţiile să rămână comasate pe 
diferenţa de teren. De asemenea, este inexplicabil din punct de vedere legal cum a fost 
posibilă partajarea unui teren asupra căruia pârâta avea un drept de folosinţă, 
respectiv, avea amplasate construcţii, printr-un memoriu extrajudiciar întocmit în 
absenţa pârâtei, şi care deci nu este opozabil pârâtei, după cum inexplicabilă este şi 
întabularea în CF a acestei documentaţii de partaj, cu nesocotirea prevederilor art. 22 
din Legea nr. 7/1996, republicată. 

Independent de faptul că acţiunea din dosar nr. .../2004 ar fi admisibilă, şi că în 
realitate suprafaţa nr.top. 2110/1/1/12/2 ar fi mai mare decât suprafaţa de 5.200 mp. 
cât figurează în prezent în CF, aceasta nu ar putea aduce atingere dreptului de 
proprietate al reclamanţilor asupra terenului de 5.200 mp. redobândit în baza Legii nr. 
10/2001, recurenta putând eventual să-şi valorifice dreptul de folosinţă asupra 
diferenţei de teren existente, cu condiţia, desigur, ca terenul reclamanţilor să fie într-
adevăr liber de construcţii.  

În consecinţă, Curtea a constatat că soluţiile primelor două instanţe sunt 
nelegale, fiind pronunţate prin nesocotirea sentinţei civile nr. 203/2001, opozabilă 
reclamanţilor, şi prin ignorarea dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 republicată. 

Aşa fiind, pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., Curtea a constatat că se impune admiterea recursului, cu consecinţa 
trimiterii cauzei spre rejudecare în primă instanţă, la Judecătoria Dej, pentru a se 
efectua expertiză tehnică de specialitate care să precizeze dacă pe terenul în litigiu 
există sau nu construcţii aparţinând pârâtei, care este caracterul acestor construcţii, 
dacă sunt definitive ori demontabile şi provizorii, care să verifice modul în care a fost 
partajat nr. top. iniţial 2110/1/1/12, şi pentru a se face o comparare a titlurilor fiecăreia 
dintre părţile din prezentul litigiu, conform celor anterior menţionate, prin depunerea 
la dosar a documentaţiei întocmită în baza Legii nr. 10/2001, în vederea emiterii 
dispoziţiei nr. 305/2002, precum şi a memoriului extrajudiciar prin care nr. top. iniţial 
2110/1/1/12 a fost partajat. 

  Cheltuielile de judecată ocazionate părţilor urmând a fi avute în vedere 
de instanţa de rejudecare. 

 În cel de-al doilea ciclu procesual, în rejudecare, cauza a fost 
înregistrată sub nr. .../219/2008 la Judecătoria Dej care, prin sentinţa civilă nr. 1.175 
din data de 04 octombrie 2012, a respins excepţia autorităţii de lucru judecat. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamanţii D.N. şi B.I. în calitate de 
moştenitori ai defunctei O.E., O.S., O.S.E. şi O.L., în calitate de moştenitori ai 
defunctei O.P., în contradictoriu cu pârâta SC N. SRL şi, în consecinţă, s-a dispus 
radierea dreptului de folosinţă de sub C1 din CF 17604 Dej, nr. top. 2110/1/1/12/2, 
înscris în favoarea pârâtei, asupra terenului în suprafaţă de 5200 mp, precum şi a 
notării efectuate în cartea funciară a aceluiaşi imobil sub B3, relativ la acţiunea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Dej sub nr. 1800/2002. 

Pârâta a fost obligată să plătească reclamanţilor suma de 1.736 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin acţiunea 
formulată de O.E. şi O.P. la 23.04.2004, s-a solicitat chemarea în judecată a pârâtei S 
C N. GHERLA pentru a se dispune radierea dreptului de folosinţă înscris în favoarea 



pârâtei asupra terenului din C.F. 17604 Dej nr. top. 2110/1/1/12/2 în suprafaţă de 
5200 m.p. şi radierea notării efectuate sub B.3 privitoare la acţiunea formulată de 
pârâtă şi înregistrată sub nr. 1800/2002 la Judecătoria Dej, cu cheltuieli de judecată. 

 La 21.07.2005 O.P. a decedat, fiind introduşi în cauză în calitate de 
moştenitori ai acesteia conform Certificatului de moştenitor nr. 103/2005, O.L., 
O.S.E., O.S..  

Prin întâmpinare, pârâta a invocat autoritatea de lucru judecat (f.17), iar pe 
fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Raportat la dispoziţiile Sentinţei civile 203/2001 a Judecătoriei Dej (f.20-23), 
s-a constatat că în cauză nu există autoritate de lucru judecat, nefiind întrunite 
condiţiile prev. la art. 1201 Cod civil, deoarece nu există tripla identitate privitoare la 
obiect, părţi şi cauză. În procesul soluţionat prin sentinţa civilă nr. 203/2001 a 
Judecătoriei Dej, reclamantele au avut calitatea de interveniente accesorii în favoarea 
pârâtei Primăria Dej, chemată în judecată de S.C. N.N. SRL Cluj iar SC N. SRL 
Gherla a avut calitatea de pârâtă. De altfel şi obiectul în prezenta cauză este diferit, în 
condiţiile în care procesul soluţionat prin S.C. nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej a avut 
ca obiect acţiune în constatare, sistare indiviziune şi înscrierea în C.F. a drepturilor 
dobândite iar în prezentul dosar obiectul îl constituie radierea dreptului de folosinţă ca 
o consecinţă a încetării condiţiilor de valabilitate, raportat la restituirea în natură, în 
baza L.10/2001 a terenului în favoarea reclamantelor. 

În consecinţă, în temeiul art. 137 C.pr.civ. s-a respins excepţia şi s-a constatat 
că în cauză nu există autoritate de lucru judecat, nefiind întrunite condiţiile prev. la 
art. 1201 Cod civil. 

La 11.04.2008 prin Dispoziţia 756, Primăria municipiului Dej a instituit 
curatelă asupra bolnavei O.E., fiind numită în calitate de curator D.A. (f. 186). 

În cauză s-a încuviinţat efectuarea unei expertize specialitatea topografie, 
având ca obiective identificarea cu date funciare a terenurilor în litigiu, stabilirea 
construcţiilor amplasate pe acest teren, precizarea tipului construcţiilor existente, cu 
referire la caracterul definitiv ori provizoriu al acestora precum şi modul în care a fost 
partajat nr. top. iniţial 2110/1/1/12. 

Expertiza a fost încuviinţată la data de 26.06.2008. 
La termenele ulterioare datei de 26.06.2008, reprezentantul pârâtei nu a mai 

fost prezent în instanţă iar expertul desemnat pentru efectuarea lucrării a procedat la 
citarea părţilor pentru efectuarea lucrării la data de 10.04.2008. Expertul a invitat 
părţile să se prezinte în data de 10 aprilie 2008 la imobilul ce face obiectul litigiului 
însă la solicitarea pârâtei a procedat la reprogramarea părţilor pentru data de 
23.07.2008 - data la care reprezentantul pârâtei a solicitat o nouă programare,aceasta 
fiind încuviinţată pentru data de 1.10.2008 -. Din nou reprezentantul pârâtei a cerut 
amânarea ,părţile fiind convocate pentru data de 26.05.2010. Expertul a constatat că 
este în imposibilitate de a efectua măsurătorile necesare pentru întocmirea expertizei. 
Ulterior, în urma adreselor efectuate de instanţă, expertul a stabilit o altă dată pentru a 
se deplasa la faţa locului respectiv 26.09.2012, ora 12, a expediat din nou cu scrisoare 
recomandată părţilor din proces adresele aferente, însă, la 26.09.2012 pârâta a solicitat 
o reprogramare a efectuării lucrării, deşi nu a depus nici o dovadă a faptului că pentru 
un motiv întemeiat, nu poate fi prezentă la solicitarea expertului.  

Expertul a precizat că este în imposibilitate de a efectua lucrarea în condiţiile 
în care terenul care face obiectul litigiului, este situat într-un perimetru închis cu 
garduri solide şi înalte, astfel că accesul se face exclusiv prin poarta principală de 
acces, prezenţa reprezentantului pârâtei fiind absolut necesară.  



Reaua-credinţă a fost definită în literatura juridică română ca atitudinea unei 
persoane care îndeplineşte un act sau un fapt ce contravine legii, fiind în acelaşi timp 
deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale. 

Raportat la aceste considerente, la acest termen instanţa a revenit asupra 
probei încuviinţate anterior şi a constatat reaua-credinţă a SC N. SRL deoarece din 
data de 10.04.2008 şi până la data de 26.09.2012, nu a dat curs solicitărilor expertului, 
nu s-a prezentat la datele la care a fost convocată de către acesta fără a avea motive 
temeinice care să justifice absenţa sa . 

S-a constatat că expertiza nu a putut fi efectuată datorită conduitei culpabile a 
pârâtei precum şi a relei credinţe de care a dat dovadă aceasta în tot cursul procesului. 

La 10.09.2012 ca urmare a decesului reclamantei O.E. au fost introduşi în 
cauză moştenitorii acesteia D.N. şi B.I., calitatea de moştenitori fiind constatată prin 
Certificatul nr. 75/2012 emis de BNP N.R.. 

Prin dispoziţia nr. 305/13.05.2002 emisă de Primarul municipiului Dej, 
numitelor O.E. şi O.P. li s-a restituit în natură imobilul preluat în mod abuziv de către 
Statul Român , situat în Dej, str. V., identificat în CF nr. 17388 Dej, nr.top. 
2110/1/1/12/2, în suprafaţă de 5200 mp, valabilitatea acestei dispoziţii fiind cenzurată 
de către instanţele de judecată, ca urmare a acţiunii promovate de SC N. SRL, acţiune 
prin care s-a solicitat anularea acestei dispoziţii, precum şi a dispoziţiei nr. 
142/05.04.2002, respectiv anularea încheierilor de întabulare nr. 1448/2002 şi 
2097/2002, prin care s-a dispus întabularea lui O.E. şi P. în cartea funciară nr. 17604 
Dej . 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 244/14.03.2003, pronunţată de Tribunalul Cluj 
în dosar nr. …/2002, rămasă definitivă prin respingerea apelului declarat de SC N. 
SRL, prin decizia civilă nr. 107/20.06.2003, dosar nr. …/2003 al Curţii de Apel Cluj 
şi irevocabilă prin respingerea recursului declarat de SC N. SRL la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în dosar nr. .../1/12003, a fost respinsă acţiunea formulată de SC N. 
SRL, care avea ca obiect anularea dispoziţiei nr. 305/13.05.2002, ca urmare a faptului 
că SC N. SRL nu avea calitatea procesuală activă pentru a putea solicita anularea 
acestei dispoziţii. 

La momentul emiterii acestei dispoziţii s-a ştiut de către emitentul dispoziţiei 
că terenul este grevat de un drept de folosinţă în favoarea pârâtei, ceea ce implicit 
înseamnă că pe respectivul teren existau construcţii pentru a căror exploatare fusese 
stabilit dreptul de folosinţă asupra terenului, astfel că în cuprinsul dispoziţiei la art. 2 
se menţionează că „întrucât asupra terenului restituit există dreptul de folosinţă în 
favoarea SC N. SRL Gherla, urmează ca această sarcină să fie radiată ulterior de către 
beneficiarii prezentei dispoziţii”. 

Titlul prin care SC N. a dobândit dreptul de folosinţă asupra acestui teren, 
sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej este o hotărâre opozabilă lui O.E. şi 
O.P., care au avut calitate de interveniente accesorii în dosarul nr. …/2000, în care a 
fost pronunţată sentinţa civilă nr. 203/07.02.2001, sentinţă rămasă definitivă prin 
respingerea ca neavenit a apelului intervenientelor, prin decizia nr. 
1075/A/20.06.2001 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. …/2001, respectiv 
irevocabilă, prin anularea ca netimbrat a recursului declarat de pârâta Primăria 
municipiului Dej în contra acestei decizii, prin decizia civilă nr. 2162/11.10.2001, 
dosar nr. …/2001 al Curţii de Apel Cluj. 

Prin Sentinţa 203/2001 a Judecătoriei Dej (f.188-191 din dos. …/2000 – 
acvirat), s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor cumpărate 
de pârâtă în baza facturii fiscale 1900791/26.10.1999 (f.28 dos.acvirat) – locuinţă 
îngrijitor, remiză nr. 1010, remiză pentru căruţă nr. 1011, garaj pentru tractor nr. 



1013, pod din lemn peste V. Seaca nr. 2013, situate în Dej, V. nr. 51. Prin sentinţă, se 
constată că aceste construcţii sunt amplasate pe nr. top. nou 2110/1/1/12, se instituie 
dreptul de folosinţă în favoarea pârâtei asupra terenului aferent construcţiilor şi se 
dispune înscrierea în C.F. a diferenţei de teren pe Statul Român în condiţiile în care 
proprietarul tabular (L.F.) a fost citat cu domiciliul necunoscut prin curator litis G.C.. 
La data sesizării instanţei de către pârâtă pentru a i se institui dreptul de folosinţă pe 
parcela în litigiu (f. 16.11.1999), în CF 2773 nr. top. 2110/1 şi nr. top. 2110/3 figura 
ca proprietar L.F. în baza Incheierii nr. 3072/1923 (f. 27). 

 Art. 9 din Legea nr. 10/2001 republicată, prevede că terenurile se restituie în 
natură libere de orice sarcini . 

 Terenul în litigiu era ocupat de construcţiile aparţinând pârâtei, aspect 
confirmat de sentinţa nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej, dreptul de folosinţă al pârâtei 
fiind stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. 

Pe de alta parte potivit art.6 alin. 1 din legea 10/2001 prin imobile, in sensul 
prezentei legi, se inteleg terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre 
destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite 
imobile prin incorporare iar potrivit art 21 alin.5 -sub sanctiunea nulitatii absolute, 
pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de 
prezenta lege, este interzisa instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea 
in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in 
beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a 
bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei 
legi. 

 Conform art. 25 al. 4 din Legea nr. 10/2001 - decizia sau, după caz, dispoziţia 
de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietăţii persoanei 
îndreptăţite asupra acestuia, are forţa probanta a unui înscris autentic si constituie titlu 
executoriu pentru punerea in posesie, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate 
imobiliara. 

 Prin dispoziţia nr. 305/13.05.2002, imobilul în litigiu a fost considerat ca fiind 
preluat fără titlu valabil de către Statul Român ceea ce înseamnă, potrivit art.2 alin.2 
din Legea nr.10/2001 (abrogat apoi prin Legea nr.1/2009), ca reclamanţii si-au păstrat 
calitatea de proprietari avuta la data preluării în timp ce pârâta a dobândit dreptul de 
folosinţă pentru imobil de la statul neproprietar,în condiţiile în care titularul dreptului 
de proprietate era L.F.. 

În prezent, reclamanţii sunt lipsiţi de atributele privind posesia şi folosinţa 
terenului în condiţiile în care pârâtei i s-a stabilit prin Sentinţa civilă nr. 203/ 2001 a 
Judecătoriei Dej dreptul de folosinţă pentru parcela de sub nr. top. nou 2110/1/1/12/2. 

În Jurisprudenţa CEDO (Paduraru c/a României Strain si altii c/a României; 
Florescu c/a României; Brazda si Malita c/a României) s-a considerat că vânzarea de 
catre stat a bunului către terti chiar daca aceasta era anterioara confirmarii în justitie în 
mod definitiv a dreptului de proprietate al altuia si daca tertii erau de buna credinta, 
este o lipsire de bun contrar art. 1 din Protocolul nr.1 la Conventie, dându-se astfel 
preferinta titlului fostului proprietar. Statul nu şi-a îndeplinit obligaţia sa pozitivă de a 
reacţiona în timp util şi cu coerenţă în faţa chestiunii de interes general pe care o 
constituie restituirea imobilelor intrate în posesia sa. Incertitudinea generală astfel 
creată s-a repercutat asupra reclamanţilor , care s-au văzut în imposibilitatea de a-şi 
recupera întregul bun ,statul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a asigura reclamanţilor 
exercitarea efectivă a dreptului lor de proprietate garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 
la Convenţie, încălcând astfel "justul echilibru" ce trebuie să existe între cerinţele 
interesului public şi imperativele protejării dreptului celui interesat la respectarea 



bunurilor sale şi prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţie. 

Cu atât mai mult, în ipoteza inexistenţei unui contract de vânzare cumpărare în 
favoarea pârâtei ,a inexistenţei unei lămuriri a dispozitivului sentinţei în baza căreia i 
s-a instituit dreptul de folosinţă în condiţiile în care pe baza unei facturi (f.28 din Dos. 
2361/2000 acvirat) aceasta a cumpărat construcţii ipotetic amplasate pe terenul în 
litigiu, teren care atunci era proprietatea lui L.F., deşi acesta era revendicat de foştii 
proprietari se va constata că în cauză a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţie.  

 S-a constatat că ambele părţi au prezentat titluri scrise care le îndreptăţesc să 
exercite dreptul de folosinţă pentru parcela de teren în litigiu valabil (nici unul dintre 
ele nefiind desfiinţat prin hotărâre judecătorească sau revocat), aşa încât instanţa de 
judecată a avut sarcina de a le compara urmând a da eficienţă aceluia mai bine 
caracterizat. 

În materie de carte funciară operează principiul priorităţii înscrierilor 
statornicit de art. 31 din Decretul-Lege nr. 115/1938 care reprezintă o aplicaţie a 
vechiului principiu de drept roman prior tempore potior iure" (mai întâi în timp, mai 
tare în drept) valabil şi în dreptul modern. Potrivit art.2 alin.2 din Legea nr. 10/2001 
(abrogat apoi prin Legea nr.1/2009), reclamanţii si-au păstrat calitatea de proprietari 
avuta la data preluării imobilului în proprietatea statului ,în timp ce pârâta a dobândit 
dreptul de folosinţă pentru imobil de la statul neproprietar. 

Antecesorul reclamanţilor este cel care avea înscris titlul de proprietate în 
cartea funciară, prin Încheierea 3072/1923 ,rezultă că acesta era primul în drept"şi 
beneficiază de principiul forţei probante a înscrierii dobândirii unui drept real 
imobiliar în favoarea sa. Acest singur criteriu - mai sus examinat - este suficient 
pentru a se da câştig de cauză reclamanţilor în compararea titlului lor cu cel al pârâtei. 
Comparând între ele titlurile instanţa constată ca titlul reclamanţilor datează din anul 
1923 – f.27 din dos. 2361/2000 a Judecătoriei Dej, iar titlul pârâtei datează din anul 
2001, dată de la care pârâta a intrat in posesia imobilului,posesie pe care o exercită şi 
în prezent. 

S-a reţinut că într-un eventual proces de revendicare al autorului reclamanţilor 
împotriva pârâtei, cel dintâi ar fi triumfat deoarece titlul lor era mai vechi înscris în 
Cartea Funciară, în condiţiile în care titlul statului nu exista la data de 16.11.1999 şi 
nu mai este valabil în prezent. De altfel nimeni nu poate transmite altuia un drept 
superior celui pe care el însuşi îl are. 

Titlul invocat de reclamanţi este preferabil titlului invocat de pârâta având în 
vedere ca titlul invocat de aceasta nu este suficient de clar si creează suspiciuni cu 
privire la întinderea dreptului de folosinţă, implicând o nesiguranţa a circuitului civil, 
iar pârâta a preferat să nu elucideze această suspiciune. 

 Buna-credinţă reprezintă, conform definiţiei date de art. 1898 alin. 1 din 
Codul civil, "credinţa posesorului că, cel de la care a dobândit imobilul avea toate 
însuşirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea".  

 Reaua-credinţă a fost definită în literatura juridică română ca atitudinea unei 
persoane care îndeplineşte un act sau un fapt ce contravine legii, fiind în acelaşi timp 
deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale. 

Pârâta ştia la data sesizării instanţei cu acţiunea ce a făcut obiectul dos 
2361/2000 sau ar fi putut şti că imobilul era întabulat în favoarea lui L.F. ,că acest 
imobil risca să fie revendicat de către foştii proprietari, şi ar fi trebuit să se informeze 
despre demersurile întreprinse de fostul proprietar în vederea obţinerii bunului său 
,pasivitatea sa îi este imputabilă, acesta nu a îndeplinit diligenţele rezonabile pentru a 



cunoaşte situaţia juridică a bunului, ar fi trebuit să verifice dacă imobilul a făcut 
obiectul unei cereri de restituire sau al unei acţiuni în revendicare din partea fostului 
proprietar, fără de care buna sa credinţă ridică semne evidente de îndoială, care nu pot 
duce decât la o certitudine în acest sens raportat la conduita procesuală a pârâtei în 
acest dosar. 

Art. 1854 Cod civil prevede că posesia creează o prezumţie de proprietate care 
încetează daca se face dovada ca posesorul este de rea-credinţa.  

Solutia, întemeiata pe ocrotirea bunei-credinţe, ca principiu fundamental al 
dreptului civil si, invers, pe combaterea relei-credinţe, ca sancţiune, isi are, logic, 
aplicabilitate si in ipoteza când partile litigante produc, fiecare, titluri emanând de la 
autori diferiţi.  

În cauza dedusa judecăţii, ambele părţi - respectiv atât reclamanţii cât si pârâta 
au titluri scrise, privind dreptul de proprietate asupra bunului revendicat respectiv 
dreptul de folosinţă asupra acestuia.  

Astfel, titlul reclamanţilor este reprezentat de dispoziţia nr. 305/ 3.05.2002 
emisă de Primarul municipiului Dej, sentinţa civilă nr. 244/14.03.2003, pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. …/2002, decizia civilă nr. 107/ 0.06.2003, dosar nr. 
2844/2003 al Curţii de Apel Cluj irevocabilă prin respingerea recursului declarat de 
SC N. SRL de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. .../1/12003 prin care 
indirect s-a constatat nevalabilitatea trecerii în proprietatea statului a imobilului în 
litigiu .  

Pe de alta parte, titlul pârâtei prin care i s-a recunoscut dreptul de folosinţă 
pentru parcela de teren în litigiu - a fost validat prin sentinţa civilă nr. 203/2001 a 
Judecătoriei Dej. 

Într-o atare situaţie, prin compararea celor doua titluri de proprietate, cel 
provenit de la adevăratul proprietar, dar care si-a pierdut eficienta în timp,fiind 
reactivat ,retroactiv, în baza dispoziţiei de restituire si cel provenit de la statul 
neproprietar, raportat la dispoziţiile din sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej, 
este preferabil titlul constituit prin dispoziţia nr. 305/ 13.05.2002 emisă de Primarul 
municipiului Dej ca o garanţie a siguranţei circuitului civil si totodată un mod de a 
proteja interesele adevăratului proprietar. 

În cauza dedusa judecăţii, doar reclamanţii au un bun în sensul Convenţiei, 
care intra sub protecţia articolului 1 din Protocolul nr.1. 

Conform acestui articol orice persoana fizica sau juridica are dreptul la 
respectarea bunurilor sale si nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 
cauza de utilitate publica si în condiţiile prevăzute de lege si de principiile generale 
ale dreptului internaţional.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că exigenţele art. 1 din 
Protocolul nr. 1 şi principiul securităţii raporturilor juridice trebuie respectate atât în 
cazul fostului proprietar, cât şi în cel al posesorului de bună-credinţă. Ca urmare, 
oricare dintre aceştia nu poate fi lipsit de proprietate decât pentru cauză de utilitate 
publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului 
internaţional. Curtea acceptă că obiectivul general al legilor de restituire, acela de a 
atenua consecinţele anumitor încălcări ale dreptului de proprietate cauzate de regimul 
comunist, este unul legitim însă cu toate acestea, consideră necesar a se asigura că 
această atenuare a vechilor încălcări nu creează noi neajunsuri disproporţionate. 

 În acest scop, legislaţia trebuie să facă posibilă luarea în considerare a 
circumstanţelor particulare ale fiecărei cauze, astfel încât persoanele care au dobândit 
bunuri cu bună-credinţă să nu fie puse în situaţia de a suporta responsabilitatea, care 
aparţine în mod corect statului, pentru faptul de a fi confiscat cândva aceste bunuri.  



Instanţa a constatat că se bucura de preferabilitate titlul reclamanţilor pentru 
următoarele considerente: 

- titlul reclamanţilor a fost validat prin dispoziţia nr. 305/13.05.2002 emisă de 
Primarul municipiului Dej, sentinţa civilă nr. 244/14.03.2003, pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. 13215/2002, decizia civilă nr. 107/ 20.06.2003, dosar nr. 
2844/2003 al Curţii de Apel Cluj - irevocabilă 

- conduita procesuală a pârâtei în prezenta cauză este dovada relei credinţe a 
acesteia 

- soluţia contrară ar aduce atingere dreptului de proprietate stabilit în favoarea 
reclamanţilor şi securităţii raporturilor juridice. 

 - titlul de proprietate al reclamanţilor este preferabil în raport cu titlul pârâtei, 
fiind mai caracterizat deoarece teoretic le conferă posesia, folosinţa şi dispoziţia 
asupra parcelei de teren în litigiu. 

În speţă, pentru toate aceste considerente, instanţa a constatat că prin efectul 
restituirii în natură a terenului în litigiu în favoarea antecesoarelor reclamanţilor au 
încetat condiţiile de existenţă a dreptului de folosinţă în favoarea pârâtei în baza 
Sentinţei civile nr. 203/2001 a Judecătoriei Dej.  

Aşa fiind, în temeiul art. 35 ind. 1 şi 36 alin.3 din Legea nr. 7/1996 s-a dispus 
radierea dreptului de folosinţă înscris în favoarea pârâtei asupra terenului din CF 
17604 Dej, nr. top. 2110/1/1/12/2 în suprafaţă de 5200 m.p. 

 Prin sentinţa civilă nr. 244/2003 a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin decizia 
civilă nr. 620/2006 a ICCJ, s-a respins acţiunea prin care pârâta a solicitat anularea 
dispoziţiei de restituire şi a încheierilor de întabulare nr. 1448 şi 2097/2002.  

 Aşa fiind, în temeiul art. 53 alin.1 din Legea nr. 7/1996 s-a dispus radierea 
notării din CF 17604, nr. top. 2110/1/1/12/2, sub B.3 referitoare la înregistrarea 
acţiunii înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Dej sub nr. 1800/ 2002 

 Potrivit art. 274 C.pr.civ., pârâta a fost obligată să plătească reclamanţilor 
1.736 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru, onorariu pentru expert şi 
onorariu pentru avocat. 

Prin decizia civilă nr. 562 din 07.11.2013 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../219/2008, s-a respins ca nefondat apelul declarat de parata S.C. N. 
S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1.175 din 04 octombrie 2012, pronunţată în 
dosarul nr. .../219/2008 al Judecătoriei Dej, care a fost menţinută în totul, iar apelanta 
a fost obligată să plătească intimaţilor suma de 1.860 lei, cheltuieli de judecata in apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut, contrar criticilor apelantei, că dreptul 
acesteia la apărare precum şi la un proces echitabil nu a fost încălcat . 

Astfel, s-a constată că, urmând indicaţiile instanţei de casare, prima instanţă a 
dispus, în rejudecare,la data de 24.04.2008, efectuarea unei expertize tehnice 
topografice prin care să se identifice, cu date de carte funciară precum şi în sistem 
real, terenurile în litigiu, în special cel cuprins în Dispoziţia nr.305/13.05.2002 emisă 
de Primarul Municipiului Dej, să se stabilească dacă pe acest teren există construcţii 
iar în caz afirmativ, să se precizeze tipul acestora, dacă au caracter definitiv ori 
provizoriu, dacă sunt sau nu demontabile, precum şi situaţia juridică a acestora. 

Cu toate că s-au acordat numeroase termene de judecată, pe parcursul a peste 
patru ani de litigiu, expertiza încuviinţată nu a fost administrată, iar la ultimul termen 
de judecată, instanţa a revenit asupra acestei probe. 

În legătură cu împrejurarea că instanţa a strigat cauza în lipsa reprezentantului 
paratei apelante, tribunalul a apreciat, că nu se poate reţine o încălcare a dreptului la 
apărare al acesteia. 



Soluţionarea cauzei în condiţiile în care parata a lipsit (în speţă reprezentanta 
paratei),dar avea termen în cunoştinţă, nu încalcă în niciun fel dreptul său la apărare. 
Legala citare constituie o garanţie a respectării acestui drept, iar partea are opţiunea de 
a se prezenta sau nu la judecată, tribunalul reţinând în plus că potrivit art.152 C.pr.civ. 
pronunţarea soluţiei se face exclusiv pe temeiul dovezilor administrate. 

Pe de altă parte, susţinerea reprezentantei apelantei că a solicitat strigarea 
cauzei la orele 12,00 nu a fost dovedită, o astfel de cerere neregăsindu-se nici la 
dosarul de fond şi nici în cel de apel. Dincolo de acest aspect, în situaţia în care 
reprezentantul apelantei nu se putea prezenta, avea posibilitatea de a asigura 
substituirea şi în plus, se constată că instanţa, a amânat pronunţarea hotărârii, oferind 
astfel ocazia părţilor, inclusiv paratei care a absentat, să depună concluzii scrise.  

Sub acest aspect s-a mai reţinut că in conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 
1 din Codul de procedura civila, "Părţile au îndatorirea ca, in condiţiile legii, sa 
urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului, să-şi exercite drepturile procedurale 
conform dispoziţiilor art.723 C.p.civ…..", iar potrivit dispoziţiilor cuprinse 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cauzele se striga in 
ordinea stabilita in lista de şedinţă aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, lăsarea 
la sfârşitul şedinţei fiind prevăzută doar în situaţia în care nici una dintre părţi nu se 
prezintă la strigarea cauzei (art.13 din aceeaşi Hotărare), ceea ce nu a fost situaţia în 
speţă, reprezentantul reclamanţilor fiind prezent.  

Ori, apelanta nu a probat nicio încălcare a acestor prevederi, astfel încât 
criticile sale sub acest aspect nu au putut fi primite. 

S-a apreciat ca nefondată şi critica referitoare la încălcarea principiului 
contradictorialităţii, prin aceea că prima instanţă a revenit, în lipsa reprezentantei 
paratei de la dezbateri, şi fără a se discuta în şedinţă publică, asupra probei cu 
expertiza încuviinţate anterior. 

Aşa cum reiese cu evidenţă din cuprinsul încheierii de amânare a pronunţării 
din data de 27.09.2012, această chestiune a fost discutată în şedinţă publică, în 
prezenţa reprezentantului reclamanţilor, singurul prezent cu ocazia luării cauzei. 

În plus, instanţa poate reveni motivat asupra unei probe încuviinţate, în speţă 
această măsură fiind adoptată ca o sancţiune faţă de conduita procesuală a paratei care 
a fost principala în culpă pentru neefectuarea expertizei vreme de peste patru ani.  

Rolul activ prevăzut de art.129 al.5 C.p..c. nu se poate impune pe fondul unei 
atitudini generale pasive a părţii, nu poate înlocui implicarea însăşi a părţii în 
exercitarea propriilor obligaţii procesuale prevăzute de art.129 al.1 C.pr.civ. 

 În această privinţă s-a reţinut, aşa cum s-a arătat anterior, că 
documentaţia tehnică nu a putut fi întocmită vreme de peste patru ani în primul rând 
din pricina atitudinii paratei, care a omis a da concursul ce se impunea expertului, 
pentru realizarea lucrării. 

Semnificative în această privinţă sunt comunicările expertului adresate 
instanţei pe parcursul derulării cauzei la fond, care atestă că parata, în repetate 
rânduri, sub diverse pretexte, a evitat şi a pretins amânarea prezentării la faţa locului 
la convocările făcute de expert.  

În acest context, nu s-a putut susţine nici ipoteza avansată de apelantă 
referitoare la posibilitatea instanţei de a înlocui expertul, întrucât neefectuarea lucrării 
nu s-a datorat culpei acestuia, ci culpei apelantei. 

Ori, prin motivele de apel formulate referitoare la împrejurarea că instanţa s-a 
pronunţat în lipsa probei cu expertiza care era necesară pentru stabilirea împrejurării 
că terenul în litigiu este sau nu liber, apelanta tinde să îşi invoce propria sa culpă, ceea 
ce nu poate fi admis. 



În legătură cu acest ultim motiv de apel, referitor la netemeinicia hotărârii 
decurgând din împrejurarea că prima instanţă nu a stabilit dacă terenul în litigiu este 
sau nu afectat de construcţii, în caz afirmativ, dacă acestea au caracter definitiv ori 
provizoriu , şi faţă de îndrumările instanţei de recurs, tribunalul a încuviinţat , la 
solicitarea apelantei, efectuarea unui raport de expertiză tehnică. 

Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit, completat şi detaliat prin 
răspunsul la obiecţiuni, rezultă că pe suprafaţa de teren 5.200 mp. având nr. top 
2110/1/1/12/2 restituită antecesorilor intimaţilor prin Dispoziţia nr.305/ 13.05.2012 
emisă de Primarul municipiului Dej, nu există construcţii supraterane, ci doar o 
construcţie subterană, depozit de carburant, dezafectat, depozit care are caracter 
provizoriu, demontabil. 

Este de menţionat că d-na expert a precizat că a măsurat terenul în litigiu 
conform indicaţiilor părţilor din proces, la partea de prelucrare, suprafaţa rezultată din 
măsurători fiind cea din Dispoziţia de restituire nr.305/2002, respectiv 5.200 mp. 

Cu toate că acest depozit figurează înscris în CF nr.52738 Dej (provenit din 
CF hârtie 17391 Dej) sub nr. top. 2110/1/1/8, faptic, el se află situat în subteranul 
suprafeţei de teren proprietatea intimaţilor. 

S-a mai arătat de către expert că la efectuarea lucrării a avut în vedere 
planurile care au stat la baza emiterii dispoziţiei de restituire în natură, fiind anexat 
procesul-verbal din data de 19.04.2004 întocmit cu ocazia punerii în posesie a 
antecesorilor intimaţilor, în cuprinsul căruia s-a menţionat că s-au realizat măsurători 
de către Comisia de punere în posesie şi s-a marcat perimetrul terenului cu ţăruşi, 
conform schiţei anexate. 

Din cele anterior expuse, rezultă cu certitudine împrejurarea că la acest 
moment, pe terenul retrocedat în temeiul Legii nr.10/2001 antecesorilor reclamanţilor 
intimaţi, nu mai există nicio construcţie aparţinând apelantei, aspect de altfel 
necontestat de aceasta. 

S-a relevat însă faptul că în imediata vecinătate a acestui teren, există o 
construcţie respectiv o remiză aparţinând apelantei, al cărei acoperiş depăşeşte linia 
zidului, sens în care, potrivit răspunsului la obiecţiuni şi planurilor anexate raportului 
de expertiză, între aceasta şi limita terenului în litigiu a fost lăsată o distanţă de 1 m., 
deşi distanţa minimă prevăzută de lege este de doar 60 cm. 

În legătură cu faptul că terenul în litigiu este evidenţiat şi în CF 17561 Dej sub 
nr. top 2110/1/1/13/2, s-a reţinut, faţă de menţiunile din raportul de expertiză şi 
răspunsul la obiecţiuni, coroborate cu Decizia civilă nr.1217/A/2000 a Tribunalului 
Cluj şi Sentinţa civilă nr.203/2001 a Judecătoriei Dej, că această înscriere ar trebui 
rectificată însă, această chestiune excede limitelor investirii instanţei astfel cum au 
fost determinate prin cererea de chemare în judecată. 

Nemulţumirea apelantei, aşa cum se desprinde din obiecţiunile formulate de 
aceasta la raportul de expertiză, o reprezintă faptul că, în varianta în care dreptul său 
de folosinţă ar fi radiat, nu ar mai avea acces la remiza menţionată. 

Din această perspectivă, tribunalul a reţinut că, obiectul prezentului dosar îl 
reprezintă radierea dreptului de folosinţă înscris în cartea funciară asupra terenului 
restituit în temeiul Legii nr.10/2001 reclamanţilor, drept de folosinţă instituit, pe 
durata existenţei construcţiilor, prin Sentinţa civilă nr.203/2001 a Judecătoriei Dej. 

Dreptul de superficie este definit în literatura juridică ca un drept real, care 
constă în dreptul de proprietate pe care îl are o persoană, denumită superficiar, asupra 
construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe terenul aparţinând altuia, 
teren cu privire la care superficiarul capătă un drept de folosinţă. Fiind un drept real, 
acesta conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie. 



 Posesia şi folosinţa terenului, pe care se află construcţia, se exercită în strânsă 
legătură şi în limitele necesare exercitării dreptului de proprietate care intră în 
alcătuirea dreptului de superficie. 

 Superficiarul are un drept de dispoziţie material asupra terenului care constă 
în posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea folosirii 
construcţiei. 

 Ca atare, dreptul de superficie se referă la folosinţa terenului pe care se află 
construcţia, având aceeaşi durată ca şi existenţa construcţiei. 

 În speţă, dreptul de superficie invocat de apelantă nu mai subzistă întrucât 
asupra terenului în litigiu nu mai există nicio construcţie, iar cea subterană a fost 
dezafectată, împrejurarea necontestată de apelantă. 

Chestiunea accesului apelantei la alte construcţii ale sale, situate pe alte 
terenuri decât cel al intimaţilor, ridică problema unui eventual drept de servitute care 
este însă total diferit de dreptul de folosinţă invocat. 

 Aşa cum s-a arătat, dreptul de superficie priveşte folosinţa terenului pe 
care se află construcţia proprietatea superficiarului, în timp ce dreptul de trecere 
(servitutea de trecere) reprezintă o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi 
utilitatea unui imobil vecin având un alt proprietar . 

Drept urmare, în cazul în care apreciază că sunt îndeplinite cerinţele impuse de 
dispoziţiile legale în acest sens, parata apelantă are posibilitatea de a solicita 
instituirea unui drept de servitute. 

Dreptul de folosinţa ce i-a fost recunoscut prin S.c. nr.203/2001 a Judecătoriei 
Dej a avut în vedere existenţa la acel moment, a unor construcţii pe terenul în litigiu, 
restituit ulterior intimaţilor, construcţii care, aşa cum a relevat probatoriul administrat 
în cauză, nu mai există în prezent. 

În ce priveşte construcţiile existente pe terenurile limitrofe, pe de o parte, s-a 
reţinut că apelanta este titulara unui drept de folosinţă asupra terenurilor pe care 
acestea sunt edificate, conform aceleaşi hotărâri judecătoreşti, iar pe de altă parte, are 
posibilitatea de a solicita stabilirea unei servituţi de trecere, dacă este cazul. 

Reţinând faptul că asupra terenului în litigiu nu există construcţii aparţinând 
apelantei, tribunalul a apreciat că în mod corect a fost emisă Dispoziţia de restituire 
nr.305/2001 a primarului Municipiului Dej, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Legea nr.10/2001 în acest sens, reclamanţii făcând dovada că sunt persoane 
îndreptăţite la restituire, că au formulat în termen notificare şi terenul este liber, 
putând fi restituit în natură .  

De altfel, s-a constatat că apelanta nici nu a formulat critici faţă de analiza şi 
statuările primei instanţe asupra comparării titlurilor părţilor litigante, analiză 
efectuată la îndrumarea instanţei de recurs. 

Aşa fiind, raportat la considerentele mai sus arătate, în temeiul dispoziţiilor 
art. 296 C.pr.civ., tribunalul a apreciat ca neîntemeiate criticile formulate de apelantă 
şi a respins ca nefondat apelul declarat de parata SC N. SRL împotriva sentinţei civile 
nr. 1175/2012 pronunţata în dosarul nr. .../219/2008 al Judecătoriei Dej, care a fost 
menţinută în totul. 

Raportat la soluţia pronunţată, în temeiul art.274 C.pr.civ., apelanta a fost 
obligată să plătească intimaţilor suma de 1.860 lei cheltuieli de judecată în apel 
reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei de la fila 153 . 

Împotriva acestei decizii, pârâta S.C. N. S.R.L. a declarat recurs, în termen 
legal, solicitând instanţei admiterea recursului, modificarea în parte a hotărârii, cu 
consecinţa menţinerii dreptului de superficie al pârâtei asupra terenului în suprafaţă de 
426 mp. aferentă depozitului de carburanţi subteran, aşa cum reiese din expertiza 



tehnică judiciară efectuată în apel, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor 
de judecată la ambele instanţe. 

În motivarea recursului, pârâta a arătat că instanţa de apel a aplicat în mod 
greşit legea pentru suprafaţa de 426 mp. care s-a constatat că ar fi aferentă construcţiei 
subterane existentă şi înscrisă în C.F. pe numele pârâtei, aşa cum rezultă din raportul 
de expertiză. 

Prin radierea dreptului de folosinţă pe această parcelă, pârâtei i se încalcă 
dreptul de proprietate asupra bunului care se află pe terenul reclamanţilor, blocându-
se orice posibilitate de a folosi sau chiar de a dezafecta depozitul în litigiu. 

Dreptul de superficie instituit prin sentinţa civilă nr. 203/2001 a Judecătoriei 
Dej a fost înscris în cartea funciară pe durata existenţei construcţiilor, or existenţa 
acestor construcţii subterane a fost probată în apel prin raportul de expertiză, expertul 
calculând şi suprafaţa de teren aferentă, minimă necesară pentru folosinţa acestui 
depozit. 

Instanţa de apel nu a respectat prevederile legale şi jurisprudenţa C.E.D.O. în 
materia dreptului de proprietate întrucât respectarea acestui drept al reclamanţilor nu 
trebuie să se facă prin încălcarea dreptului de proprietate al pârâtei asupra construcţiei 
existente pe terenul reclamanţilor. Dreptul de folosinţă al pârâtei a fost instituit prin 
hotărâre judecătorească irevocabilă, în momentul în care proprietarul tabular era L.F., 
în baza încheierii nr. 3.072/1923, ceea ce înseamnă că, la data când reclamanţii au 
intrat în proprietatea terenului, dreptul de proprietate asupra depozitului subteran, 
anterior înscris în favoarea pârâtei în cartea funciară, le era opozabil, potrivit art. 25 
din Legea nr. 7/1996. 

Dreptul de superficie este un drept real, care nu se stinge prin neuz, este 
aparent şi continuu. Superficiarul are un drept de dispoziţie materială asupra terenului 
care constă în posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea 
folosirii construcţiei. 

În speţă nu este vorba despre demolarea unei construcţii şi nici de inexistenţa 
sa materială, indiferent dacă acel depozit este folosit sau nu.  

În drept, s-au invocat prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Reclamanţii intimaţi D.N., B.I., în calitate de moştenitori ai lui O.E. şi O.L., în 

calitate de moştenitor a lui O.P. au formulat întâmpinare prin care au solicitat, în 
principal, anularea recursului, iar în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat, cu 
obligare recurentei la plata cheltuielilor de judecată (f.17-18). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanţi intimaţi au arătat că deşi recurenta 
invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., în realitate, aceasta nu indică motive de 
nelegalitate a hotărârii atacate, criticile formulate de recurentă vizând pretinsa greşită 
apreciere a probelor de către instanţa de apel, astfel că netemeinicia hotărârii nu poate 
forma obiect de analiză în recurs. 

Decizia tribunalului a fost dată cu respectarea prevederilor legale care 
reglementează dreptul de superficie. Prin raportul de expertiză efectuat în apel s-a 
probat că depozitul de carburanţi subteran nu mai este folosit de recurentă, fiind 
dezafectat. Pârâta nu mai foloseşte depozitul de carburanţi, iar dacă doreşte să 
evacueze ceea ce a mai rămas din acest depozit nu are nevoie de un drept de 
superficie ci, cel mult, de un drept de servitute temporară pe durata executării 
lucrărilor de evacuare a materialelor rezultate din depozitul dezafectat. 

Pârâta nu a făcut dovada că ar fi împiedicată să evacueze şi să transporte 
materialele rezultate din dezafectarea fostului depozit subteran. 



Pârâta ignoră prevederile art. 6 alin. 1 şi art. 9 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 
referitoare la restituirea terenului în natură, în starea în care s-a aflat la data cererii de 
restituire şi liber de orice sarcini. 

Dreptul de proprietate al pârâtei asupra unui depozit dezafectat nu justifică 
menţinerea dreptului de superficie asupra terenului. Menţinerea acestui drept ar 
determina o limitare în mod nejustificat al dreptului de proprietate al reclamanţilor 
asupra întregului teren. 

Reclamanţii intimaţi O.S.E. şi O.S., 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 decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

În şedinţa publică din 25.04.2014 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 
C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ. a invocat şi a pus în discuţie 
inadmisibilitatea motivelor de recurs care se referă la invocarea jurisprudenţei CEDO, 
în materie, având în vedere că această chestiune nu a fost invocată la fond şi nici în 
apel. De asemenea, a invocat şi a pus în discuţie inadmisibilitatea acelor motive de 
recurs care se referă la expertiza efectuată în cauză, pentru că această chestiune nu 
poate fi discutată în recurs, având în vedere împrejurarea că dispoziţiile art. 304 pct. 
10 şi 11 au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000.  

Reclamanţii intimaţi D.N., B.I., în calitate de moştenitori ai lui O.E. şi O.L., în 
calitate de moştenitor a lui O.P. au invocat prin întâmpinare excepţia nulităţii 
recursului cu motivarea că deşi recurenta invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
în realitate, aceasta nu indică motive de nelegalitate a hotărârii atacate, criticile 
formulate de recurentă vizând pretinsa greşită apreciere a probelor de către instanţa de 
apel, astfel că netemeinicia hotărârii nu poate forma obiect de analiză în recurs. 

Examinând cererea de apel formulată de pârâtă, Curtea constată că aceasta nu 
a invocat nicio critică privitoare la atributele dreptului de proprietate din perspectiva 
jurisprudenţei CEDO astfel încât menţionarea pentru prima dată direct în recurs a 
acestei critici, 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, pârâta nu poate contesta direct în recurs, câtă vreme nu a indicat 
în cererea de apel împotriva hotărârii primei instanţe, critica privitoare la atributele 
dreptului de proprietate din perspectiva jurisprudenţei CEDO.  

Conform art. 299 alin.1 Cod procedură civilă, obiectul recursului îl reprezintă 
hotărârea pronunţată în etapa procesuală a apelului, fiind o cale de atac „subsecventă”, 
în sensul că nu poate fi exercitat omisso medio. Or, cât timp prin hotărârea atacată nu 
s-a analizat un astfel de motiv de apel, din cauză că nu a fost invocat, rezultă că acel 
motiv nu poate face obiectul recursului. 

Instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de 
fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, ori pârâta nu a adus nicio critică, în apel, 
sub acest aspect, astfel că nu se poate analiza acel aspect omisso medio, direct, în 
recurs. Instanţa de apel este limitată la cererea de apel, iar instanţa de recurs este 
limitată la rândul ei de cele asupra căreia a statuat instanţa de apel. 

Cât timp recursul poate fi exercitat împotriva hotărârilor date în apel, iar 
instanţa de apel nu a fost învestită cu analiza unui anumit aspect, acel aspect nu poate 
fi dedus verificării pentru prima oară înaintea instanţei de recurs. 



 Regula potrivit căreia recursul nu poate fi exercitat omisso medio se aplică nu 
numai în situaţia în care partea nemulţumită de soluţia adoptată în primă instanţă nu a 
declarat apel, ci şi în cazul în care sentinţa a fost apelată, însă numai parţial, pentru 
alte motive decât cele invocate în recurs. 

În aceste condiţii, neinvocând această critică în calea devolutivă de atac, pârâta 
recurentă nu poate învedera direct în recurs aspecte privind nelegalitatea soluţiei 
pronunţate de instanţa de fond sub acest aspect astfel încât motivul de recurs mai sus 
arătat este inadmisibil, deoarece a fost invocat direct în prezenta fază procesuală, şi nu 
poate face obiectul analizei instanţei de control judiciar. 

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii recursului invocată de reclamanţii intimaţi 
prin întâmpinare raportat la motivarea expusă, Curtea constată că excepţia vizează 
motivele de netemeinicie cuprinse în memoriul de recurs, intimaţii apreciind că acesta 
cuprinde în totalitate astfel de critici considerent pentru care Curtea va califica această 
excepţie ca fiind una care se referă la inadmisibilitatea în întregime a căii 
extraordinare de atac, cu atât mai mult cu cât şi instanţa din oficiu a invocat o astfel de 
excepţie însă numai parţial, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe 
următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea 
sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are 
caracter devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului 
litigiului, reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc 
câtă vreme cauza a beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza 
fiind analizată sub toate aspectele, recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze 
doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 9 C.pr.civ., în realitate 
prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive 
de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, limitându-se practic la o 
reproducere a stării de fapt a cauzei, o analizare a probaţiunii administrate în cauză, 
respectiv a raportului de expertiză topografică. Se constată, aşadar, de către Curte că, 
în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia inadmisibilităţii acestor motive de recurs care 
vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, excepţie fundamentată pe 
împrejurarea că, motivele de recurs conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, 
reproduceri ale evoluţiei istoricului cauzei, ale stării de fapt, ale probaţiunii 
administrate în cauză, etc., singurul eventual motiv de nelegalitate conţinut în 
memoriul de recurs, şi care s-ar putea circumscrie punctului 9 al art. 304 C.pr.civ., 
fiind cel referitor la nesocotirea de către instanţa de apel a dreptului de folosinţă a 
pârâtei opozabil reclamanţilor intimaţi şi a caracterelor juridice ale acestuia.  

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

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

din OUG nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din Legea nr. 



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

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

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este 
fondată, iar de către reclamanţii intimaţi prin întâmpinare este parţial 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. 

Referitor la motivul de nelegalitate invocat prin memoriul de recurs şi care se 
circumscrie prevederilor art.304 pct.9 C.pr.civ. Curtea constată că acesta este 
întemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 203/07.02.2001 a Judecătoriei Dej, pronunţată 
în dosarul nr…./2000 rămasă definitiva prin respingerea ca neavenit a apelului 
intervenientelor O.E. şi O.P., prin decizia civilă nr. 1075/A/20.06.2001 a Tribunalului 
Cluj, dosar nr. …/2001 şi irevocabilă, prin anularea ca netimbrat a recursului declarat 
de pârâta Primăria municipiului Dej, prin decizia civilă nr. 2162/11.10.2001, dosar nr. 
…/2001 al Curţii de Apel Cluj, printre altele, s-a dispus înscrierea dreptului de 
proprietate a pârâtei S.C. N. S.R.L. asupra construcţiilor înstrăinate şi descrise, de sub 
nr.top noi 2110/1/1/1, 2110/1/1/5 – 9, 2110/1/1/11, în cotă de 1/1 parte, a dreptului de 
folosinţă asupra terenului pe durata existenţei construcţiilor, precum şi dreptul de 
proprietate asupra terenului în cotă de 1/1 parte în favoarea Statului Român. Totodată, 
s-a respins cererea de intervenţie în interesul pârâtei Primăria mun. Dej pentru Statul 
Român, formulată de intervenientele O.E. şi O.P.. Pe terenul cu nr.top nou 2110/1/1/8 
în suprafaţa de 879 mp s-a constatat că există o remiză îngrăşăminte chimice, 
platformă betonată şi depozit subteran de carburanţi. 

În baza acestei hotărâri judecătoreşti pârâta S.C. N. S.R.L si-a întabulat dreptul 
de proprietate asupra construcţiei constând în remiză îngrăşăminte chimice, platformă 
betonată şi depozit subteran de carburanţi, precum şi dreptul de folosinţă asupra 
terenului cu suprafaţa de 879 mp aflat în proprietatea Statului Român în CF nr.52738 
Dej, provenită din conversia de pe hârtie a CF.17391 Dej. 

Prin Dispoziţia nr. 305/13.05.2002 emisă de Primarul municipiului Dej, 
numitelor O.E. şi O.P., antecesoarele reclamanţilor, li s-a restituit în natură imobilul 
preluat în mod abuziv de către Statul Român, situat în Dej, str. V., identificat în CF 
nr.17388 Dej, nr.top. 2110/1/1/12/2, în suprafaţă de 5200 mp, valabilitatea acestei 
dispoziţii fiind aparent cenzurată de către instanţele de judecată, ca urmare a acţiunii 
promovate de SC N. SRL, acţiune prin care s-a solicitat anularea acestei dispoziţii, 
precum şi a dispoziţiei nr. 142/05.04.2002, respectiv anularea încheierilor de 
întabulare nr. 1448/2002 şi 2097/2002, prin care s-a dispus întabularea lui O.E. şi P. în 
cartea funciară nr. 17604 Dej.  

La art. 2 din dispoziţie se menţionează că „întrucât asupra terenului restituit 
există dreptul de folosinţă în favoarea SC N. SRL Gherla, urmează ca această sarcină 
să fie radiată ulterior de către beneficiarii prezentei dispoziţii”. 



În baza acestei dispoziţii antecesoarele reclamanţilor, O.E. şi O.P., şi-au 
întabulat în CF nr.54062 Dej provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.17604 Dej, 
dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5200 mp, cu nr.top. nou 
2110/1/1/12/2, provenit din dezmembrarea nr.top. iniţial 2110/1/1/12. În partea a III a 
acestei cărţi funciare este înscris dreptul de folosinţă asupra terenului în favoarea 
pârâtei SC N. SRL. 

Prin sentinţa civilă nr. 244/14.03.2003, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. …/2002, rămasă definitivă prin respingerea apelului declarat de SC N. SRL, prin 
decizia civilă nr. 107/20.06.2003, dosar nr. …/2003 al Curţii de Apel Cluj şi 
irevocabilă, prin respingerea recursului declarat de SC N. SRL de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în dosar nr. .../1/12003, s-a respins acţiunea formulată de SC N. 
SRL, care avea ca obiect, printre alte solicitări, şi anularea dispoziţiei nr. 
305/13.05.2002, ca urmare a faptului că SC N. SRL nu avea calitatea procesuală 
activă pentru a putea solicita anularea acestei dispoziţii. 

 În consecinţă, dispoziţia prin care reclamanţilor li s-a restituit la Legea nr. 
10/2001 în natură terenul mai sus arătat – chiar dacă această restituire viza un teren 
ocupat de construcţiile aparţinând recurentei – nu este opozabilă pârâtei recurente, în 
schimb, hotărârea judecătorească prin care s-a stabilit în favoarea recurentei un drept 
de folosinţă asupra terenului asupra căruia sunt amplasate construcţiile aparţinând 
recurentei este opozabilă reclamanţilor în calitatea lor de succesori ai defunctelor O.E. 
şi O.P., care au avut calitatea de interveniente accesorii în dosarul în care s-a 
pronunţat sentinţa civilă nr. 203/2001, ele intervenind în proces în favoarea pârâtei 
Primăria municipiului Dej, care reprezenta în respectivul litigiu Statul Român. 

În raportul de expertiză tehnică topografică întocmit de exp.ing. N.M.P., 
precum şi în răspunsul expertului la obiecţiunile pârâtei s-a concluzionat că imobilul 
în litigiu este situat în mun. Dej, str. C. nr…., jud. Cluj, are suprafaţa de 5200 mp şi 
este folosit de pârâta S.C. N. S.R.L. În urma consultării planurilor şi cărţilor funciare 
aferente s-a constatat că imobilul se identifică şi se regăseşte ca suprafaţă pe trei 
numere topografice: nr.top. 2110/1/1/13/2, cu suprafaţa de 5200 mp din CF nr.17604 
Dej convertit în CF nr.54062, parţial pe nr.top.2110/1/1/12/2, cu suprafaţa de 5200 mp 
din CF nr.17604 Dej convertit în CF nr.54062, parţial pe nr.top. 2110/1/1/8, cu 
suprafaţa de 879 mp din CF nr.52738 Dej provenit din conversia de pe hârtie a CF 
nr.17391, imobil care se întinde inclusiv peste depozitul de carburanţi înscris în CF 
nr.52738 Dej. Acest depozit este dezafectat, iar fizic are caracter provizoriu, 
demontabil.  

Pe terenul în suprafaţă de 5200 mp nu există construcţii supraterane. Deasupra 
zonei aferente depozitului dezafectat s-au reperat 4 zone de alimentare, consolidate cu 
cărămidă în subteran şi o pompă dezafectată lângă remiză şi platforma betonată. 
Expertul a aproximat o suprafaţă de 426 mp ca fiind aferentă depozitului şi 
suprapunându-se peste cei 5200 mp de teren. 

Dreptul de superficie este un dezmembrământ al dreptului de proprietate care 
nu a fost reglementat de vechiul Cod Civil, in vigoare la data introducerii prezentei 
acţiuni civile. 

Dreptul de superficie este definit în literatura juridică ca un drept real 
imobiliar care constă în dreptul de proprietate pe care îl are o persoană, denumită 
superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe o 
suprafaţă de teren ce aparţine unei alte persoane, teren asupra căruia superficiarul va 
avea un drept de folosinţă (C.Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura 
Hamangiu, 2008). 



În cazul dreptului de superficie, suntem în prezenţa a unei suprapuneri a două 
drepturi de proprietate ce aparţin la doi proprietari diferiţi: dreptul proprietarului 
asupra terenului şi dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, 
plantaţiilor şi altor lucruri pe care el le-a făcut pe acel teren, la care se adaugă un 
element în plus: dreptul superficiarului de a folosi terenul proprietatea altuia, pe baza 
căruia el a construit, a plantat sau a efectuat o anumită construcţie, plantaţie sau 
lucrare proprietatea lui. 

Netăgăduit, dreptul de superficie dezmembrează proprietatea asupra terenului, 
pentru ca atributul folosinţei acestuia trece la superficiar. 

Posesia şi folosinţa terenului, pe care se află construcţia, se exercită în strânsă 
legătură şi în limitele necesare exercitării dreptului de proprietate care intră în 
alcătuirea dreptului de superficie. 

Superficiarul are un drept de dispoziţie material asupra terenului care constă în 
posibilitatea de a dispune de substanţa terenului numai în vederea folosirii 
construcţiei. 

Din cele expuse anterior rezultă că dreptul de superficie are următoarele 
caractere juridice:  

a) este un drept real imobiliar, dezmembrământ al dreptului de proprietate 
asupra unui teren. Întinderea dezmembrării este diferită, în funcţie de circumstanţe. 
Sub aspect juridic, această dezmembrare vizează întotdeauna folosinţa şi, în mod 
limitat, posesia şi dispoziţia supra terenului. Sub aspect material însă, întinderea 
exercitării acestor prerogative este diferită. Ele pot fi exercitate numai asupra solului 
sau numai asupra subsolului sau atât asupra solului, cât şi a subsolului, asupra 
integralităţii acestora sau asupra unei părţi din acestea. In momentul în care 
construcţia, plantaţia sau altă lucrare este realizată pe sol sau în subsol, dreptul de 
superficie apare ca rezultat al suprapunerii dreptului de proprietate asupra terenului cu 
dreptul de proprietate asupra construcţiei, plantaţiei sau lucrării. 

b) este considerat un drept perpetuu, care durează atâta timp cât există 
construcţia sau lucrarea ce se află pe terenul proprietatea altei persoane, fără a putea fi 
stins prin neuz 

c) este un drept imprescriptibil, caracter ce derivă din perpetuitatea sa. 
 Raportat la aceste argumente de drept dreptul de superficie invocat de pârâta 

recurentă nu mai subzistă cu privire la întreaga suprafaţă de teren de 5200 mp aflat în 
proprietatea reclamanţilor intimaţi întrucât asupra terenului nu mai există nicio 
construcţie supraterană. Cu toate acestea, acest drept subzistă cu privire la construcţia 
subterană, respectiv la depozitul de carburanţi, tocmai datorită caracterului perpetuu al 
acestui drept şi care nu poate fi stins prin neuz, durând atâta timp cât există 
construcţia.  

Împrejurarea că această construcţie subterană are un caracter provizoriu, 
demontabil şi este dezafectată, chiar necontestată de pârâta, nu este de natură să ducă 
la concluzia că depozitul de carburant nu mai există în prezent motiv pentru care 
dreptul de folosinţă al pârâtei asupra porţiunii de teren aferentă acestuia, opozabil pe 
deplin reclamanţilor, se află în fiinţă pe durata de existenţă a construcţiei. 
Perpetuitatea dreptului de proprietate al pârâtei asupra construcţiei subterane 
determină perpetuitatea dreptului de superficie în ansamblul său asupra terenului 
aferent acesteia, respectiv asupra suprafeţei de teren minim necesară pentru folosinţa 
acestui depozit, de 426 mp, ce face parte din nr. top. 2110/1/1/12/2, în suprafaţă totală 
de 5.200 mp teren, conform Anexei 3 din raportul de expertiză tehnică judiciară 
întocmit de ing. N.M.P. şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



În consecinţă, prevederile art.351 şi art.36 alin.3 din Legea nr.7/1996 nu sunt 
îndeplinite decât pentru dreptul de folosinţă înscris în favoarea pârâtei S.C. N. S.R.L 
asupra terenului în suprafaţă de 4.774 mp. din CF nr. 17604 Dej, nr. top. 
2110/1/1/12/2 conform Anexei nr. 3 din acelaşi raport de expertiză tehnică judiciară 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Apărarea reclamanţilor referitoare la faptul că pârâta ignoră prevederile art. 6 
alin. 1 şi art. 9 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 referitoare la restituirea terenului în 
natură, în starea în care s-a aflat la data cererii de restituire şi liber de orice sarcini nu 
poate fi reţinută de Curte deoarece, pe de-o parte reclamanţii nu au atacat legalitatea 
Dispoziţiei nr.305/13.05.2012 emisă de Primarul mun. Dej în procedura 
jurisdicţională specială reglementată de acest act normativ, iar pe de altă parte, 
Sentinţa civilă nr. 203/07.02.2001 a Judecătoriei Dej, pronunţată în dosarul 
nr.2361/2000, prin care s-a dispus înscrierea dreptului de folosinţă a pârâtei asupra 
terenului cu nr.top.nou 2110/1/1/8 în suprafaţă de 879 mp este opozabilă atât 
reclamanţilor cât şi emitentului dispoziţiei care a indicat la art.2 din aceasta că, asupra 
terenului restituit există dreptul de folosinţă în favoarea SC N. SRL Gherla. 

 Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 
alin.1 şi alin.3 C.pr.civ. va admite în parte recursul declarat de pârâta S.C. N. S.R.L. 
împotriva deciziei civile nr. 562 din 07.11.2013 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../219/2008, pe care o modifică în parte, în sensul că, în temeiul art.296 
C.pr.civ. va admite în parte apelul declarat de pârâta S.C. N. S.R.L., în contra sentinţei 
civile nr. 1.175/04.10.2012 a Judecătoriei Dej, pronunţată în dosarul civil nr. 
.../219/2008, pe care o schimbă în parte, după cum urmează: 

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii D.N., B.I., în calitate de 
moştenitori ai lui O.E., O.S., O.S.E. şi O.L., în calitate de moştenitori ai lui O.P., în 
contradictoriu cu pârâta S.C. N. S.R.L. şi, în consecinţă: 

Dispune radierea dreptului de folosinţă de sub C.1 din CF nr. 17604 Dej, nr. 
top. 2110/1/1/12/2, înscris în favoarea pârâtei S.C. N. S.R.L., doar cu privire la terenul 
în suprafaţă de 4.774 mp., conform Anexei nr. 3 din raportul de expertiză tehnică 
judiciară întocmit de ing. N.M.P., şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Menţine dreptul de folosinţă de sub C.1 din CF nr. 17604 Dej, înscris în 
favoarea pârâtei S.C. N. S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 426 mp., ce face parte 
din nr. top. 2110/1/1/12/2, în suprafaţă totală de 5.200 mp teren, conform Anexei 3 
din raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de ing. N.M.P., şi care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, terenul de 426 mp. fiind aferent şi afectat de 
depozitul subteran de carburanţi. 

Menţine dispoziţiile din sentinţa nr. 1175/2012 a Judecătoriei Dej privitoare la: 
radierea notării efectuate în CF a aceluiaşi imobil sub B 3, relativ la acţiunea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Dej sub nr. 1800/2002, obligarea pârâtei la plata 
către reclamanţi a sumei de 1.736 lei cheltuieli de judecată. 

Înlătură dispoziţia din decizia nr. 562/2013 a Tribunalului Cluj referitoare la 
obligarea pârâtei la plata sumei de 1.860 lei cheltuieli de judecată în apel, în favoarea 
reclamanţilor. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., 
Curtea va obliga intimaţii reclamanţi D.N. şi B.I., în calitate de moştenitori ai lui O.E., 
O.S., O.L., O.S.E., în calitate de moştenitori ai lui O.P., să plătească recurentei suma 
de 3.268,6 lei, cheltuieli de judecată în recurs şi în apel reprezentând taxa judiciară de 
timbru, timbru judiciar, onorariu expert şi onorariul avocaţial dovedit prin chitanţele 



de plată anexată la f.23, 40, 99, 155 din dosar de apel şi f.5, 7, 24 din dosarul de 
recurs. 

 
 
 

14. Rectificare de carte funciară. Solicitare de modificare a 
suprafeţei construcţiei intabulate, de la suprafaţa de 20 mp, la suprafaţa 
de 80 mp, fără prezentarea autorizaţiei de construire pentru suprafaţa 

nou-construită de 60 mp 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 845 din 14 mai 2014  

1. Cererea de chemare în judecată 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare la data de 11.11.2011, 

sub nr. …/2011, reclamanţii P.G. şi P.E. i-a chemat în judecată pe pârâţii C.A., T.L., 
P.V.M., P.V. şi V.N., solicitând astfel instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
dispună rectificarea înscrierilor din CF 50112 Şişeşti, nr. cadastral 2441, de sub A1.1 
Anexa 1 partea 1, prin modificarea suprafeţei construcţii de locuinţe-parte casă de 
locuit parter de 20 mp în 80 mp, fără cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că, în baza adeverinţei nr. 
377/02.02.2009, parte casă de locuit parter şi şură, construite în anul 1986, au fost 
notate în CF 1196 Şişeşti sub nr. cadastral 2441, iar, la baza acestei notări, a stat şi 
Planul de amplasament şi delimitare efectuat pentru întabularea Titlului de Proprietate 
nr. 44291/62/1998, eliberat în baza Legii 18/1991 pentru suprafaţa de 2359 mp. 

Reclamanta a arătat că, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 2786/24.11.2009, reclamanţii au cumpărat parte casă de locuit parter cu şură şi 
terenul în suprafaţă de 2359 mp, dreptul de proprietate al acestora fiind înscris în CF 
50112 Şişeşti, iar, după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, reclamanţii au 
constatat că suprafaţa construcţiei, parte casă de locuit parter notată în cartea funciară 
este mai mică decât suprafaţa reală cumpărată. 

 
2. Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 9307 din 09.10.2012, pronunţată de Judecătoria Baia 

Mare în dosarul nr. 12695/182/2011, a fost respinsă acţiunea civilă formulată de 
reclamanţii P.G. şi P.E. în contradictoriu cu pârâţii C.A., T.L., P.V.M., P.V. şi V.N.. 

Considerente 
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, în baza 

contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2786/24.11.2009, reclamanţii 
au cumpărat parte casă de locuit parter cu şură şi terenul în suprafaţă de 2359 mp, 
dreptul de proprietate al acestora fiind înscris în CF 50112 Şişeşti, iar după încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, reclamanţii au constatat că suprafaţa construcţiei, 
parte casă de locuit parter, notată în cartea funciară, este mai mică decât suprafaţa 
reală cumpărată. 

Prin încheierea de rectificare nr. 2790/04.05.2011, s-a dispus rectificarea 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2786/24.11.2009, încheiat între 
P.N. şi C.A., în calitate de vânzătoare şi P.G., în calitate de cumpărător, în sensul că 
imobilul care face obiectul contractului este compus din: parte casă de locuit parter, în 
suprafaţă de 20 mp + şură în suprafaţă de 34 mp şi teren în suprafaţă totală de 2359 
mp, înscrise în CF 50112 Şişeşti, număr cadastral 2441, precum şi parte casă de locuit 
parter, în suprafaţă de 60 mp - proprietate extratabulară. 



Pe baza contractului de vânzare-cumpărare arătat mai sus şi având în vedere 
încheierea de rectificare nr. 2790/04.05.2011 s-a constatat că bunul imobil care a 
format obiectul contractului de vânzare-cumpărare este doar parterul casei de locuit 
înscrisă în CF 50112 Şişeşti, număr cadastral 2441, iar din analiza releveului depus la 
fila 59 dosar rezultă că suprafaţa totală a parterului imobilului înstrăinat este de 
46,20 mp, astfel încât menţiunea din încheierea de rectificare conform căreia imobilul 
care face obiectul contractului este compus şi din parte casă de locuit parter în 
suprafaţă de 20 mp + 60 mp, respectiv 80 mp nu îşi găseşte acoperire în releveul 
casei de locuit care a format obiectul respectivului contract, având în vedere că 
nicăieri în contractul de vânzare-cumpărare autentic nu se face menţiunea că s-ar fi 
înstrăinat şi demisolul respectivului imobil ci doar parterul, încăperile care compun 
respectivul parter ca suprafeţe nu însumează 80 mp aşa cum se solicită a fi făcută 
rectificarea de carte funciară; iar prin raportare la menţiunile făcute în descrierea 
lucrărilor topografice întocmite cu ocazia efectuării releveului casei de locuit, potrivit 
cărora "s-a cerut doar întocmirea releveului imobilului de mai sus, fără a se ţine cont 
de intabulările existente pe numele celor trei participanţi la măsurătoare, astfel că 
suprapunerea peste suprafeţele intabulate şi modul în care acestea se situează peste 
suprafeţele intabulate anterior nu s-a executat", în esenţă constatându-se că obiect al 
contractului de vânzare-cumpărare l-a reprezentat doar parterul casei de locuit, nu şi 
demisolul şi că suprafaţa de aproximativ 80 mp reprezintă atât suprafeţele încăperilor 
aflate la parter, cât şi a celor aflate la demisol, instanţa constatând astfel că acţiunea 
este nefondată.  

3. Apelul 
Prin decizia civilă nr. 290 din 9.12.2013 a Tribunalului Maramureş, apelul 

reclamanţilor a fost respins ca nefondat. 
Considerente  
Prin acţiunea introductivă, reclamanţii au solicitat rectificarea înscrierilor din 

CF 50112 Şişeşti, nr. cadastral 2441 de sub A1 Anexa nr.1, prin modificarea 
suprafeţei construcţii de locuinţe-parte casă de locuit parter de 20 mp în 80 mp, 
invocând faptul că după încheierea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.2786 din 29.11.2009, au constatat că suprafaţa construcţiei, parte casă de locuit 
parter, notată în CF, este mai mică decât suprafaţa reală cumpărată. 

Conform releveului-casă de locuit întocmit de V.I.I., suprafaţa însumată a 
încăperilor de la parterul casei de locuit (camera 2,3, hol) este de 46,20 mp şi de 59,64 
mp cu terasă. La această primă suprafaţă s-a raportat instanţa, iar suprafaţa rezultă din 
chiar documentaţia depusă de către reclamanţi, astfel încât aspectele invocate prin 
cererea de apel sunt nefondate. Tehnicianul V.I.I. a precizat însă că nu a realizat 
suprapunerea peste suprafeţele întabulate, iar la acel moment accesul în imobil (la 
parter) urma a se face pe o scară exterioară, neexistentă la momentul executării 
măsurătorilor. 

Suprafaţa relevată prin planul anterior evocat este mult inferioară celei de 80 
mp, prevăzută prin încheierea de rectificare nr. 2790 din 04.05.2011 a contractului de 
vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2786/29.11.2009, dată de notar public C.S.. 

Suprafaţa construită de 75,44 mp, consemnată în cuprinsul releveului include 
şi încăperile de la demisolul imobilului, care sunt folosite de alte persoane şi nu au 
făcut obiectul cumpărării de către reclamanţii-apelanţi. 

În contextul judecăţii în apel, s-a depus un memoriu justificativ întocmit de 
ing. B.V., în care se specifică faptul că accesul la parter se face din curte prin 
intermediul scărilor de beton armat. De această dată, suprafaţa construită a casei (cu 
demisol) este de 88,10 mp. 



Potrivit prevederilor art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996 (în vigoare la data 
operării înscrierii a cărei rectificare se solicită), prin „rectificare” se înţelege radierea, 
îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul 
unei înscrieri în cartea funciară. 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. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 89 alin. 1 şi 5 din 
Ordinul nr. 633/2006. 

Având în vedere că apelanţii au solicitat modificarea suprafeţei construcţiei 
reflectate tabular, rezultă că este vizată o modificare de carte funciară. 

Distinct de împrejurarea că apelanţii au adus modificări construcţiei, edificând 
scara la care se face referire în al doilea plan, că nu au cumpărat decât parterul 
imobilului, or suprafaţa construită include şi demisolul, tribunalul a reţinut că, 
potrivit prevederilor art. 2 lit. f din Ordinul nr. 634/2006, documentaţiile cadastrale 
stau la baza înscrierii în CF a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile care 
necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei. Realizarea documentaţiilor 
necesare parcurge mai multe etape, relevate prin dispoziţiile art. 4 şi art. 5 lit. b din 
acelaşi act normativ, inclusiv verificarea şi validarea amplasamentului conform 
datelor tehnice. Or o atare documentaţie nu a fost depusă la dosar de către apelanţi. 

Raportat la aceste aspecte, tribunalul a apreciat sentinţa apelată este temeinică 
şi legală, şi a păstrat-o în întregime. 

Recursul 
Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs reclamanţii, 

solicitând modificarea ei, în sensul admiterii apelului şi schimbării sentinţei apelate, 
cu consecinţa admiterii acţiunii. 

În motivarea recursului lor, aceştia reiau starea de fapt expusă în cererea de 
chemare în judecată, arătând, în plus, că s-a efectuat o documentaţie extrajudiciară a 
construcţiei, din care rezultă că suprafaţa ei este mai mare decât cea înscrisă în cartea 
funciară, iar hotărârea instanţei de apel cuprinde motive contradictorii şi străine de 
natura pricinii atunci când reţine că nu s-a depus o astfel de documentaţie. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la 
dispoziţiile art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea 
apreciază că acesta nu este fondat, întrucât, în realitate, ceea ce solicită reclamanţii 
este înscrierea în cartea funciară a extinderii unei construcţii sau a edificării unei 
construcţii noi, fără a se verifica, raportat la construcţia înscrisă în cartea funciară, 
momentul în care a fost realizată extinderea sau, posibil, noua construcţie, pentru a se 
stabili dacă era sau nu necesară o autorizaţie de construire şi un proces verbal de 
recepţie finală în vederea înscrierii acesteia, conform dispoziţiilor art. 55 din Legea nr. 
7/1996, în forma în vigoare la data înregistrării cererii de chemare în judecată (11 
noiembrie 2011), la o astfel de documentaţie referindu-se decizia instanţei de apel şi 
nu la o simplă descriere a construcţiei actuale făcută printr-o expertiză extrajudiciară 
de natura celei depuse de reclamanţi la dosar, ce descrie doar construcţia actuală, 
considerentele din hotărârea instanţei de apel nefiind, astfel, străine de natura pricinii. 

În ceea ce priveşte expertiza depusă în recurs, proba este inadmisibilă raportat 
la dispoziţiile art. 305 Cod proc. civ., oricum, nefiind însoţită de autorizaţie de 
construire sau alte dovezi cu înscrisuri privind data edificării extinderii sau a noii 
construcţii. 

 



15. Rectificare de carte funciară. Solicitarea majorării 
suprafeţei de la 450 mp la 777 mp fără dovedirea cu vreun titlu. 

Respingere  

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 873 din 21 mai 2014 

 
Prin sentinţa civilă nr.2573/7.10.2013 a Judecătoriei Zalău, a fost respinsă 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC E. SA în contradictoriu 
cu pârâţii Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sălaj, Municipiul Zalău prin Primar, M.E. şi C.D. având ca obiect rectificare 
CF, ca nefondată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că din 
cuprinsul cărţii funciare nr.58852 Zalău nr. cadastral 4729 casa, sediul administrativ şi 
spaţiu de producţie care se afla pe terenul intravilan în suprafaţă de 450 mp sunt 
proprietatea reclamantei SC E. SA, dobândite prin cumpărare şi edificare. 

 Din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert S.L.A. a 
rezultat că suprafaţa terenului folosit de reclamantă este de 777 mp faţă de suprafaţa 
de 450 mp cât rezultă din acte. 

  Faptul că reclamanta se află în posesia terenului astfel cum a fost 
măsurat de expert nu are nici o relevanţă asupra dreptului său de proprietate care se 
limitează la suprafaţa înscrisă în cartea funciara şi nu mai mult. 

 Referitor la acţiunea în rectificare de carte funciară, instanţa a constatat 
că situaţia de fapt expusă de reclamanţi nu are nicio legătură cu prevederile art. 908 
alin.4 Cod civil. 

In speţă, reclamanta a tins prin intermediul acţiunii “în rectificare” să 
procedeze la modificarea, în sensul majorării, suprafeţei de teren înscrisă în cartea 
funciară situaţia juridică reală a imobilului fiind cea care este menţionată şi în cartea 
funciară. 

 În art. 89 alin.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr.633/2006 se 
prevede că „modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de 
proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei 
înscrise în CF nu va fi considerată o rectificare de carte funciară”.  

 De asemenea, conform art.25 alin.2 lit. c din Ordinul nr. 634/2006, 
„dacă diferenţa este mai mare de 5%, documentaţia se respinge, rectificarea suprafeţei 
urmând să se facă prin alt act doveditor al dreptului de proprietate”. 

 Or, reclamanta a solicitat mărirea suprafeţei cu peste 5% din suprafaţa 
menţionată în extrasul de carte funciară, iar intabularea dreptului sau de proprietate s-
a făcut exact pentru suprafaţa dobândita prin act juridic valid. 

Prin urmare, instanţa de fond a respins acţiunea în rectificarea cărţii funciare 
prin care se urmăreşte mărirea suprafeţei înscrise în cartea funciară, fără dovedirea 
dreptului de proprietate asupra diferenţei de proprietate. 

Prin decizia civilă nr. 13/21.01.2014 a Tribunalului Sălaj a fost admis apelul 
declarat de reclamanta SC E. SA contra sentinţei civile nr.2573/7.10.2013 a 
Judecătoriei Zalău, care a fost schimbată în tot, judecând pe fond cauza, a fost 
admisă acţiunea reclamantei şi s-a dipus rectificarea suprafeţei terenului înscris în 
CF 58852 Zalău nr.cad. 4729 în sensul majorării suprafeţei de 450 mp la 707 mp.  

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că reclamanta S.C. E. 
SA Zalău a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr.2124 



Zalău, nr. topografic 956 prin Contract autentic de vânzare – cumpărare încheiat în 
27.09.2000 asupra suprafeţei de 400 mp. 

Pârâţii Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa prin Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Sălaj, Municipiul Zalău prin Primar, M.E. şi C.D., care sunt 
vecinii de teren ai reclamantei nu s-au opus acţiunii de rectificare formulată de 
reclamantă, neformulând întâmpinare şi neprezentându-se în instanţă, cu excepţia 
pârâtei – Municipiul Zalău, care este vecină de teren cu reclamanta, în virtutea 
faptului că pe terenul său se află strada care trece prin faţa proprietăţii reclamantei, s-a 
opus admiterii acţiunii.  

Raportul de expertiză topografică, întocmit în cauză a constatat că suprafaţa 
reală a imobilului înscris în CF 58852 Zalău nr. cad. 4729 este de 777 mp, din care 70 
mp reprezintă zona de protecţie a construcţiei hidroenergetice, respectiv zid de sprijin 
aflat pe malul văii vecine cu proprietatea reclamantei. 

Finalitatea spre care a tins reclamanta apelantă prin promovarea litigiului, a 
fost aceea a restabilirii concordanţei dintre configuraţia cantitativă a imobilului şi cea 
reală.  

Potrivit art. 34 pct.4 din Legea nr.7/1996 cu modificările ulterioare, orice 
persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor în cartea funciară dacă printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea în CF nu 
mai este în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului. 

Principiul publicităţii materiale sau principul forţei probante absolute a 
înscrierii în cartea funciară nu se aplică înscrierilor privitoare la întinderea terenului, 
dacă suprafaţa înscrisă diferă de cea reală, deoarece menţiunea din prima parte a cărţii 
funciare, referitoare la suprafaţa imobilului reprezintă un element descriptiv al 
situaţiei de fapt a imobilului fiind de necontestat aspectul potrivit căruia cartea 
funciară garantează existenţa dreptului dar nu şi întinderea sa. 

ÎCCJ a stabilit prin decizia nr.3583/2013 că prin acţiunea în rectificare a 
înscrierilor în cartea funciară se poate cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri 
necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară 
cu situaţia juridică reală a imobilului. 

În speţă, acţiunea în rectificare promovată de reclamanta apelantă se 
încadrează în ipoteza particularizată de art.34 pct.4 din legea nr.7/1996, care 
subsumează toate cazurile neprevăzute de lege în care există neconcordanţă între 
realitatea juridică imobiliară şi înscriere şi care se impune a fi iniţiată în condiţiile de 
exigenţă a procedurii contencioase, în contradictoriu cu titularii fondurilor limitrofe al 
căror drept, sub aspectul întinderii, ar putea fi afectat. 

Dispoziţiile art.19 alin.2 lit.k din Regulamentul privind conţinutul şi modul de 
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat 
prin ordinul nr.634/2006 a Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, prevăd că piesa componentă a documentaţiei necesare înscrierii 
modificării suprafeţei imobilului este hotărârea judecătorească definitivă şi 
irevocabilă sau declaraţia autentică de voinţă şi procesul verbal de vecinătate cu 
semnăturile vecinilor. 

În consecinţă, actul normativ sus menţionat lasă la latitudinea proprietarului 
dacă înţelege să solicite modificarea suprafeţei imobiliare prin hotărâre judecătorească 
sau pe cale administrativă. Reclamanta a ales prima variată, iar hotărârea 
judecătorească ce i-a fost opozabilă a înlocuit procesul verbal de vecinătate, iar 
documentaţia cadastrală necesară înscrierii modificării suprafeţei imobilului a fost 
documentaţia cadastrală executată judiciar în cadrul unei expertize tehnice judiciare 
de specialitate. 



Faţă de conţinutul lucrării de specialitate efectuată în cauză, din care a rezultat 
că imobilul proprietatea reclamantei înscris în CF nr.5882 Zalău, nr. cad. 4729, are o 
suprafaţă de 707 mp din care 70 mp este zona de protecţie a zidului de sprijin aflat pe 
malul văii, prin înscrierea în cartea funciară a acestei suprafeţe nu s-a adus atingere 
dreptului de proprietate al vecinilor, precum şi faţă de prevederile legale anterior 
menţionate, tribunalul a considerat apelul declarat întemeiat, l-a admis şi a schimbat 
în tot sentinţa atacată. 

Judecând pe fond cauza, a admis acţiunea reclamantei şi a dispus rectificarea 
suprafeţei terenului înscris în CF 58852 Zalău nr. cadastral 4729 în sensul majorării 
suprafeţei de 450 mp la 707 mp.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIN PRIMAR, solicitând instanţei admiterea recursului şi rejudecând apelul, 
respingerea apelului declarat de reclamantă, cu consecinţa menţinerii sentinţei 
pronunţate de Judecătoria Zalău. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat că reclamanta SC E. SA a cumpărat 
suprafaţa de teren de 450 mp şi contractul de vânzare-cumpărare a fost evidenţiat în 
Cf 58852 Zalău. 

Prin acţiunea promovată reclamanta a solicitat rectificarea CF şi majorarea 
terenului de la 405 mp la 707 mp, indicând dispoziţiile art. 33, 34 din Legea nr. 
7/1996, având în vedere rectificarea cărţii funciare şi nu modificarea cărţii funciare. 
Apoi în apel reclamanta şi-a modificat temeiul de drept, unde a invocat art. 907, 915 
Noul Cod de Procedură Civilă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 198, 194 Noul Cod de Procedură Civilă, reclamanta 
trebuia să indice împrejurările care au determinat rectificarea menţiunilor de cartea 
funciară, însă împrejurarea că reclamanta stăpâneşte o suprafaţă mai mare de teren 
decât cea înscrisă în cartea funciară, nu reprezintă o motivare adecvată a acţiunii, 
întrucât nu se pliază pe texul de lege care reglementează rectificarea.  

Potrivit dispoziţiilor art. 89 alin. 6 din Ordinul nr. 633/2006, reclamanta putea 
să ceară modificarea dimensiunilor imobilului, însă numai în baza actelor doveditoare, 
astfel încât modificarea suprafeţei înscrisă în cartea funciară nu poate fi considerată o 
rectificare de carte funciară. 

Au fost invocate şi dispoziţiile art. 25 alin. 2 lit. C din Ordinul nr. 634/2006, 
care prevede că în ipoteza în care diferenţa de suprafaţă este mai mare de 5% 
documentaţia se respinge, iar modificarea suprafeţei urmând a se face prin act 
doveditor al dreptului de proprietate asupra suprafeţei excedentare a imobilului, 
respectiv un act translativ de proprietate sau constitutiv de proprietate. 

Împrejurarea că suprafaţa de 257 mp teren nu se regăseşte, afirmativ, în cărţile 
funciare ale vecinilor, nu este de natură să constituie titlul de proprietate pentru 
reclamantă, care pentru suprafaţa de 257 mp nu a reuşit să facă dovada izvorului 
pretinsului său drept real de proprietate. 

Prin întâmpinare, intimata SC E. SA a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, arătând că instanţa de apel a interpretat corect dispoziţiile art. 34 alin. 1 din 
Legea nr. 7/1996. 

Apoi, a invocat şi dispoziţiile art. 914 C. civil, care prevăd posibilitatea 
proprietarului imobilului înscris în cartea funciară de a putea cere oricând modificarea 
menţiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinaţia sau suprafaţa 
acestuia, în condiţiile legii. 

Reclamanta este proprietară tabulară asupra imobilului înscris în CF 58852 
Zalău cu suprafaţa de 450 mp, însă suprafaţa măsurată este de 777 mp, din care 
trebuie scăzută zona de 70 m reprezentând zona de protecţie. 



La instanţa de fond a fost depus proces verbal de vecinătate, prin care toţi 
vecinii au recunoscut limitele proprietăţii reclamantei şi aceştia neavând nicio 
pretenţie faţă de reclamantă.  

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

Potrivit extrasului CF 58852 Zalău, parcela cu nr. cad. 4729 are suprafaţa de 
450 mp, proprietar fiind reclamanta SC E. SA Zalău. 

Reclamanta a solicitat rectificarea suprafeţei terenului de la 450 mp la 777 mp, 
întrucât aceasta este suprafaţa măsurată a imobilului pe care reclamanta îl foloseşte în 
prezent.  

În probaţiune reclamanta a mai depus şi un proces verbal de vecinătate a 
imobilului încheiat la 6.04.2012, din care rezultă că numiţii M.E. şi C.D., afirmativ, 
vecinii imobilului deţinut de reclamantă recunosc limitele dintre proprietăţile lor şi 
proprietatea reclamantei. 

Acest proces verbal de vecinătate nu identifică cu date de cartea funciară 
imobilele învecinate pentru a se putea verifica dacă numiţii M.E. şi C.D. sunt 
proprietarii tabulari ai imobilelor respective. 

Curtea constată că expertul numit în cauză a măsurat doar suprafaţa imobilului 
îngrădit şi folosit de reclamanta S.C. E. S.A., fără a măsura şi parcelele topografice 
sau cadastrele învecinate întrucât numai în această modalitate tehnică se putea verifica 
dacă suprafaţa de 327 mp folosită de reclamantă, în plus fată de suprafaţa cumpărată, 
nu se regăseşte într-una din parcelele învecinate. 

Raportat la această situaţie de fapt curtea constată că tribunalul a făcut o 
greşită aplicare a dispoziţiilor art. 34 pct. 4 din Legea nr. 7/1996. 

Acţiunea în rectificare este o acţiune în realizare de drepturi, întrucât 
reclamantul urmăreşte ca instanţa să dispună în contradictoriu cu pârâtul, radierea sau 
îndreptarea cuprinsului cărţii funciare , fie în scopul restabilirii situaţiei tabulare 
anterioare înscrierii inexacte, fie în vederea înlocuirii unei înscrieri nevalabile sau 
inexacte cu o înscriere valabilă sau conformă situaţiei juridice reale. 

Prin urmare, acţiunea în rectificare presupune suprimarea din cartea funciară a 
drepturilor personale sau reale stinse prin oricare din modurile prevăzute de lege.  

În cazul de faţă, reclamanta nu a urmărit radierea nici unui drept real sau 
personal din cartea funciară, ci a urmărit modificarea suprafeţei imobilului deţinut în 
proprietate, cum corect a calificat acţiunea prima instanţă şi a verificat dacă sunt 
îndeplinite condiţiile pentru modificarea menţiunilor de carte funciară. 

Potrivit dispoziţiilor art. 914 Cod Civil proprietarul imobilului înscris în cartea 
funciară poate cere oricând modificarea menţiunilor din cartea funciară privitoare la 
destinaţia sau suprafaţa acestuia în condiţiile legii. 

Procedura de modificare a suprafeţei terenului este reglementată de 
dispoziţiilor art. 25 din Ordinul nr. 634/2006potrivit cărora, dacă suprafaţa din 
măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din 
documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de 
suprafaţa din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:dacă suprafaţa din 
măsurători este mai mică, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară 
în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, dacă suprafaţa din 
măsurători este mai mare cu un procent de până la 2% inclusiv, atunci suprafaţa din 
măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a 
declaraţiei proprietarului/proprietarilor; dacă suprafaţa din măsurători este mai mare 
cu un procent cuprins între 2-5% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în 
cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale, cu condiţia prezentării declaraţiei 



proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 şi a procesului-verbal de vecinătate 
care conţine acordul proprietarilor tuturor imobilelor învecinate, întocmit conform 
anexei nr. 18. În această situaţie oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea 
întocmirii documentaţiei, verificare consemnată într-o notă de constatare semnată de 
către consilierul de cadastru şi contrasemnată de către şeful serviciului cadastru; dacă 
suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentaţia se 
respinge. 

 Reclamanta cunoştea această procedură, motiv pentru care a depus un 
proces verbal de vecinătate, dar care nu este suficient pentru a fi admisă acţiunea, 
instanţa fiind îndrituită să verifice în care ipoteză din cele prevăzute la art. 25 din 
Ordinul nr. 634/2006 se încadrează reclamanta.  

În cazul de faţă, suprafaţa deţinută în plus de către reclamantă, de 327 mp 
depăşeşte cu mult cota de 5% din teren, situaţie în care modificarea suprafeţei 
terenului nu se va putea face în procedura mai sus descrisă, valabilă doar pentru 
diferenţe mici ale suprafeţei, de maxim până la 5%. Pentru suprafeţe mai mari de 
teren reclamanta va trebui să prezinte un titlu de proprietate, ţinând seama de 
modurile de dobândire a proprietăţii. 

Susţinerea reclamantei potrivit căreia suprafaţa de teren nu se regăseşte în 
cărţile funciare alăturate este neprobată, deoarece nu au fost indicate parcelele 
învecinate cu date de carte funciară şi nici proprietarii tabulari ai acestora, pentru a 
putea verifica suprafaţa parcelelor învecinate, proprietarii tabulari dacă sunt cei 
indicaţi în procesul verbal de vecinătate încheiat. 

Aşadar, curtea constată că în lipsa unui titlu de proprietate care să justifice 
majorarea suprafeţei terenului de la 450 mp la 777 mp, acţiunea în reclamantei este 
nefondată, deoarece reclamanta nu a dovedit existenţa unui titlu asupra terenului 
pentru care solicită majorarea suprafeţei. 

Întrucât nu sunt incidente dispoziţiile art. 34 pct. 4 din Legea nr. 7/1996, 
curtea va admite recursul pârâtului Municipiul Zalău, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod 
proc. civ., coroborat cu art. 312 Cod proc. civ. va admite recursul şi va modifica 
decizia civilă nr.13/21/01/2014 a Tribunalul Sălaj, în sensul că va respinge apelul 
reclamantei SC E. SA Zalău. 

 
 
 
 

16. Competenţă. Personal silvic contractual. Acţiune în 
anularea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă. 

Competenţa Secţiei I-a civile a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 40 din 3 aprilie 2014 

Prin încheierea din data de 10 decembrie 2013 pronunţată de Secţia a II-a 
civilă de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş în dosarul nr. 
… s-a admis excepţia de necompetenţă materială invocată de pârâta Direcţia Silvică 
Maramureş şi s-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii promovată de 
reclamantul M.S. în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA SILVICA MARAMUREŞ în 
favoarea Secţiei I civilă a Tribunalului Maramureş la completul 1N fond specializat în 
materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut, în esenţă, că prin Decizia nr. 
79N/10.05.2013 emisă de Direcţia Silvică Maramureş, s-a dispus încetarea 



contractului individual de muncă al reclamantului, începând cu data de 10.06.2013, ca 
urmare a desfiinţării postului de tehnician pe care l-a ocupat. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 59/2000 privind Statutul 
personalului silvic, personalul silvic este format din persoanele care au pregătire de 
specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ 
recunoscute în România şi care exercită efectiv profesiuni specifice activităţii în 
domeniul silviculturii. Potrivit dispoziţiilor art. 6 lit. a din Legea 188/1999, 
prevederile acestei legi nu se aplică în cazul personalului contractual. 

Dispoziţiile art. 5 alin. 1 din OUG 59/2000 reglementează condiţiile care 
trebuie îndeplinite pentru admiterea în Corpul silvic printre acestea regăsindu-se 
condiţia de a fi angajat cu contract individual de muncă, ceea ce denotă faptul că 
personalul silvic nu se află sub raport de serviciu, ca şi în cazul funcţionarului public, 
ci sub raport contractual, ceea ce conduce la concluzia că în cazul personalului silvic 
aflat sub raport contractual se aplică dispoziţiile din Codul muncii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 266 din Legea 53/2003, jurisdicţia muncii are ca 
obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, iar 
dispoziţiile art. 269 prevăd faptul că judecarea conflictelor de muncă este de 
competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, în cadrul tribunalelor funcţionează secţii, sau după caz complete specializate 
pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în cadrul Tribunalului 
Maramureş, aceste complete specializate funcţionând în cadrul Secţiei I civilă. În 
condiţiile în care potrivit art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului 
public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului şi 
având în vedere faptul că în situaţia de faţă reclamantul nu se află sub raport de 
serviciu, ci sub raport contractual potrivit OUG nr. 59/2000, competenţa soluţionării 
prezentei cauze revine completelor specializate pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale. 

S-a avut în vedere că potrivit art. 136 din Noul Cod de procedură civilă 
legiuitorul recunoaşte existenţa conflictului de competenţă şi în cazul secţiilor 
specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti. 

Ulterior, prin încheierea din data de 21 februarie 2014 pronunţată Secţia I 
civilă a Tribunalului Maramureş în dosarul nr. … instanţa a invocat excepţia 
necompetenţei materiale, apreciind că se impune soluţionarea cauzei de către Secţia a 
II-a civilă, şi în consecinţă a constat ivirea conflictului negativ de competenţă. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că reclamantul are calitatea 
de personal silvic, iar potrivit art. 58 alin. 1 din OG nr. 59/2000, personalului silvic i 
se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 dacă ordonanţa nu dispune altfel, sens în care 
a apreciat că prezenta cauză se impune a fi soluţionată de Secţia a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş. 

Cu privire la acest conflict negativ de competenţă, Curtea are în vedere 
următoarele: 

Prin prezentul demers judiciar reclamantul a solicitat anularea deciziei de 
desfacere a contractului individual de muncă emisă de pârâtă ca urmare a desfiinţării 
postului de tehnician silvic în temeiul art. 65 din C.muncii, acţiunea fiind întemeiată 
pe prevederile art. 65 alin. 2, art. 66, art. 67, art. 76 lit. a, d şi art. 78 din C.muncii şi 
art. 72 şi 77 din Contractul colectiv de muncă în vigoare. 



Secţia I civilă a Tribunalului Maramureş investită în urma declinării cauzei, 
înainte de a aborda fondul pricinii a procedat la verificarea competenţei sale materiale, 
ocazie cu care a statuat în mod greşit că nu este competentă să judece prezenta cauză.  

Potrivit prevederilor art. 281 din Codul muncii, jurisdicţia muncii are ca obiect 
soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, or în cauza de faţă ne 
aflăm în prezenţa unui conflict individual de muncă, deoarece între părţile în litigiu s-
a încheiat un contract individual de muncă, aspect necontestat în cauză, şi astfel s-au 
stabilit raporturi de muncă, motiv pentru care reclamantul are calitatea de salariat în 
sensul art. 10 din C.muncii, iar nu acea de funcţionar public în sensul art. 2 din Legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. 

Contestaţia promovată de reclamant este o acţiune de dreptul muncii, prin care 
se solicită anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, iar nu o 
acţiune specifică Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, întrucât 
dispoziţiile art. 106 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici au 
un caracter restrictiv şi reglementează competenţa de soluţionare de către instanţa de 
contencios administrativ doar în ceea ce priveşte litigiile având ca obiect anularea 
actelor administrative emise de o autoritate publică prin care s-a constatat sau s-a 
dispus încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.  

Împrejurarea că prin dispoziţiile art. 58 alin. 1 din OG nr. 59/2000 privind 
statutul personalului silvic s-a prevăzut că „personalului silvic i se aplică dispoziţiile 
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta 
ordonanţa de urgenţă nu dispune altfel”, nu schimbă natura raporturilor existente în 
cauză şi nici nu înlătură competenţa instanţei specializată în soluţionarea litigiilor de 
muncă de a soluţiona în fond prezentul litigiu, deoarece normele de competenţă 
cuprinse în art. 106 al Legii nr. 188/1999 sunt de strictă interpretare şi nu pot fi 
extinse prin analogie şi în cazul personalului contractual. 

În acest context, se impun a fi avute în vedere şi prevederile art. 58 alin. 2 din 
OG nr. 59/2000, potrivit cărora “pentru categoriile de personal silvic care are şi 
calitatea de funcţionar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta 
ordonanţa de urgenţă cu categoriile, gradele, clasele şi treptele aferente carierei 
funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a 
Guvernului”. 

În aplicarea acestor dispoziţii a fost adoptată HG nr. 1009/2000, în cuprinsul 
căreia la art. 3 s-a stabilit că „au calitatea de funcţionar public categoriile de personal 
silvic care au fost numite, în condiţiile legii, în funcţii publice de conducere şi de 
execuţie, în următoarele structuri: a) direcţia şi compartimentele de specialitate în 
domeniul gospodăririi pădurilor, din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului; b) inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării 
regimului silvic în Fondul forestier naţional, precum şi cele din cadrul oficiilor 
cinegetice teritoriale”. 

Aşadar, prin prevederile art. 58 alin. 2 din OG nr. 59/2000, coroborat cu art. 3 
din HG nr. 1009/2000, au fost reglementate două categorii profesionale în cadrul 
Corpului silvic, şi anume: personal având calitatea de funcţionar public care se află în 
raport de serviciu cu una din unităţile menţionate la art. 3 din HG nr. 1009/2000 şi 
personal silvic având calitatea de salariat, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul 
unui contract individual de muncă. 

Ca atare, dispoziţiile art. 58 alin. 1 din OG nr. 59/2000 se impun a fi 
interpretate în sensul în care doar personalului silvic numit într-o funcţie publică 



urmează a i se aplica regimul juridic reglementat de Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici. 

Drept urmare, în condiţiile în care reclamantul contestă actul juridic de 
încetare a raportului de muncă ce emană de la angajator, care nu are caracterul unui 
act administrativ, solicitările de anulare a acestui act întemeiate pe calitatea sa de 
personal silvic contractual şi pe dispoziţiile din Codul muncii, urmează a fi examinate 
în condiţiile legislaţiei muncii, nefiind aplicabile dispoziţiile legii contenciosului 
administrativ. 

Faţă de cele ce preced, văzând totodată şi prevederile art. 136 alin. 1 şi 2 
raportat la art. 135 C.proc.civ., se va stabili competenţa de soluţionare a contestaţiei în 
favoarea completului specializat pentru soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări 
sociale din cadrul Secţiei I civilă a Tribunalului Maramureş. 

 
 

17. Competenţă. Constatarea nulităţii absolute a clauzei 
privind comisionul de risc. Competenţa Tribunalului Specializat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 42 din 7 aprilie 2014  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. …/2012, pe rolul 
Judecătoriei Cluj Napoca, la data de …2012, reclamanţii P.E. şi P.I.I. au solicitat în 
contradictoriu cu pârâta SC V.B. SA constatarea nulităţii absolute a clauzei prev. de 
pct. 5 comision de risc din Convenţia de Credit nr.0120597/AT/12.09.2007 încheiata 
intre P.E. şi P.I.I. , în calitate de împrumutaţi şi SC V.B. SA, în calitate de Bancă, 
obligarea pârâtei la restituirea în solidar a sumei de 1276,16 Euro, echivalentul în lei 
la data plăţii, reprezentând contravaloarea „comisionului de risc” achitat începând cu 
data de 25.09.2007 până la data de 19.02.2010 pentru intervalul mai 2009-19.02.2010, 
cu dobânzi legale de la data pronunţării hotărârii şi până la plata efectivă a sumei; 
constatarea nulităţii transformării unilaterale a comisionului de risc în comision de 
administrare credit şi obligarea pârâtei la plata sumei de 1075,97 Euro încasată cu 
acest titlu pentru intervalul 19.02.2010-la zi şi a dobânzii legale aferente debitului 
restant şi calculate de la data pronunţării hotărârii şi până la plata efectivă a debitului; 
constatarea nulităţii modificării unilaterale a ratei dobânzii curente, stabilită în 
Convenţia de Credit nr. 0120597/AT/12.09.2007; din luna noiembrie 2007, obligarea 
pârâtei la restituirea sumei de 872,2 euro încasată începând cu data de 25.11.2007 şi 
până la data de 19.02.2010 cu titlu de dobândă necuvenită, cu cheltuieli de judecată. 

În fapt, reclamanţii au arătat că pârâta a inserat în convenţia de credit încheiată 
cu reclamanţii la data de 12.09.2007 o clauză ilicită, care nu avea nicio justificare 
legală, aceea a perceperii pe toată perioada derulării contractului a unui comision de 
risc de 0,125 % cu toate că reclamanţii au garantat restituirea împrumutului cu o 
ipotecă de prim rang, constituită asupra imobilului proprietatea lor, cu o valoare 
superioară debitului datorat. Ca o garanţie suplimentară, au încheiat anual la 
solicitarea pârâtei o poliţă de asigurare cu asiguratori agreaţi şi indicaţi de pârâtă. 

La încheierea convenţiei nu le-au fost prezentate toate aspectele legate de 
costurile creditului, nu le-a fost prezentat conţinutul convenţiei. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 960-961 C.civ., art. 948 C.civ., art. 
966 C.civ., art. 1 alin.3, art. 6, art. 14 din Legea nr. 193/2000, art. 35 din OUG 
50/2010. 



Prin sentinţa civilă nr. 1.485 din 25.01.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
pronunţată în dosarul nr. …, s-a respins ca neîntemeiată excepţia prescripţiei 
extinctive a dreptului la acţiune, invocată de pârâtă prin acţiune. 

S-a respins ca neîntemeiată excepţia prescripţiei extinctive a dreptului de a 
pretinde restituirea sumelor achitate în perioada 12.09.2007-21.05.2009, invocată de 
pârâtă prin acţiune. 

S-a admis cererea formulata de reclamanţii P.E. şi P.I.I., în contradictoriu cu 
parata SC V.B. SA şi s-a constatat nulitatea absolută a clauzei prevăzute la pct.5, lit. a 
din „Condiţii Speciale”, din Convenţia de Credit nr.0120597/AT/12.09.2007 încheiata 
intre P.E. şi P.I.I. , în calitate de împrumutaţi şi SC V.B. SA, în calitate de Bancă si s-
a dispus înlăturarea acesteia. 

Pârâta a fost obligată să restituie reclamanţilor suma de 1.276,16 Euro, 
echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând contravaloarea „comisionului de risc” 
achitat începând cu data de 25.09.2007 până la data de 19.02.2010 pentru intervalul 
mai 2009-19.02.2010, iar pârâta a fost obligată la plata către reclamanţi a dobânzii 
legale (la nivelul de referinţă comunicat de BNR) aferente sumei anterior arătate de la 
data pronunţării acţiunii şi până la plata efectivă a debitului. 

S-a constatat nulitatea absoluta a transformării „comisionului de risc” în 
„comision de administrare credit” din aceeaşi convenţie şi s-a dispus înlăturarea 
acesteia. 

Pârâta a fost obligată sa restituie reclamanţilor suma de 1075,97 Euro în casată 
cu acest titlu pentru intervalul 19.02.2010-la zi şi a dobânzii legale aferente debitului 
restant şi calculate de la data pronunţării hotărârii şi până la plata efectivă a debitului. 

S-a constatat nulitatea modificării unilaterale a ratei dobânzii curente stabilită 
în Convenţia menţionată la pct. 3, din luna mai 2009 şi a fost obligată pârâta la 
restituirea către reclamanţi a sumei de 872,2 Euro încasată începând cu data de 
25.11.2007 şi până la data de 19.02.2010, cu titlu de dobândă necuvenită. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale Convenţiei de credit menţionate. Fără 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că nu încape în 
îndoială că raporturile contractuale dintre reclamanţi şi pârâtă intră sub incidenţa Legii 
nr.193/2000, fiind vorba de raporturi decurgând dintr-un contract comercial - 
Convenţia de Credit nr.0120597/AT/12.09.2007 - încheiat între un comerciant (pârâta 
S.C. V.B. S.A.) şi consumatori (reclamanţi), astfel cum aceste două categorii sunt 
definite de art. 2 din amintita lege. 

Potrivit art.4 alin.1 din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală care nu a 
fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi 
sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi 
contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor. Alin.2 al aceluiaşi articol prevede că o clauză contractuală va fi 
considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită 
fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele 
standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe 
piaţa produsului sau serviciului respectiv. 

Aşadar, pentru a se reţine caracterul abuziv al unei clauze contractuale, este 
necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii şi anume: clauza pretins abuzivă să 
nu fi fost negociată între comerciant şi consumator; această clauză să genereze un 
dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, în 
detrimentul consumatorului şi contrar bunei-credinţe.  



Deşi pârâta a susţinut că prevederile contractuale a căror nulitate absolută se 
cere a fi constatată nu au caracter abuziv întrucât sunt clauze negociate, cuprinse în 
Condiţiile Speciale ale contractului, instanţa nu este de acord cu această susţinere, 
apreciind că datele speţei conduc la o altă concluzie. 

Astfel, analizând secţiunea Condiţii Generale ale convenţiei de credit 
intervenită între părţi, instanţa de fond a constatat că art.3.5 instituie obligaţia 
clientului de a achita un comision de risc. Se stipulează că, pentru punerea la 
dispoziţie a creditului, împrumutatul poate datora Băncii un comision de risc, aplicat 
soldului creditului, care se plăteşte pe toată perioada creditului; modul de calul şi 
scadenţa/scadenţele plăţii acestuia se stabilesc în Condiţiile Speciale. Prin urmare, o 
eventuală negociere ce a avut loc între părţi s-a purtat exclusiv cu privire la modul de 
plată şi termenele scadente, nu şi asupra posibilităţii inserării sau nu a obligaţiei de 
plată a unei asemenea sume, reclamantul neputând astfel influenţa naşterea unei 
asemenea obligaţii în sarcina lui, conform art. 4 alin.2 din Legea nr. 193 din 2000.  

Administrarea probei cu interogatoriul reclamanţilor nu a fost de natură a 
conduce la o altă concluzie, posibilitatea de a citi contractul neechivalând cu o 
negociere. 

Instanţa de fond a apreciat că, în prezenta cauză, clauza referitoare la 
comisionul de risc nu poate fi considerată ca fiind negociată direct cu reclamanţii 
întrucât contractul încheiat cu acesta a fost unul tip, preformulat, cu clauze 
nenegociabile. 

Împrejurarea invocată de pârâtă prin întâmpinare, şi anume că reclamanţii nu 
au avut cunoştinţă atât de existenţa cât şi de întinderea obligaţiilor ce le reveneau, şi 
sub aspectul valorii, şi sub cel al perioadei, şi a fost de acord, prin semnarea 
convenţiei, cu plata comisionului de risc, dispunând de posibilitatea de a refuza 
semnarea convenţiei dacă nu era de acord cu acest comision, nu poate determina lipsa 
de incidenţă a prevederilor Legii nr.193/2000. A valida un astfel de raţionament ar 
echivala cu lipsirea, în mare parte, de aplicabilitate a dispoziţiilor acestui act 
normativ, în condiţiile în care, prin edictarea sa, legiuitorul a urmărit să protejeze 
tocmai consumatorii care deja au încheiat contracte ce ar putea conţine clauze 
abuzive. Codul civil consacră principiul libertăţii contractuale, dar art.969 C.civ. 
conferă putere de lege doar convenţiilor legal făcute, Legea nr.193/2000 reglementând 
tocmai situaţii în care clauze contractuale consimţite de parte prin asumarea 
contractului nu au caracter legal, fiind considerate abuzive. 

Pentru a fi incidente prevederile art.4 alin.1 din Legea nr. 193/2000 în privinţa 
dispoziţiei de la pct. 5 lit. a din „condiţiile speciale” ale convenţiei de credit 
nr.0120597/AT/12.09.2007, se impune şi ca această clauză să fi creat, în detrimentul 
consumatorului (reclamanţii P.E. şi P.I.I.) şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un 
dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. 

Potrivit pârâtei, comisionul de risc prevăzut la pct.5 lit.a din „condiţiile 
speciale” ale convenţiei de credit nr.0120597/AT/12.09.2007 reprezintă un element al 
preţului băncii, pentru acoperirea riscului bancar, întrucât pe parcursul derulării 
convenţiei există posibilitatea ca banca să sufere o pierdere ca urmare a producerii 
unui eveniment viitor şi nesigur, constând în materializarea riscului de credit sau a 
riscului de piaţă; chiar Regulamentul nr.4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la 
BNR a Centralei Riscurilor Bancare, la art.2, include acordarea de credite în categoria 
operaţiunilor prin care instituţiile de credit se expun la risc faţă de debitor. 

Instanţa de fond nu a contestat faptul că acordarea de credite reprezintă o 
operaţiune ce implică anumite riscuri pentru împrumutător, dar apreciază că aceste 
riscuri trebuie analizate raportat la situaţia fiecărui împrumutat în parte, urmând a fi 



avuţi în vedere factori precum solvabilitatea probabilă viitoare a clientului sau 
garanţiile acordate pentru aprobarea împrumutului. Or, în prezenta cauză, executarea 
obligaţiei de rambursare a creditului, dobânzilor şi comisioanelor, a fost garantată prin 
constituirea, de către reclamanţi, în favoarea băncii pârâte, a unei ipoteci de rang I 
asupra unui apartament, proprietatea reclamanţilor. Mai mult, s-a cedat în favoarea 
băncii pârâte şi poliţa de asigurare a acestui imobil. În aceste condiţii, instanţa nu a 
putute identifica riscul la care s-ar fi supus pârâta prin acordarea creditului.  

Mai mult, nu este stipulată în contract posibilitatea restituirii către împrumutaţi 
a valorii, cel puţin parţiale, a comisionului de risc la finalul perioadei de derulare a 
convenţiei, dacă se constată că riscurile pentru a căror acoperire a fost prevăzut acest 
comision nu s-au produs.  

Instanţa de fond a mai reţinut şi faptul că, în momentul în care a fost încheiată 
convenţia de credit în discuţie, consumatorul a acţionat de pe o poziţie inegală în 
raport cu bancă, contractul încheiat fiind unul de adeziune, cu clauze prestabilite de 
către împrumutător, fără a da posibilitatea contractantului de a modifica sau înlătura 
vreuna din aceste clauze. Consumatorul nu a avut posibilitatea să negocieze nicio 
clauză din contract, întregul act juridic fiindu-i impus, în forma respectivă, de către 
bancă. Conform art.4 alin. ultim din Legea nr. 193/2000, băncii pârâte îi revenea 
obligaţia de a dovedi că a negociat în mod direct clauzele respective cu reclamantul, 
ceea ce nu s-a întâmplat în cauză. 

Mai mult, clauzele în discuţie, sub aspectul conţinutului şi efectelor servesc 
doar intereselor pârâtei, încălcând principiile previzibilităţii, bunei-credinţe şi corectei 
informări ce guvernează raporturile contractuale. 

Nu au putut fi admise ca întemeiate susţinerile pârâtei că această garanţie reală 
imobiliară nu a fost constituită pentru a acoperi costurile de gestionare a riscului 
bancar.  

Prevederile art. 49-64 din Norma Băncii Naţionale a României nr.17/2003 
privind organizarea si controlul intern al activităţii instituţiilor de credit si 
administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea si desfăşurarea activităţii 
de audit intern a instituţiilor de credit, aplicabilă la momentul semnării convenţiei de 
credit intervenite între părţi, reprezintă recomandări în sensul asigurării unei bune 
administrări a riscului de credit, şi nu o autorizare a stabilirii tuturor riscurilor în 
sarcina împrumutatului.  

Desfăşurarea activităţii comerciale are ca obiectiv obţinerea unui profit, însă 
implică şi suportarea anumitor riscuri şi pierderi. Or, din drepturile şi obligaţiile 
generate de convenţia de credit intervenită între părţi, instanţa reţine că toate riscurile 
acestui contract au fost stabilite în sarcina împrumutaţilor.  

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa de fond a apreciat că prin 
stipularea comisionului de risc, raportat la circumstanţele speţei, s-a creat, în 
detrimentul reclamantului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru 
semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale convenţiei de credit 
deduse analizei. 

Totodată, analizând conţinutul contractului încheiat de către părţi, instanţa de 
fond a constatat că nu sunt menţionate destinaţia comisionului de risc şi nici 
justificarea perceperii acestuia, astfel încât pentru acordarea creditului, 
împrumutătorul percepe dobândă şi comision fără evidenţierea distincţiei dintre 
acestea, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 4 alin.6 din Legea nr. 193 din 2000 ce 
impun exprimarea clauzelor într-un limbaj uşor inteligibil, această interpretare 
răspunzând şi aprecierilor făcute de pârâte în acest sens. 



Prin urmare, instanţa de fond a constatat nulitatea absolută a clauzei 
contractuale prevăzute în art.5 lit.a din Convenţia de credit nr. 0120597/AT/ 
12.09.2007. 

Întrucât s-a stabilit caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de risc şi s-
a dispus anularea acestei clauze şi eliminarea din contract, iar sancţiunea nulităţii 
produce efecte retroactive, plăţile efectuate de reclamant către pârâtă, cu titlu de 
comision de risc, potrivit graficului de rambursare a creditului anexă la contract, 
capătă caracter de plăţi nedatorate. Mai mult, în condiţiile în care plăţile lunare pe 
care trebuie să le efectueze reclamanţii, conform graficului de rambursare, includ în 
mod obligatoriu şi sumele percepute cu titlu de comision de risc, pârâta nu a invocat 
existenţa unor restanţe de plată ale reclamanţilor cu privire la acest comision. 

Sub acest aspect, a fost obligată pârâta să restituie reclamanţilor P.E. şi P.I.I. 
suma de 1276,16 Euro, echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând contravaloarea 
„comisionului de risc” achitat începând cu data de 25.09.2007 până la data de 
19.02.2010 pentru intervalul mai 2009-19.02.2010, sume de bani pe care reclamanţii 
le-au plătit acestora, cu titlu de comision de risc, în temeiul clauzei constatate nule 
absolut prin prezenta hotărâre (art.5 lit.a). 

Totodată, ţinând cont şi de principiul disponibilităţii, a fost obligată pârâta la 
plata către reclamant a dobânzii legale aferente debitului (la nivelul de referinţă 
comunicat de BNR) aferente sumei anterior arătate de la data pronunţării acţiunii şi 
până la plata efectivă a debitului. 

Cu privire la transformarea unilaterală de către pârâtă a „comisionului de risc” 
în „comision de administrare credit”, instanţa de fond a considerat de asemenea că 
aceasta are un caracter abuziv, având în vedere constatarea de către instanţă a 
incidenţei clauzei abuzive în cazul comisionului de risc. Transformarea, în mod 
unilateral a comisionului cu un caracter stabilit de către instanţă ca fiind abuziv, pe 
baza considerentelor ce preced, nu poate antrena o altă concluzie în privinţa aşa-
zisului comision de administrare credit. Pentru acestea, instanţa de fond a constatat 
nulitatea absoluta a transformării „comisionului de risc” în „comision de administrare 
credit” din aceeaşi convenţie si a dispus înlăturarea acesteia, obligând, pe cale de 
consecinţă, pârâta sa restituie reclamanţilor suma de 1075,97 Euro în casată cu acest 
titlu pentru intervalul 19.02.2010-la zi şi a dobânzii legale aferente debitului restant şi 
calculate de la data pronunţării hotărârii şi până la plata efectivă a debitului 

 În ceea ce priveşte art.3 lit.d din contract, instanţa de fond a constatat că 
aceasta are, de asemenea, un caracter abuziv, fără a se impune reluarea motivelor 
pentru care este incidentă legislaţia în materie de clauze abuzive, dat fiind că această 
chestiune a fost analizată în raport de cealaltă clauză discutată. 

S-a impus însă constatarea că, prin necircumstanţierea în niciun mod a 
elementelor care-i permit băncii modificarea unilaterală a dobânzii curente 
contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care să-i dea băncii acest drept, lăsând 
la libera sa apreciere majorarea dobânzii, aceasta clauză încalcă prevederile legale 
incidente în materie, fiind de natură să îl prejudicieze pe consumator. 

Astfel, aceasta clauză dă dreptul împrumutătorului să modifice unilateral 
dobânda şi nu este raportată la un indicator precis, individualizat, folosindu-se doar 
exprimarea generică „în cazul apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa 
monetară”, fiind de netăgăduit ca piaţa financiară evoluează diferit în funcţie de 
indicele la care se raportează. Această modalitate de exprimare face ca respectiva 
clauză sa fie interpretată doar în favoarea împrumutătorului, servind doar intereselor 
acestuia, fără a da posibilitatea consumatorului de a verifica dacă majorarea este 
judicios dispusă şi dacă era necesară şi proporţională cu scopul urmărit. 



Prin urmare, instanţa de fond a constatat nulitatea absolută a clauzei 
contractuale prevăzute în art.3 lit.d din Convenţia de credit nr.0120597/AT/ 
12.09.2007 şi a obligat pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei de 872,2 Euro 
încasată începând cu data de 25.11.2007 şi până la data de 19.02.2010, cu titlu de 
dobândă necuvenită. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale Convenţiei de credit nr. 0120597/AT/ 
12.09.2007. Fără cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâta S.C. V.B. S.A. şi, de asemenea S.C. V.B. S.A. 
– SUCURSALA CLUJ, au declarat recurs înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat 
Cluj, la data de 22.03.2013, prin care au solicitat, în principal, admiterea excepţiei 
prescripţiei dreptului la acţiune, iar în subsidiar, respingerea cererii de chemare în 
judecată, pe fond, ca fiind neîntemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 324 din 20.05.2013 a Tribunalului Specializat Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. .../2012, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Specializat Cluj de soluţionare a recursului, şi în consecinţă, s-a dispus 
declinarea competenţei de soluţionare a recursului declarat de pârâtele SC V.B. SA şi 
V.B. SA SUCURSALA CLUJ împotriva sentinţei civile nr. 1485 din 25 ianuarie 2013 
pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. .../2012 în favoarea 
TRIBUNALULUI CLUJ. 

Pentru a pronunţa această decizie, în şedinţa publică din data de 20 mai 2013, 
tribunalul specializat a pus din oficiu, în discuţia părţilor prezente, excepţia 
necompetenţei materiale de soluţionare a recursului declarat împotriva sentinţei 
pronunţate de judecătorie, prin raportare la data la care a fost formulată cererea de 
chemare în judecată şi efectele produse de intrarea în vigoare a dispoziţiilor Noului 
cod civil. 

Astfel, data formulării cererii de chemare în judecată şi a învestirii primei 
instanţe este data de 21 mai 2012, dată ulterioară intrării în vigoare a Noului Cod 
civil, act normativ care a renunţat la concepţia dualistă, la împărţirea litigiilor în civile 
şi comerciale, preluând concepţia monistă, reglementând în cuprinsul dispoziţiilor art. 
3 alin 2, categoria profesioniştilor definiţi ca fiind toţi cei care exploatează o 
întreprindere, alineatul 3 definind şi noţiunea de exploatare a unei întreprinderi ca 
fiind exercitarea sistemică, de una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate 
ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau prestarea de 
servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.  

În terminologia folosită de Codul de procedură civilă înainte de modificarea 
acestuia prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, legiuitorul 
nu s-a preocupat de stabilirea dispoziţiilor aplicabile litigiilor comerciale decât sub 
aspectul caracterului evaluabil sau neevaluabil al acestor litigii, precum şi a naturii 
contractuale sau extracontractuale a acestora. În acest sens, făceau parte din sfera 
litigiilor cărora li se aplicau prevederile derogatorii prevăzute în Cap. XIV din Cartea 
a VI-a acele procese şi cereri care aveau obiect evaluabil în bani şi care decurgeau din 
raporturi contractuale. 

Codul de procedură civilă nu cuprindea, şi de altfel nu cuprinde nici la 
momentul actual, nici o dispoziţie referitoare la noţiunea de litigii comerciale. Aceasta 
a fost determinată prin raportare la legislaţia de drept substanţial aplicabilă, respectiv 
Codul comercial, în prezent abrogat, şi diferite legi speciale care făceau referire la 
raporturile de natură comercială. Interesul pentru o delimitare a sferei noţiunii de 
„litigii comerciale” era şi este impus nu numai de aplicabilitatea dispoziţiilor speciale 
cuprinse în capitalul menţionat mai sus din Cartea a VI-a, dar şi de necesitatea 
determinării corecte a competenţei materiale a instanţelor, după natura pricinii, 



întrucât până la abrogarea art. 2 pct. 1 lit. a C.pr.civ., delimitarea competenţei 
materiale între judecătorie şi tribunal se realiza, în principal, pe baza criteriului legat 
de natura civilă sau comercială a pricinii şi, în subsidiar, aplicând criteriul valorii 
obiectului pricinii. Şi în această privinţă existau diferenţe ce impuneau necesitatea 
calificării litigiului ca fiind civil sau comercial deoarece valoarea ce reprezenta pragul 
în raport cu care se delimita competenţa judecătoriei de cea a tribunalului era diferită, 
în funcţie de natura litigiului: 100.000 lei în cazul litigiilor comerciale şi 500.000 lei 
în cazul litigiilor civile. În plus, cauzele comerciale al căror obiect nu era evaluabil în 
bani erau date în competenţa tribunalului în primă instanţă. 

Sub imperiul reglementărilor Codului comercial, în prezent abrogat în mare 
parte, litigiul prin care se deducea judecăţii un raport juridic mixt, legat între un 
comerciant şi necomerciant, putea fi caracterizat ca fiind un litigiu comercial. Temeiul 
acestei soluţii se afla în art.56 din Codul comercial, conform căruia dacă un act este 
comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi, în ceea ce priveşte 
acest act, legii comerciale, afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a 
comercianţilor şi de cazurile în care legea dispune altfel. 

La această concluzie se putea ajunge doar în situaţiile în care erau întrunite o 
serie de condiţii cumulative şi anume litigiul să privească un raport între un 
comerciant şi un necomerciant, actul dedus judecăţii fiind comercial numai pentru una 
dintre părţi, respectiv pentru comerciant; raportul să aibă ca obiect fapte obiective sau 
subiective de comerţ; să nu existe o dispoziţie contrară a legii. 

S-a impus a se preciza însă faptul că simplul particular prin participarea la un 
raport mixt nu dobândea calitatea de comerciant. 

Prin urmare, faţă de dispoziţiile legale aplicabile până la 1 octombrie 2011 
litigiile ce aveau ca obiect raporturi care erau comerciale numai pentru una dintre părţi 
puteau fi încadrate în categoria litigiilor comerciale, consecinţa fiind aplicarea legii 
comerciale acestor litigii. 

Odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 71/2011 au fost abrogate 
şi dispoziţiile Codului comercial, inclusiv cele ale art. 56 în conformitate cu care 
litigiile dintre un comerciant şi o persoană fizică dobândeau caracter de 
comercialitate, norma legală amintită statuând asupra transferului caracterului 
comercial raporturilor derulate între un comerciant şi un necomerciant cu consecinţa 
aplicării prevederilor comerciale acestor raporturi. Aşa fiind, litigiile fiind considerate 
comerciale erau date în competenţa materială a instanţelor comerciale şi ulterior a 
celor specializate ori a secţiilor comerciale constituite în cadrul instanţelor 
judecătoreşti prin raportare la dispoziţiile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 
modificată şi actualizată. 

Concepţia monistă a noului Cod civil care înlătură distincţia tradiţională în 
dreptul nostru, între obligaţiile civile şi cele comerciale, a impus în sarcina 
legiuitorului operarea unor modificări corespunzătoare şi în materia competenţei 
instanţelor judecătoreşti şi a procedurilor speciale. Criteriile cu care opera legea de 
procedură în vederea determinării competenţei materiale a instanţelor şi uneori şi a 
competenţei teritoriale alternative, nu se mai justifică în logica impusă materiei 
obligaţiilor în noul cod civil, care nu mai recunoaşte distincţia între raporturile civile 
şi comerciale, toate acestea fiind de natură civilă. 

S-a apreciat că prin noua reglementare s-a pus capăt unor inconsecvenţe 
existente în jurisprudenţă derivate din aplicarea diferită a regimului juridic al faptelor 
de comerţ unilaterale sau mixte.  

Noul Cod civil nu mai vorbeşte de raporturi dintre profesionişti şi 
neprofesionişti, respectiv între comercianţi şi necomercianţi în termenii art.56, astfel 



încât instanţa apreciază că în ceea ce priveşte competenţa, prin raportare la dispoziţiile 
legale enunţate, nu mai există reguli derogatorii. 

Abrogarea prevederilor art.56 nu mai justifică din punct de vedere legal 
soluţionarea litigiilor dintre un profesionist, respectiv o instituţie bancară cum este 
cazul în speţă şi persoanele fizice care nu pot fi încadrate în categoria profesioniştilor 
astfel cum este reglementată de dispoziţiile art. 3 din Noul cod civil, de instanţele 
specializate, anterior comerciale, în condiţiile în care dispoziţiile art. 226 şi 227 din 
actul normativ invocat nu atribuie acestor instanţe competenţa materială de 
soluţionare a acestor cauze, şi nici o altă lege specială nu instituie în favoarea 
tribunalelor specializate competenţa de soluţionare a acestui gen de litigii dintre 
profesionişti şi neprofesionişti, fără a se face distincţie între competenţa în primă 
instanţă sau ca instanţă de recurs ori apel. 

În condiţiile în care Legea nr. 71/2011 şi Noul Cod civil nu au operat numai o 
modificare de denumire, respectiv de înlocuire terminologică a noţiunii de „litigii 
între profesionişti” în loc de „litigii comerciale”, instanţa apreciază că sfera litigiilor 
cărora urmează să le fie aplicabile dispoziţiile speciale care se aplică categoriei 
profesioniştilor este diferită de cea delimitată de noţiunea de „litigiu comercial”, astfel 
cum aceasta era dedusă prin dispoziţiile Codului comercial. 

Tribunalul a apreciat că nu pot fi calificate ca fiind de competenţa instanţelor 
specializate acele litigii care implicau anterior raporturi mixte sau unilaterale în care 
numai o parte avea calitatea de profesionist şi care în virtutea dispoziţiilor actuale 
urmează, în lipsă de stipulaţie contrară, calea procedurii de drept comun. 

Faţă de considerentele mai sus reţinute, tribunalul specializat a apreciat că nu 
este competent din punct de vedere material să soluţioneze calea de atac a recursului 
declarată de pârâte împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie, întrucât ca instanţă 
de recurs, prin raportare la prevederile art. 2 pct. 3 C.pr.civ., îi revine competenţa de a 
analiza în calea de atac doar legalitatea şi temeinicia sentinţelor pronunţate în primă 
instanţă de judecătorie în acele litigii care se derulează între profesionişti şi care, prin 
raportare la criteriul valoric, singurul rămas pentru delimitarea competenţei materiale 
a acestui tip de litigii, se situează sub limita valorică prevăzută de art. 2 pct. 1 lit.b 
C.pr.civ., respectiv sub 500.000 lei.  

Drept urmare, recursul pârâtei a fost înregistrat la data de 05.08.2013 pe rolul 
Tribunalului Cluj, Secţia mixtă, de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de 
muncă şi asigurări sociale.  

Prin decizia civilă nr. 389/R/27.02.2014 a Tribunalului Cluj, Secţia mixtă, de 
contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, 
pronunţată în dosarul nr. .../2012, s-a admis excepţia necompetentei materiale a 
Tribunalului Cluj şi, în consecinţă, s-a declinat competenta de soluţionare a recursului 
declarat de SC V.B. SA împotriva sentinţei civile nr. 1485/25.01.2013, pronunţată în 
dos. nr. .../2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, in favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj.  

S-a constatat conflictul negativ de competenta si s-a trimis dosarul la Curtea 
de Apel Cluj in vederea soluţionării conflictului . Fără cale de atac. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul, la termenul de judecată din data 
de 27 februarie 2014, în temeiul art. 137 C.pr.civ. din oficiu a invocat şi a pus în 
discuţie excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe dând eficienţă şi 
prevederilor alin. 2 al art. 137 C.pr.civ. 

 Raporturile juridice dintre recurenţii-reclamanţi şi pârâta-intimată 
decurg dintr-un contract comercial şi anume Convenţia de Credit nr.0120597/AT/ 
12.09.2007 - încheiat între un comerciant (pârâta S.C. V.B. S.A.) şi consumatori 



(reclamanţi), astfel cum aceste două categorii sunt definite de art. 2 din Legea 
nr.193/2000. 

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. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

Pe de altă parte , dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un 
caracter enunţiativ şi nu limitativ prevăzând posibilitatea înfiinţării în cadrul secţiilor 
civile, a unor complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în 
considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: cereri în materie de insolvenţă, 
concordat preventiv şi mandat ad hoc; cereri în materia societăţilor comerciale şi a 
altor societăţi, cu sau fără personalitate împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, normă specială faţă de art. 227 din 
acelaşi act normativ, până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele 
comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizează ca tribunale specializate sau, după 
caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate, prin Hotărârea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 



activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, 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, în baza dispoziţiilor art.137 al.1 
C.proc.civ. tribunalul a admis excepţia invocată şi în tem.art.158 cod pr.civilă a 
declinat competenţa de soluţionare a recursului în favoarea Tribunalului Specializat 
Cluj. 

În conformitate cu disp.art.20 al.1 pct.2 cod pr.civilă, s-a constatat conflictul 
negativ de competenţă între Tribunalul Cluj şi Tribunalul Specializat Cluj şi potrivit 
art.22 al.1 pct.2 cod pr.civilă s-a înaintat dosarul cauzei la Curtea de Apel Cluj în 
vederea soluţionării acestui conflict. 

 Curtea investită cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă 
dintre Tribunalul Cluj şi Tribunalul Specializat Cluj, în temeiul art.22 alin.2 C.pr.civ., 
reţine următoarele: 

 Raporturile juridice dintre recurenţii-reclamanţi şi pârâta-intimată 
decurg dintr-un contract comercial şi anume Convenţia de Credit nr.0120597/AT/ 
12.09.2007 - încheiată între un comerciant (pârâta S.C. V.B. S.A.) şi consumatori 
(reclamanţi), astfel cum aceste două categorii sunt definite de art. 2 din Legea 
nr.193/2000. 

 La data formulării cererii de chemare în judecată şi a învestirii primei 
instanţe, 21 mai 2012 sunt în vigoare prevederile noului Cod civil, care în art. 3 
statuează că „Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, 
precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil Sunt 
consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie 
exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de una sau mai multe persoane, 
a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de 
bunuri sau prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.  

  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
republicată, „tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 
fiecărui judeţ si al municipiului Bucureşti, si au, de regula, sediul in municipiul 
reşedinţa de judeţ”, alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol arătând ce se cuprinde în 
circumscripţia fiecărui tribunal, respectiv, ce secţii sau complete specializate pot 
funcţiona în cadrul fiecărui tribunal, astfel : 

 „(2) In circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile 
din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. 

 (3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete 
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, societăţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau 



pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime 
şi fluviale”. 

 Art. 37 Legea nr. 304/2004 republicată, prevede următoarele : 
 „(1) In domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinţa tribunale 

specializate. 
 (2)Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot 

funcţiona la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti si au, de regula, sediul in 
municipiul reşedinţa de judeţ. 

 (3)Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in 
domeniile in care se înfiinţează”. 

 Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit 
dispoziţiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de competenţa tribunalului în 
domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură comercială, în prezent şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

 Este adevărat că prin art. 219 din Legea nr. 71/2011, actualizată, pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, intrată în vigoare la data 
de 24 iulie 2010, s-a prevăzut că, „Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul 
Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 punctul 1, litera a) se 
abrogă”, dar nu este mai puţin adevărat că abrogarea criteriului valoric de determinare 
a competenţei materiale a instanţei specializate în judecarea litigiilor comerciale, 
criteriu care opera între Judecătorie şi Tribunalul Comercial Cluj, nu între Tribunalul 
Comercial Cluj şi Tribunalul Cluj – Secţia Civilă, – art. 2 pct. 1 lit. a C.pr.civ. - , nu 
atrage automat şi necondiţionat o transpunere a competenţei Tribunalului Specializat 
Cluj, la Tribunalul Cluj – Secţia civilă, şi aceasta pentru că, într-o atare situaţie 
absolut ipotetică, nu şi-ar mai găsi justificare şi raţionare existenţa şi funcţionarea 
instanţei specializate. 

 Art. 226 din aceeaşi lege, prevede următoarele: 
 „(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în 
cadrul secţiilor civile, complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de 
litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: 

 a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc; 
 b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; 
 c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
 d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 
 (2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de 

următoarele criterii: 
 a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secţiei; 



 b) specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei 
profesionale a acestora; 

 c) respectarea principiului repartizării aleatorii. 
 (3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va 

produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil”. 
Pe de altă parte, dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, actualizată, 

au un caracter enunţiativ, exemplificativ 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, ipoteză 
care reiese din folosirea conjuncţiei precum pentru a exprima un raport comparativ 
echivalent cu "de exemplu", "de pildă". 

 În acelaşi timp, potrivit art. 227 din aceeaşi lege, „dacă legea specială 
prevede că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, 
de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea 
în vigoare a Codului civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, 
după caz, secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv 
secţiilor civile reorganizate conform art. 225”. 

 În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 1 din aceeaşi lege, „până la 
data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se 
reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca secţii civile în cadrul 
tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226”, alin. 2 al aceluiaşi articol 
prevăzând că „la stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, după 
caz, a secţiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numărul şi 
natura cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experienţei 
profesionale a acestora, precum şi de volumul de activitate al instanţei”. 

Astfel, soluţia care rezultă din interpretarea art. 228 din Legea nr. 71/2011, 
normă specială faţă de art. 227 din acelaşi act normativ, conform topografiei textului, 
este cea contrară. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate, prin Hotărârea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 
activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, 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. 

Rezultă, aşadar, din întreaga economie a textelor legale mai sus citate, că 
intenţia legiuitorului, exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 71/2011, 
a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul Specializat Cluj – să-şi 
menţină aceeaşi arie de competenţă materială ca şi fostul Tribunal Comercial Cluj, 
practic, Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi competenţă materială pe care a 
avut-o şi fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru aceste tribunal, operând doar o 
reorganizare a acestuia, sub aspectul denumirii, ca tribunale specializate.  

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, 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 reclamanţi şi pârâtă era calificat, 
anterior actualului Cod civil, ca fiind unul de natură comercială, el atrăgând 
competenţa Tribunalului Specializat Cluj. 

Astfel fiind, Curtea constată, în considerarea tuturor celor arătate mai sus, că 
Tribunalul 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. 

Prin urmare, Curtea recomandă Tribunalului Specializat Cluj, prin completele 
sale de judecată, să ţină seama de aceste constante dezlegări, evitând provocarea unor 
conflicte de competenţă cu efect dilatoriu, deci susceptibile de a vătăma interesele 
părţilor litigante. 

 Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a 
prevederilor art. 22 alin. 5 C.pr.civ., Curtea stabileşte competenţa materială de 
soluţionare a recursului declarat de pârâta S.C. V.B. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 
1.485 din 25.01.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosarul nr. .../2012, în 
favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

 
 

18. Competenţă teritorială. Divorţ. Instanţa celui din urmă 
domiciliu comun al soţilor 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 43 din 11 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 1110 din 24.09.2012 a Judecătoriei Dej s-a declinat 
competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul P.A., pârâtă fiind P.F. 
având ca obiect desfacerea căsătoriei, în favoarea Judecătoriei Baia-Mare, judeţ 
Maramureş. 



 Pentru a pronunţa această sentinţă judecătoria a reţinut că prin acţiunea 
civilă formulată de reclamantul P.A. în contradictoriu cu pârâta P.F. s-a solicitat 
desfacerea căsătoriei dintre părţi, încredinţarea minorei P.S.G. născută la 29.07.2006 
spre creştere şi educare reclamantului cu obligarea pârâtei la plata pensiei de 
întreţinere. 

Având în vedere că ultimul domiciliu comun al părţilor a fost în localitatea 
Baia –Mare, judeţul Maramureş, instanţa a declinat competenţa de soluţionare a 
cauzei privind pe reclamantul P.A., pârâtă fiind P.F. în favoarea Judecătoriei Baia –
Mare, judeţ Maramureş. 

Prin sentinţa civilă nr. 1511/20.02.2014 pronunţată în dosar nr. … a 
Judecătoriei Baia Mare s-a admis de necompetenţă teritorială invocată de instanţă 
din oficiu.  

S-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamantul 
P.A. în contradictoriu cu pârâta P.F. în favoarea Judecătoriei Dej.  

S-a constatat conflict negativ de competenţă între Judecătoria Baia Mare şi 
Judecătoria Dej şi s-a dispus înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj pentru 
soluţionarea conflictului de competenţă.  

Pentru a pronunţa această sentinţă judecătoria a reţinut următoarele:   
Potrivit art. 607 cod procedură civilă „cererea de divorţ este de competenţa 

instanţei în circumscripţia căruia se află cel din urmă domiciliu comun al soţilor. Dacă 
soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă nici unul din soţi nu mai locuieşte în 
circumscripţia instanţei în care se află cel din urmă domiciliu comun, instanţa 
competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are domiciliul pârâtul, iar când 
pârâtul nu are domiciliu în ţară, este competentă instanţa în circumscripţia căreia îşi 
are domiciliul reclamantul”.  

Competenţa teritorială în materie de divorţ este o competenţă absolută, 
stabilită prin norme imperative de la care părţile nu pot deroga.  

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a arătat că pârâta locuieşte în 
străinătate. La termenul de judecată din data de 13 februarie 2014 pârâta prezentă la 
dezbateri a arătat că nu mai locuieşte în Baia Mare şi locuieşte în Italia.  

Pârâta prin reprezentant a solicitat prin concluziile scrise respingerea excepţiei 
de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Baia Mare având în vedere că în cartea de 
identitate a pârâtei seria MM nr. 395200 este înscris domiciliul la o adresă din Baia 
Mare. Faptul că reclamanta are înscrisă adresa de domiciliu în localitatea Baia Mare 
nu prezintă relevanţă în raport de dispoziţiile art. 607 cod procedură civilă. 
Competenţa instanţei în materie de divorţ se stabileşte în raport de ultimul domiciliu 
comun al soţilor dacă unul dintre soţi mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în 
care se află cel din urmă domiciliu comun. Relevant în stabilirea competenţei este ca 
partea să locuiască efectiv în localitatea Baia Mare şi nu domiciliul menţionat din 
actul de identitate Reclamanta nu mai locuieşte în circumscripţia Judecătoriei Baia 
Mare, astfel cum aceasta a arătat la termenul de judecată din data de 13.02.2014. 
Pârâtul locuieşte şi îşi are domiciliul în circumscripţia Judecătoriei Dej, instanţă 
competentă să judece cererea de desfacere a căsătoriei raportat la dispoziţiile art. 607 
cod procedură civilă.  

În temeiul art. 137, art. 158 şi art. 159 alin 1 pct. 3 cod procedură civilă 
raportat la art. 607 cod procedură civilă a fost admisă excepţia de necompetentă 
teritorială a Judecătoriei Baia Mare şi a fost declinată competenţa de soluţionare a 
cauzei în favoarea Judecătoriei Dej.  

În temeiul art. 20 – art. 22 Cod procedură civilă s-a constatat ivit conflictul 
negativ de competenţă între Judecătoria Baia Mare şi Judecătoria Dej, s-a suspendat 



din oficiu orice altă procedură în dosar şi s-a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj în 
vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.  

Dosarul s-a înregistrat la Curtea de Apel Cluj sub nr. …. 
Analizând prezentul conflict negativ de competenţă, curtea stabileşte că 

instanţa competentă să soluţioneze acţiunea civilă formulată de reclamantul P.A. 
împotriva pârâtei P.F. având ca obiect divorţ este Judecătoria Baia Mare, pentru 
următoarele considerente: 

 Potrivit statuărilor din conţinutul încheierii civile din 13.02.2014 pronunţată 
în dosar nr. …/2012 al Judecătoriei Baia Mare, în şedinţa publică de la acel termen de 
judecată reprezentanta pârâtei a învederat că ultimul domiciliu comun al părţilor a fost 
în Baia Mare. 

Reclamantul, prezent personal în instanţă, nu a contestat această afirmaţie. 
Potrivit dispoziţiilor art. 607 Cod proc. civ. teza I, cererea de divorţ este de 

competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun 
al soţilor. 

Aceasta este ipoteza care se aplică în mod prioritar, numai în situaţia în care 
soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul din soţi nu mai locuieşte în 
circumscripţia judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria 
competentă este cea în circumscripţia căreia domiciliază pârâtul, iar când pârâtul nu 
are domiciliu în ţară, judecătoria în circumscripţia căreia îşi are domiciliul 
reclamantul. 

Or, în speţă, chiar dacă pârâta a arătat la termenul de judecată din 13.02.2014 
că nu mai locuieşte în Baia Mare, domiciliul ei fiind în Italia, nu a dovedit această 
susţinere cu un act care, întrunind cerinţele legii, să facă dovada acestei afirmaţii (o 
dovadă de rezidenţă în Italia). 

Dimpotrivă, prin concluziile scrise depuse la dosar, a arătat că pârâta are 
domiciliul şi locuinţa efectivă în Baia Mare, la locul unde a fost şi domiciliul comun 
al soţilor, susţinere dovedită prin copia cărţii de identitate, potrivit căreia, P.F. 
domiciliază în municipiul Baia Mare (f. 20). 

Întrucât una dintre părţi, în speţă, pârâta, domiciliază în continuare în 
circumscripţia judecătoriei în raza căreia soţii au avut ultimul domiciliu comun, în 
materia competenţei soluţionării cererii de divorţ, este incidentă prevederea art. 607 
teza I Cod proc. civ. 

Văzând şi dispoziţiile art. 22 alin. 5 Cod proc. civ. 
 

19. Divorţ cu elemente de extraneitate. Prioritatea reşedinţei 
obişnuite, faţă de cetăţenia părţilor 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 743 din 4 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 3.809 din 3 mai 2013 a Judecătoriei Bistriţa, 
pronunţată în dosarul nr..../2012, s-a admis excepţia necompetenţei generale a 
instanţelor române, invocată de pârâtă prin întâmpinare. 

S-a respins acţiunea, având ca obiect „divorţ”, formulată de reclamantul 
N.Z.L., în contradictoriu cu pârâta N.S., ca nefiind de competenţa instanţelor române. 

S-a admis, în parte, cererea pârâtei privind plata cheltuielilor de judecată şi a 
fost obligat reclamantul să plătească acesteia cu acesta titlu suma de 1.353,64 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă, analizând prioritar excepţia 
invocată, a reţinut următoarele: 



În privinţa aprecierii competenţei aplicabil în cauză este Regulamentul CE nr. 
1259/2010 care la punctul 19 din preambul prevede scopul prevederilor conţinute de 
acesta, respectiv instituirea unui cadru juridic clar şi complet în domeniul legii 
aplicabile divorţului şi separării de corp în statele membre participante, să garanteze 
cetăţenilor soluţii corespunzătoare în materie de securitate juridică, previzibilitate şi 
flexibilitate şi să prevină situaţia în care unul dintre soţi solicită divorţul înaintea 
celuilalt pentru a se asigura că procedura este supusă unei anumite legi, pe care acesta 
o consideră a fi mai favorabilă intereselor sale. 

Astfel, în cauza de faţa instanţa de fond a reţinut că reclamantul a introdus 
acţiunea de divorţ în faţa instanţelor române, ori din înscrisul depus atât de reclamant 
cât şi de pârâtă la dosar, adresa Judecătoriei privind Violenţa asupra Femeii nr. 1 E. 
către Politia Autonomica din localitatea E. (f.17), instanţa a reţinut că părţile au avut 
ultima reşedinţă comună în Spania, localitatea E. (Tarragona), …, contrar celor 
afirmate de reclamant prin cererea de chemare în judecată, cu privire la localizarea 
ultimului domiciliu comun în Bistriţa. 

Astfel instanţa a reţinut că situaţia provocată de reclamant care a solicitat 
divorţul înaintea pârâtei dorind să se asigure că procedura este supusă legii române, pe 
care el o consideră mai favorabilă, este chiar situaţia pe care Regulamentul CE nr. 
1259/2010 doreşte să o prevină. 

În cauză nu există o convenţie între părţi cu privire la alegerea competenţei 
instanţei, conform art. 5 din Regulamentul CE nr. 1259/2010. 

Art. 8 din Regulamentul CE nr. 1259/2010 reglementează o competenţă 
exclusivă în situaţia în care nu există o convenţie a părţilor de alegere a competenţei 
instanţei. 

Astfel, la data sesizării instanţei, părţile nu mai au reşedinţa obişnuită pe 
teritoriul aceluiaşi stat, reclamantul având reşedinţa pe teritoriul României, reclamanta 
având reşedinţa pe teritoriul Spaniei (f.43-certificat de înregistrare al cetăţeanului 
uniunii). 

În aceste condiţii, competenţa instanţei este stabilită exclusiv de lit.(b) a art. 8 
din Regulamentul CE nr. 1259/2010, părţile având ultima reşedinţă comună pe 
teritoriul Spaniei, raportat la înscrisul menţionat anterior, depus la fila 17 la dosar, nu 
a trecut mai mult de un an de la data când părţile au avut reşedinţa comună şi pârâta 
încă are reşedinţa obişnuită pe teritoriul Spaniei, în consecinţă competenţa de 
soluţionare a cauzei este a instanţelor spaniole. 

Cu privire la aplicabilitatea Regulamentului CE nr. 1259/2010 şi 
inaplicabilitatea regulamentului CE 2201/2003 instanţa de fond a reţinut prevederile 
din punctul 19 din preambulul Regulamentului CE nr. 1259/2010 şi art. 1 alin. 1 din 
Regulamentul CE nr. 1259/2010, ce arată că acest regulament se aplică divorţului în 
situaţia conflictului de legi.  

Faptul că Regulamentul CE nr. 1259/2010 nu aduce atingere regulamentului 
CE 2201/2003, se referă la faptul că Regulamentul CE nr. 1259/2010 nu este semnat 
de toate statele semnatare ale regulamentului CE 2201/2003 şi evident nu are cum să 
aducă atingere regulamentului anterior, însă doar cu privire la statele nesemnatare. În 
cauză, atât România cât şi Spania au semnat Regulamentul CE nr. 1259/2010, acesta 
fiind aplicabil în cauză. 

Pentru considerentele anterior expuse s-a admis excepţia necompetenţei 
generale analizată ca fiind fondată, s-a respins acţiunea reclamantului privitoare la 
divorţ, având în vedere soluţia dată capătului de cerere principal, a respins şi cererile 
accesorii care depindeau de soluţia dată capătului de cerere principal, referitoare la 
numele pârâtei, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire locuinţă minor, stabilire 



pensie de întreţinere, astfel cererea de chemare în judecată a fost respinsă în totalitate 
şi reţinând susţinea pârâtei cu privire la sesizarea instanţelor spaniole cu procedura 
prealabilă de divorţ, nu a declinat soluţionarea cauzei către instanţele spaniole, acestea 
fiind deja investite cu procedura prealabilă a divorţului, prevăzută de legea spaniolă. 

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanţa de fond a reţinut că reclamantul 
este căzut în pretenţii şi raportat la art. 274 Cod procedură civilă l-a obligat la 
suportarea cheltuielilor de judecată, în măsura în care aceste cheltuieli au fost reale, 
necesare şi rezonabile. 

Astfel, în ceea ce priveşte cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata 
cheltuielilor de judecată, instanţa de fond a constatat că pârâta a efectuat cu prezentul 
proces, cheltuieli în valoare de 2.500 lei, reprezentând onorariu avocat, conform 
chitanţelor depuse la dosar. Conform art. 274 Cod de procedură civilă, „partea care 
cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată”. Alin. 3 al 
aceluiaşi articol prevede că instanţa poate să micşoreze onorariile avocaţilor, ori de 
câte ori va constata că sunt nepotrivit de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca 
îndeplinită de avocat. În cauză, instanţa de fond a apreciat că un onorariu avocaţial de 
2.600 lei, este nepotrivit de mare, faţă de munca depusă, având în vedere faptul că în 
cauză s-au acordat doar două termene de judecată şi, faţă de complexitatea cauzei, 
astfel încât a redus cuantumul onorariului avocaţial la suma de 1.000 lei şi a obligat 
reclamantul să plătească pârâtei această sumă, cu titlu de cheltuieli de judecată. Prin 
reducerea cuantumului onorariului avocaţial pus în sarcina părţii care a pierdut 
procesul, instanţa nu intervine în contractul de asistenţă judiciară şi nu-l modifică, în 
sensul diminuării sumei convenite cu titlu de onorariu (pârâta fiind în continuare 
ţinută să execute obligaţia contractuală), ci doar apreciază în ce măsură onorariul 
părţii care a câştigat procesul trebuie suportat de partea care se află în culpă 
procesuală. 

Dispoziţiile art. 274 alin. (3) Cod procedură civilă au menirea de a sancţiona 
exercitarea abuzivă a dreptului de a obţine despăgubiri, prin convenirea între avocat şi 
client a unor onorarii în mod vădit disproporţionate cu valoarea, dificultatea litigiului 
sau volumul de muncă pe care îl presupune pregătirea apărării. Aceste dispoziţii 
legale au fost supuse şi controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţională a 
statuat prin decizia nr. 401/2005 că ele nu contravin niciunui text din legea 
fundamentală, că ele consacră o prerogativă necesară a instanţei de judecată şi, 
totodată, sunt în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
care a statuat că urmează să fie recuperate de partea care are câştig de cauză, 
cheltuielile de judecată efectuate în proces, numai în măsura în care constituie 
cheltuieli necesare, reale şi rezonabile. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de deplasare acestea au fost acordate doar în 
ceea ce priveşte deplasarea (dus-întors) pentru cele două termene din data de 
22.03.2013 şi 26.04.2013 la Judecătoria Bistriţa, prin raportare la un consum mediu de 
7,5 litri/100 de km., calculat la distanţa Cluj-Napoca – Bistriţa, deoarece nu s-a putut 
reţine că întreaga cantitate de combustibil inclusă în bonul fiscal depus la dosar a fost 
folosită în scopul acestei deplasări. Tot astfel, au fost incluse în cheltuielile de 
judecată şi cheltuielile privind traducerea înscrisurilor depuse în probaţiune.  

Prin decizia civilă nr. 129/A din 24.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
pronunţată în dosarul nr. .../2012, s-a respins ca nefondat apelul declarat de 
reclamantul N.Z.L. , împotriva sentinţei civile cu nr. 3.809 din 3 mai 2005, pronunţată 
de Judecătoria Bistriţa, care a fost menţinută. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 



Apelul declarat de reclamant este nefondat şi a fost respins conform 
prevederilor art. 296 din Codul de procedură civilă, soluţia de admitere a excepţiei de 
necompetenţă generală a instanţelor române fiind una corectă însă pentru motivele 
care vor fi expuse în continuare şi care înlocuiesc argumentaţia primei instanţe.  

Reglementarea legală incidentă în vederea stabilirii competenţei instanţei de a 
soluţiona prezentul proces de divorţ nu este Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al 
Consiliului din 20 decembrie 2010, de punere în aplicare a unei forme de cooperare 
consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp, întrucât acest 
regulament în întregul său, şi cu trimitere specială la articolul 8, se constituie într-o 
lege de drept material şi nu în una de drept procesual, iar acestea din urmă, ca regulă, 
determină instanţele abilitate teritorial, în cazul de faţă, să soluţioneze asemenea 
litigiu. 

Această concluzie se deduce, pe de o parte, din consideraţiile cuprinse în 
preambulul regulamentului, la punctele 10 şi 13. Aici se notează că: pct. 10 alin. 1 – 
„Domeniul de aplicare material şi dispoziţiile prezentului regulament ar trebui să fie 
conforme cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Cu toate acestea, prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice anulării căsătoriei.” 

alin. 2 – „Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai la desfacerea sau 
nerespectarea legăturii matrimoniale. Legea stabilită de normele conflictuale din 
prezentul regulament ar trebui să se aplice motivelor de divorţ şi de separare de 
drept.” 

alin. 3 – „Chestiunile preliminare precum capacitatea juridică şi valabilitatea 
căsătoriei şi chestiunile precum efectele patrimoniale ale divorţului sau ale separării 
de drept şi efectele asupra numelui, răspunderii părinteşti, obligaţiilor de întreţinere 
sau alte accesorii eventuale ar trebui stabilite de normele conflictuale aplicabile în 
statul membru participant vizat.”  

pct. 13 – „Prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent de natura 
instanţei judecătoreşti sesizate. După caz, o instanţă judecătorească ar trebui să se 
considere sesizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003.”  

Toate aceste trimiteri referitoare la domeniul de aplicare material, la motive de 
divorţ, la cererile accesorii petitului principal, acel al desfacerii căsătoriei, precum şi 
distincţia de la pct. 13 cu privire la prevederile legale aplicabile în cazul sesizării 
instanţei, atrag cu evidenţă natura regulamentului ca fiind de lege de drept material, 
iar cel cu nr. 2201/2003 de lege de ordin procedural, cum de altfel se desprinde 
explicit din însuşi titlul său, respectiv privind competenţa, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti. 

Pe de altă parte, se observă că în adoptarea art. 2600 din Noul Cod civil, a 
cărui specific de lege materială nu poate fi pus la îndoială, legiuitorul naţional s-a 
inspirat din Regulamentul nr. 1259/2010, punând astfel în acord legislaţia română cu 
cea comunitară. 

În asemenea situaţie, tribunalul a verificat competenţa instanţelor după regulile 
art. 3 şi 12 din Regulamentul nr. 2201/2003. 

În art. 3 se dispune că: „(1) Sunt competente să hotărască în problemele privind 
divorţul, separarea de drept şi anularea căsătoriei instanţele judecătoreşti din statul 
membru: 

 a). pe teritoriul căruia se află: 
 - reşedinţa obişnuită a soţilor sau  
 - ultima reşedinţă obişnuită a soţilor, în condiţiile în care unul dintre ei încă 

locuieşte acolo sau  
 - reşedinţa obişnuită a pârâtului sau 



 - în caz de cerere comună, reşedinţa obişnuită a unuia dintre soţi sau  
 - reşedinţa obişnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel 

puţin un an imediat înaintea introducerii cererii sau  
 - reşedinţa obişnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel 

puţin şase luni imediat înaintea introducerii cererii şi în cazul în care acesta este fie 
resortisant al statului membru respectiv 

b) de cetăţenie a celor doi soţi sau.”  
O competenţă teritorială alternativă este indiscutabil dată numai între 

instanţele enumerate la litera a, fapt demonstrat de utilizarea cuvântului „sau”, dar nu 
şi între cele indicate la litera a şi b, cum greşit susţine reclamantul apelant.  

Dintr-un prim punct de vedere, cel al tehnicii legislative utilizate, dacă s-ar fi 
dorit să se stabilească o competenţă teritorială alternativă între instanţele de la 
punctele a şi b, atunci şi corelaţia susţinută de reclamant ar fi trebuit să fie marcată 
prin aceeaşi termeni ca: „sau” şi „ori”. De asemenea, nu rezultă din conţinutul textului 
niciun alt criteriu sau menţionare expresă sau clară, nelăsând loc vreunui dubiu, că 
abilitatea de a judeca a fost atribuită la două instanţe în mod alternativ. 

Normele de procedură sunt de ordine publică şi de strictă interpretare, astfel că 
instanţelor nu le este permis să le aplice decât exact în litera lor. 

Dintr-o altă perspectivă, s-a apreciat că prin edictarea acestor norme s-a 
urmărit să se asigure prioritate reşedinţei părţilor, faţă de cetăţenia lor, ca simplă stare 
de fapt, dar cu efecte juridice însemnate, ca loc unde părţile au trăit efectiv împreună 
sau separat, obişnuit sau într-un anumit interval de timp expres stipulat, răspunzând 
cerinţei unei bune administrări a justiţiei, la locul situării reşedinţei probele ori o parte 
dintre ele putându-se găsi şi efectua cu o mai mare uşurinţă. 

Aşadar, criteriul cetăţeniei părţilor este subsecvent celui prevăzut la litera a, 
primind aplicare doar în cazurile în care nu sunt date elemente de determinare a 
instanţei competente după reşedinţa ambilor sau unuia dintre ei. 

În speţă, este cert dovedit prin actele de la filele 10, 43, 44, 53 că ultimul 
domiciliu comun la părţilor a fost în Spania, unde locuieşte în prezent pârâta şi cei doi 
copii minori, împrejurare de altfel necontestată în cauză.  

În aceste condiţii, competenţa soluţionării acţiunii de divorţ aparţine în temeiul 
art. 3 alin.1 lit. a teza a II-a din Regulamentul 2201/2003 instanţei spaniole, în faţa 
căreia pârâta a şi efectuat un astfel de demers. De altfel, aşa cum rezultă fără echivoc 
din decizia Judecătoriei de violenţă asupra femeii E. depusă în copie tradusă şi 
legalizată (f.125 dosar fond), instanţa spaniolă şi-a reţinut competenţa în soluţionarea 
pricinii. 

Nici susţinerile apelantului referitoare la litispendenţa care ar exista între 
cauza de faţă şi cea aflată pe rolul instanţei spaniole nu îşi găsesc sprijin în prevederile 
regulamentului sus menţionat. În art. 19 s-a instituit excepţia de litispendenţă , însă 
soluţia declinării competenţei este prevăzută doar pentru cea de-a doua instanţă 
sesizată, în ipoteza în care prima instanţă căreia i s-a adresat una din părţi îşi reţine 
propria competenţă. Rezultă aşadar că prima instanţă sesizată, în cazul de faţă instanţa 
română, este obligată să-şi verifice competenţa, şi de vreme ce instanţele româneşti nu 
sunt abilitate să soluţioneze pricina, raportat la normele de procedură mai sus evocate, 
în mod corect şi în concordanţă cu dispoziţiile art. 157 din Legea 105/1992 ( text 
aplicabil pricinii de faţă raportat la data introducerii cererii de chemare în judecată), s-
a respins cererea ca nefiind de competenţa instanţelor române. Intimata nu a solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei decizii reclamantul N.Z.L. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia şi modificarea deciziei recurate în sensul 



admiterii apelului pe care l-a formulat împotriva sentinţei civile nr. 3809 din 03 mai 
2013 a Judecătoriei Bistriţa şi trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Bistriţa, 
cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată în recurs si în fond. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că aprecierea instanţei de apel că 
soluţia instanţei de fond de admitere a necompetenţei generale a instanţelor române 
este una corectă în speţă, însă pe alte fundamente decât cea reţinută de prima instanţă 
este vădit nelegală. Astfel, instanţa de apel şi-a întemeiat soluţia pe prevederile art. 3 
din Regulamentul nr. 2201/2003 potrivit cărora competenţa instanţelor de a hotărî în 
problemele privind divorţul stabilită pe baza criteriilor de la art. 3 lit. a din 
Regulament nu este una alternativă competenţei instanţelor stabilite la art. 3 lit. b, 
competenţa teritorială determinată conform art.3 lit. b (în funcţie de cetăţenia părţilor) 
fiind una subsecventă, subsidiară competenţei determinate conform art. 3 lit. a (în 
funcţie de reşedinţa cel puţin a uneia dintre părţi), astfel că aparţine instanţelor 
spaniole competenţa de soluţionare a acţiunii de divorţ. 

Reclamantul consideră atât soluţia pronunţată, cât şi motivarea ei în drept ca 
fiind vădit nelegală, apreciind că nu există nici un argument juridic pentru 
interpretarea dată de instanţă prevederilor art. 3 din Regulamentul nr. 2201/2003. 
Competenţa teritorială a instanţelor este determinată fie în favoarea instanţelor 
judecătoreşti din statul membru pe teritoriul căruia se află reşedinţa cel puţin a unuia 
dintre soţi, în anumite condiţii, fie în favoarea instanţelor din statul membru a cărui 
cetăţenie o au ambii soţi. Criteriul alternativ este deci fie instanţa stabilită în raport cu 
reşedinţa soţului/soţilor cu anumite condiţionări, fie instanţa stabilită în raport cu 
criteriul cetăţeniei, la alegerea reclamantului. Competenţa determinată după criteriul 
cetăţeniei nu este una subsidiară competenţei determinate în funcţie de reşedinţă, ci se 
situează pe acelaşi palier de opţiune al reclamantului. Lipsa sintagmei "sau" între 
prevederile art. 3 lit. a şi b din textul Regulamentului UE 2201/2003 nu este de natură 
a genera o altă concluzie, din formularea generală a textului art. 3 din Regulament 
rezultând competenţa alternativă între instanţele din state membre diferite, atrase fie 
de criteriul reşedinţei, fie de criteriul cetăţeniei soţilor. Utilizarea sintagmei "sau" în 
cadrul enumerării de la art. 3 lit. a nu atrage o competenţă alternativă între instanţe, ci 
sintagma exprimă că îndeplinirea oricăreia dintre criteriile enumerate va atrage 
competenţa instanţei prin raportare la reşedinţă. 

Legiuitorul european nu prevede ca şi criteriu subsidiar criteriul cetăţeniei de 
stabilire a competenţei instanţelor dintr-un stat membru în materia divorţului, aşa cum 
reţine instanţa de fond, astfel că nici judecătorul nu poate da o asemenea interpretare, 
cu atât mai mult cu cât, acolo unde doreşte, legiuitorul european operează şi cu criterii 
subsidiare (de pildă, în materia legii aplicabile divorţului, conform Regulamentului 
CE 1295/2010). 

Sunt străine de natura pricinii referirile instanţei la prevederile art. 2600 Cod 
civil, aceste prevederi vizând legea aplicabilă divorţului, iar nu stabilirea instanţei 
competente. 

Sunt eronate şi referirile la decizia Judecătoriei de violenţă E., măsurile luate 
prin acea decizie fiind măsuri provizorii, efectivitatea acestor măsuri vizând doar 
teritoriul spaniol, precum şi referirile la dispoziţiile art. 157 din Legea 105/1992, 
dispoziţiile acestui text, chiar prin raportare la data introducerii cererii de chemare în 
judecată (decembrie 2012) fiind în mod evident abrogate din 1 octombrie 2011. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ.  
Pârâta intimată N.S., deşi legal citată, nu s-a prezentat personal sau prin 

reprezentant în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare prin care să îşi exprime poziţia 
procesuală. 



Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea 
reţine următoarele: 

Astfel, în şedinţa publică din 04.04.2014, Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 
C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 282 alin. 1 C.pr.civ. şi 
art. 299 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii acelor critici din recurs, 
prin care se critică direct sentinţa fondului, cu privire la faptul că legiuitorul european 
nu prevede ca şi criteriu subsidiar criteriul cetăţeniei de stabilire a competenţei 
instanţelor dintr-un stat membru în materia divorţului, aşa cum reţine instanţa de fond, 
astfel că nici judecătorul nu poate da o asemenea interpretare, cu atât mai mult cu cât, 
acolo unde doreşte, legiuitorul european operează şi cu criterii subsidiare (de pildă, în 
materia legii aplicabile divorţului, conform Regulamentului CE 1295/2010). 

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. 

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.9 
C.pr.civ., Curtea constată că reclamantul a introdus acţiunea de divorţ în faţa 
instanţelor române, la data de 12.12.2012 ori din înscrisul depus atât de reclamant cât 
şi de pârâtă la dosarul de fond, adresa Judecătoriei privind Violenţa asupra Femeii nr. 
1 E. către Politia Autonomica din localitatea E. (f.17), în mod corect s-a apreciat că 
părţile au avut ultima reşedinţă comună în Spania, localitatea E. (Tarragona), …, 
contrar celor afirmate de reclamant prin cererea de chemare în judecată, cu privire la 
localizarea ultimului domiciliu comun în Municipiul Bistriţa. 

În speţă, s-a dovedit prin înscrisurile anexate la filele 10-17, 18, 44-46, 50, 55-
67, 81-86, 125-127, 134 din dosarul de fond că la data sesizării primei instanţe 
reclamantul locuieşte în România, iar pârâta locuieşte în Spania, împreună cu copii 
rezultaţi din căsătoria soţilor, împrejurare care nu a fost contestată de niciuna dintre 
părţi. 



În prezenta cauză nu s-a dovedit existenţa unei convenţii între părţi cu privire 
la alegerea competenţei instanţei pentru soluţionarea acţiunii având ca obiect 
desfacerea căsătoriei şi cererile accesorii acesteia. 

La rândul ei, pârâta a sesizat Judecătoria de violenţă asupra femeii nr.1 din E. 
care, prin Decizia din 22.03.2013 a declarat competenţa tribunalelor spaniole pentru 
declararea divorţului reţinându-se incidenţa art.3 din Regulamentul (CE) nr. 
2201/2003, în virtutea forului de la ultima reşedinţă a soţilor. 

Motivul de recurs referitor la faptul că instanţa de apel a interpretat şi aplicat 
greşit dispoziţiile art. 3 din Regulamentul CE nr. 2201/2003 care, în opinia 
recurentului, conţine o enumerare a instanţelor competente să hotărască în problemele 
privind divorţul, enumerare care este alternativă şi lăsată la aprecierea persoanei care 
sesizează instanţa de judecată este apreciat de Curte ca fiind nefondat. 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii 
părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 prevede în articolul 1 că 
prezentul regulament se aplică, oricare ar fi natura instanţei, materiilor civile privind: 

(a) divorţul, separarea de drept şi anularea căsătoriei; 
(b) atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totală sau parţială a 

răspunderii părinteşti. 
 În articolul 3 se dispun următoarele: 
 „(1) Sunt competente să hotărască în problemele privind divorţul, 

separarea de drept şi anularea căsătoriei instanţele judecătoreşti din statul membru: 
  a) pe teritoriul căruia se află:  
  - reşedinţa obişnuită a soţilor sau  
  - ultima reşedinţă obişnuită a soţilor, în condiţiile în care unul dintre ei 

încă locuieşte acolo sau  
  - reşedinţa obişnuită a pârâtului sau 
  - în caz de cerere comună, reşedinţa obişnuită a unuia dintre soţi sau  
  - reşedinţa obişnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit 

acolo cel puţin un an imediat înaintea introducerii cererii sau  
  - reşedinţa obişnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit 

acolo cel puţin şase luni imediat înaintea introducerii cererii şi în cazul în care acesta 
este fie resortisant al statului membru respectiv fie, în cazul Regatului Unit şi al 
Irlandei, are „domiciliul” în acel loc; 

b) de cetăţenie a celor doi soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, statul 
„domiciliului” comun.”  

Conform articolul 17 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 instanţa 
judecătorească dintr-un stat membru sesizată cu o cauză pentru care nu este 
competentă în temeiul prezentului regulament şi pentru care, în temeiul prezentului 
regulament, este competentă o instanţă dintr-un alt stat membru, se declară, din oficiu, 
necompetentă. 

Contrar susţinerilor reclamantului recurent, din interpretarea logico juridică a 
textelor legale mai sus arătate rezultă, fără echivoc, că o competenţă teritorială 
alternativă este indiscutabil reglementată numai între instanţele enumerate la litera a) 
din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, fapt demonstrat de utilizarea cuvântului „sau”, 
fiind exclusă o astfel de competenţă între cele indicate la litera a) şi litera b) sau 
caracterul aleatoriu al competenţei, lăsat la opţiunea reclamantului aşa cum eronat se 
argumentează. 

 Din punctul de vedere al tehnicii legislative utilizate, dacă s-ar fi dorit să se 
stabilească o competenţă teritorială alternativă între instanţele de la literele a) şi b), 



atunci şi afirmaţia susţinută de reclamantul recurent ar fi trebuit să fie menţionată prin 
aceleaşi cuvinte, respectiv: „sau” şi „ori” sau eventual un alt cuvânt echivalent.  

De asemenea, nu rezultă din conţinutul textului niciun alt criteriu sau 
menţionare expresă sau clară, nelăsând loc vreunui dubiu, că abilitatea de a judeca a 
fost atribuită la două instanţe în mod alternativ. 

Normele de procedură sunt norme juridice de ordine publică şi de strictă 
interpretare, astfel că instanţele de judecată sunt obligate să le interpreteze şi să le 
aplice exact în litera lor. 

Contrar susţinerilor reclamantului recurent în mod legal s-a apreciat că prin 
edictarea acestor norme de competenţă legiuitorul european a urmărit să asigure 
prioritate reşedinţei obişnuite a părţilor, faţă de cetăţenia lor, ca simplă împrejurare de 
fapt, dar cu efecte juridice importante, având în vedere locul unde părţile au trăit 
efectiv împreună sau separat, obişnuit sau într-un anumit interval de timp expres 
stipulat, răspunzând principiului unei bune administrări a justiţiei, la locul situării 
reşedinţei, probele ori o parte dintre ele putându-se găsi, efectua şi administra cu o 
mai mare uşurinţă şi celeritate. 

Prin urmare, criteriul cetăţeniei părţilor prevăzut la litera b) din Regulamentul 
(CE) nr. 2201/2003 este fără nicio îndoială subsidiar, subsecvent, celui prevăzut la 
litera a), fiind aplicabil doar în cazurile în care nu sunt elemente de determinare a 
instanţei competente după reşedinţa ambilor soţi sau a unuia dintre ei. 

Critica reclamantului recurent privitoare la greşita menţionare a prevederilor 
art. 2600 Cod civil, referirile la decizia Judecătoriei de violenţă E., precum şi referirile 
la dispoziţiile art. 157 din Legea 105/1992, sunt apreciate de Curte ca fiind 
neîntemeiate întrucât tribunalul a făcut referire la aceste dispoziţii legale doar pentru a 
sublinia alinierea legislaţiei române cu legislaţia comunitară în domeniul divorţului. 

De asemenea, statuările Judecătoriei de violenţă E. care, prin decizia mai sus 
arătată, s-a declarat competentă să judece cererea de divorţ înaintată de pârâtă în baza 
art.3 lit. a din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, în virtutea forului de la ultima 
reşedinţă a soţilor, nu pot fi ignorate de instanţa română. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul N.Z.L. 
împotriva deciziei civile nr. 129/A din 24.10.2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
pronunţată în dosarul nr. .../2012, pe care o menţine ca fiind legală. 

 
 
 
 

20. Competenţă materială procesuală. Acţiune în despăgubiri, 
formulată în contradictoriu cu o societate de asigurare. Competenţa 

tribunalului specializat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 44 din 17 aprilie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 3141/18 noiembrie 2013 a Tribunalului Specializat 
Cluj, pronunţată în dosarul nr…../2013, s-a declinat competenţa materială de 
soluţionare a cererii formulate de către reclamantul Z.L.V. în contradictoriu cu pârâta 
SC E.R.A.R. SA şi cu intervenientul forţat L.C., în favoarea Tribunalului Cluj. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul specializat a analizat 
excepţia de necompetenţă materială a instanţei invocată din oficiu, pe care a admis-o 



conform art. 132 N.C.pr.civ. şi a dispus trimiterea dosarului spre soluţionare 
Tribunalului Cluj, pe raza teritorială a căreia îşi are sediul un dezmembrământ al 
pârâtei, tot aici fiind domiciliul intervenientului forţat şi locul producerii accidentului, 
acţiunea fiind înregistrată în data de 30 august 2013, după intrarea în vigoare a Noului 
Cod de procedură civilă şi având ca obiect principal, acordarea unor despăgubiri de 
peste un milion de lei, în speţă fiind aplicabile şi prevederile art. 115 N.C.pr.civ.. 

 Aşa cum se deduce din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j şi art. 95 
N.C.pr.civ., tribunalele sunt competente să soluţioneze cererile în materie civilă 
cererile având o valoare de peste 200.000 lei.  

 Faptul că litigiul se poartă între „profesionişti” nu atrage competenţa 
materială de soluţionare a acestuia de către Tribunalul Specializat Cluj, neexistând 
vreo normă de procedură care să prevadă faptul că litigiile dintre „profesionişti” 
trebuie să fie judecate de către această instanţă specializată. Instanţă specializată fiind, 
Tribunalul Specializat Cluj nu poate soluţiona decât acele cauze ce îi sunt expres date 
de către legiuitor spre competentă soluţionare. Categoria „profesioniştilor” nu este 
identică şi nu poate fi confundată cu cea a foştilor comercianţi, o extindere a 
competenţei, prin analogie, considerând că automat toate litigiile purtate între 
„profesionişti” trebuie soluţionate de către instanţele specializate, foste comerciale, 
neputând fi făcută. La stabilirea competenţei materiale, nu se poate aplica vreo 
analogie, normele ce reglementează această materie, trebuind să fie exprese şi de 
strictă interpretare. Nu există nicio normă legală care să prevadă că fostele instanţe 
comerciale se transformă în instanţe „profesioniste” practic toate textele de lege ce se 
refereau la competenţa instanţelor comerciale faţă de raporturile dintre comercianţi, 
fiind căzute în desuetudine, odată cu dispariţia „dreptului comercial”, ca ramură 
distinctă a „dreptului civil”. 

 Prin sentinţa civilă nr. 87/ 19 februarie 2014 a Tribunalul Cluj, pronunţată în 
dosarul nr…/2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi, 
în consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj.  

 S-a constatat conflictul negativ de competenţă. S-a suspendat din 
oficiu judecata cauzei şi s-a trimis dosarul la Curtea de Apel Cluj în vederea 
soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că prin cererea de 
chemare în judecată reclamantul a invocat existenţa unor raporturi juridice care îşi au 
izvorul în contractul de asigurare încheiat între SC E.R.A.R. SA şi pârâtul L.C., fiind 
astfel vorba despre raporturi juridice între persoane care au calitatea de profesionişti 
în materia activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii şi un alt subiect de 
drept civil. 

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. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 au un 
caracter enunţiativ şi nu limitativ prevăzând posibilitatea înfiinţării în cadrul secţiilor 
civile, a unor complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în 
considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: cereri în materie de insolvenţă, 
concordat preventiv şi mandat ad hoc; cereri în materia societăţilor comerciale şi a 
altor societăţi, cu sau fără personalitate împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, normă specială faţă de art. 227 din 
acelaşi act normativ, până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele 
comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se reorganizează ca tribunale specializate sau, după 
caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate, prin Hotărârea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 
activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, 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, în baza dispoziţiilor art.132 al.3 
C.proc.civ. tribunalul a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Specializat Cluj. 

În conformitate cu disp.art.133 al.2 şi art.134 cod procedură civilă s-a 
constatat conflictul negativ de competenţă şi s-a suspendat, din oficiu judecata cauzei, 
urmând a trimite prezentul dosar la Curtea de Apel Cluj în vederea soluţionării 
conflictului negativ de competenţă.  

Curtea, legal învestită cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă 
dintre Tribunalul Cluj şi Tribunalul Specializat Cluj, în temeiul art. 135 alin. 1 din 
noul C.pr.civ, reţine următoarele: 

 Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub 
nr…./1285/2013 la data de 30 august 2013, la Tribunalul Specializat Cluj, reclamantul 
Z.L.V. a chemat în judecată pe pârâta SC E.R.A.R. SA şi pe intervenientul forţat L.C., 
solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să o oblige pe pârâtă la plata 
sumei de 1.030.000 lei (echivalent al sumei de 250.000 euro la cursul BNR de 4,12 lei 
din data de 06.05.2012) cu titlu de daune patrimoniale şi nepatrimoniale, din care 
suma de 905.930 lei, daune nepatrimoniale pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă 
familială şi socială şi suma de 670 lei cu titlu de daune patrimoniale; la plata 
penalităţilor în cuantum de 0,2 % zi calculată pentru fiecare zi de întârziere începând 
cu data de 15.12.2012, termenul legal scadent de 90 zile când pârâta trebuia să 
răspundă şi până la plata efectivă; să constate că pârâta nu a respectat prevederile art. 
36 din Ordinul nr. 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi să fie 
obligată la plata daunelor solicitate şi cuantificate în cererea de despăgubire depusă, 
precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în dimineaţa zilei de 
06.05.2012, ora 5,10, în timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu 
numărul …., în Cluj-Napoca, pe Strada Moţilor, la intersecţia cu Strada Coşbuc, a fost 
lovit de către autoturismul cu numărul de în matriculare … marca Dacia Logan, 
condus de către L.C.. Vinovat de producerea accidentului este L.C., care a efectuat un 
viraj la stânga fără a acorda prioritate de trecere autoturismului condus de către 
reclamant. În urma accidentului, reclamantul a fost dus la UPU Cluj-Napoca, 
stabilindu-se diagnosticul de fractură cominutivă cu mică deplasare cavitate 
acetabulară dr. accident rutier din data de 06.05.2012. Prin rezoluţia pronunţată de 
către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr…./P/2012 s-a 
început urmărirea penală împotriva învinuitului L.C., acesta fiind cercetat pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de 
art. 184, al. 2 şi 4 Cod penal. Prin adresa nr. … din data de 28.08.2013, emisă de către 
Poliţia municipiului Cluj-Napoca, reclamantul a fost informat că în dosarul 
vinovatului se continuă cercetările de către compartimentul specializat de cercetare 
penală. L.C. conducea autoturismul marca Dacia Logan, cu număr de înmatriculare 
…, aparţinând S.C. M.S. SRL, având poliţa de asigurare RCA seria RO/16/K16/BV 
nr. 3100983095, emisă de către S.C. E.R.A.R. S.A., valabilă la data producerii 
accidentului.  

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1349-1350, 1357-1359, 1381-
1395, 2223-2226 Noul Cod civil, Legea nr. 136/1995, Ordinul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011.  

 La data formulării cererii de chemare în judecată şi a învestirii primei 
instanţe, 30 august 2013 sunt în vigoare prevederile noului Cod civil, care în art. 3 
statuează că „Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, 
precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. Sunt 



consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie 
exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de una sau mai multe persoane, 
a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de 
bunuri sau prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.  

  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
republicată, „tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 
fiecărui judeţ si al municipiului Bucureşti, si au, de regula, sediul in municipiul 
reşedinţa de judeţ”, alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol arătând ce se cuprinde în 
circumscripţia fiecărui tribunal, respectiv, ce secţii sau complete specializate pot 
funcţiona în cadrul fiecărui tribunal, astfel : 

 „(2) In circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile 
din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. 

 (3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete 
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, societăţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau 
pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime 
şi fluviale”. 

 Art. 37 Legea nr. 304/2004 republicată, prevede următoarele : 
 „(1) In domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinţa tribunale 

specializate. 
 (2)Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot 

funcţiona la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti si au, de regula, sediul in 
municipiul reşedinţa de judeţ. 

 (3)Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in 
domeniile in care se înfiinţează”. 

 Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit 
dispoziţiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de competenţa tribunalului în 
domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură comercială, în prezent şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

 Art. 226 din aceeaşi lege, prevede următoarele: 
 „(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în 
cadrul secţiilor civile, complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de 
litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: 

 a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc; 
 b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; 
 c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
 d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 



 (2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de 
următoarele criterii: 

 a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secţiei; 
 b) specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei 

profesionale a acestora; 
 c) respectarea principiului repartizării aleatorii. 
 (3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va 

produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil”. 
Pe de altă parte, dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, actualizată, 

au un caracter enunţiativ, exemplificativ 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, ipoteză 
care reiese din folosirea conjuncţiei precum pentru a exprima un raport comparativ 
echivalent cu "de exemplu", "de pildă". 

 În acelaşi timp, potrivit art. 227 din aceeaşi lege, „dacă legea specială 
prevede că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, 
de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea 
în vigoare a Codului civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, 
după caz, secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv 
secţiilor civile reorganizate conform art. 225”. 

 În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 1 din aceeaşi lege, „până la 
data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se 
reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca secţii civile în cadrul 
tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226”, alin. 2 al aceluiaşi articol 
prevăzând că „la stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, după 
caz, a secţiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numărul şi 
natura cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experienţei 
profesionale a acestora, precum şi de volumul de activitate al instanţei”. 

Astfel, soluţia care rezultă din interpretarea art. 228 din Legea nr. 71/2011, 
normă specială faţă de art. 227 din acelaşi act normativ, conform topografiei textului, 
este cea contrară. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

În aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al 
Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 654 din 31 august 2011, prin care, între altele, a 
dispus reorganizarea ca tribunale specializate a tribunalelor comerciale Argeş, Cluj şi 
Mureş, începând cu data de 01 octombrie 2011, având în vedere „volumul de 
activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu 
volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în 
care îşi au sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care se află cele trei tribunale 
specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu cea rezultată din comasarea 
schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun”. 

Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii vizează, în mod direct, încărcătura jurisdicţională a celor trei foste 
tribunale comerciale, criteriul cantitativ, rezultat din observarea numărului de dosare 



înregistrate pe rolul lor, fiind acela care, în mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca 
tribunale specializate, iar nu ca simple secţii civile în cadrul Tribunalelor Argeş, Cluj 
şi Mureş. 

Or, încărcătura avută în vedere era cea rezultată din competenţa atribuită celor 
trei tribunale potrivit dispoziţiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 şi Noului Cod 
civil, ceea ce trimite la concluzia că nu s-a avut în intenţie ca sub guvernământul 
Noului C.civ. atribuţiile jurisdicţionale ale acestora să cunoască o diminuare. 

 Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor 
tribunale comerciale au fost menţinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia 
evocată mai sus. 

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. 

Rezultă, aşadar, din întreaga economie a textelor legale mai sus citate, că 
intenţia legiuitorului, exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 71/2011, 
a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul Specializat Cluj – să-şi 
menţină aceeaşi arie de competenţă materială ca şi fostul Tribunal Comercial Cluj, 
practic, Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi competenţă materială pe care a 
avut-o şi fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru aceste tribunal, operând doar o 
reorganizare a acestuia, sub aspectul denumirii, ca tribunale specializate.  

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, 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 reclamant şi pârâtă era calificat, 
anterior actualului Cod civil, ca fiind unul de natură comercială, el atrăgând 
competenţa Tribunalului Specializat Cluj. 

Astfel fiind, Curtea constată, în considerarea tuturor celor arătate mai sus, că 
Tribunalul 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. 

Prin urmare, Curtea recomandă Tribunalului Specializat Cluj, prin completele 
sale de judecată, să ţină seama de aceste constante dezlegări, evitând provocarea unor 
conflicte de competenţă cu efect dilatoriu, deci susceptibile de a vătăma interesele 
părţilor litigante. 



Pentru aceste considerente, în temeiul art. 135 alin. 4 din noul C.pr.civ. Curtea 
va stabili competenţa materială de soluţionare a acţiunii civile formulată de către 
reclamantul Z.L.V., …, în contradictoriu cu pârâta S.C. E.R.A.R. S.A., … şi cu 
intervenientul forţat L.C., …, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

 
 

21. Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect 
desfiinţarea paşaportului simplu românesc. Competenţa judecătoriei 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 48 din 29 aprilie 2014  

Prin cererea înregistrată la data de … 2013 sub numărul …/2013 la 
Judecătoria Baia Mare, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BAIA 
MARE i-a chemat în judecată pe S.V.L. şi SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE 
MARAMUREŞ, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună 
desfiinţarea paşaportului simplu românesc model 2001, nr. 12052651 eliberat la data 
de 4.08.2006 personalizat cu datele numitului E.G.N. născut la data de 3.12.1975. 

Prin sentinţa civilă nr. 12.464 din 18 decembrie 2013 a Tribunalului 
Maramureş, s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamantul 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BAIA MARE împotriva pârâţilor 
S.V.L. şi SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI 
EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE MARAMUREŞ, în favoarea Tribunalului 
Maramureş, cu motivarea că cererea de desfiinţare a unor înscrisuri considerate a fi 
falsificate, adică repararea unui prejudiciu neevaluabil cauzat prin săvârşirea unei 
faptei licite, nu se încadrează în niciunul dintre cazurile prevăzute de art. 94 C.pr.civ., 
ca fiind de competenţa în primă instanţă a judecătoriei, situaţie în care competenţa 
aparţine tribunalului în primă instanţă. 

 Prin încheierea din 3.04.3014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr. 954/100/2014, s-a suspendat din oficiu cauza în temeiul art. 134 C.pr.civ. 
şi s-a înaintat dosarul la Curtea de Apel Cluj, pentru regulator de competenţă, cu 
motivarea că art. 94 lit. h) C.pr.civ., prevede că judecătoriile judecă cererile privind 
obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor 
contractual, cu excepţia celor date în competenţa altor instanţe, iar conform art. 95 
pct. 1 din acelaşi cod, tribunalul judecă în primă instanţă, toate cererile care nu sunt 
date prin lege în competenţa altor instanţe. 

 Examinând conflictul negativ de competenţă, curtea reţine 
următoarele: 

 Legea nr. 248/2005 nu stabileşte competenţa privind soluţionarea 
cererii având ca obiect desfiinţarea paşaportului simplu românesc, situaţie în care se 
aplică dispoziţiile dreptului comun, care este noul Cod de procedură civilă, având în 
vedere că acţiunea introductivă de instanţă a fost înregistrată la data de 8 iulie 2013. 

 Conform art. 94 pct. 1 lit. h) C.pr.civ., judecătoriile judecă cererile 
privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul 
lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor 
instanţe. 

 Potrivit art. 95 pct. 1 C.pr.civ., tribunalele judecă în primă instanţă, 
toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 



 Din aceste dispoziţiile legale, rezultă că judecarea în primă instanţă a 
cererii de desfiinţare a paşaportului simplu românesc, în primă instanţă, aparţine 
judecătoriei. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 135 C.pr.civ., se va stabili 
competenţa de soluţionare în primă instanţă a cererii formulate de reclamantul 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BAIA MARE în contradictoriu cu 
pârâţii S.V.L. şi SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI 
EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE MARAMUREŞ, în favoarea Judecătoriei 
Baia Mare. 

 
 

22. Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect 
obligarea comisiei locale să soluţioneze cererea de reconstituire a 

dreptului de proprietate şi a comisiei judeţene să emită hotărârea de 
validare. Competenţa judecătoriei 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 51 din 19 mai 2014  

Prin acţiunea înregistrată iniţial sub nr. .../2013 pe rolul Tribunalului Cluj, 
reclamanţii C.J., V.G., C.S., S.R., C.I., U.M., B.I., G.Z., C.S., D.M., N.E., C.J., K.I., 
S.S., O.E. au chemat în judecată pârâţii Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, Primarul Mun. Cluj-Napoca, 
Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Cluj, Prefectul Judeţului Cluj, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, din 
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, solicitând ca prin 
hotărârea care se va pronunţa să se dispună: 

1.obligarea comisiei locale să soluţioneze cererea de reconstituire formulată în 
baza Legii nr. 247/2005, prin emiterea unei propuneri pe care s-o înainteze spre 
validare, împreună cu întreaga documentaţie, Comisiei Judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor;  

2.obligarea comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor să emită o hotărâre de validare a propunerii Comisiei locale; 

3. în situaţia în care hotărârea de validare se referă la restituirea în natură să fie 
obligată Instituţia Prefectului Judeţului Cluj să emită Ordin în acest sens; 

4. în situaţia în care hotărârea de validare se referă la plata de despăgubiri, să 
fie obligată Instituţia Prefectului Judeţului Cluj să înainteze Autorităţii Naţionale 
pentru restituirea Proprietăţilor, respectiv Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, întreaga documentaţie pentru finalizarea procedurii de despăgubire 
prin echivalent, conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005; 

5. obligarea Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul 
A.N.R.P. să analizeze, să evalueze dosarul, precum şi să emită decizie reprezentând 
titlul de despăgubire. 

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că imobilul situat în Cluj-Napoca, 
înscris în C.F. nr. 16312, cu nr. top. 14054, constând în „arător la Pietroasă" jud. Cluj, 
în suprafaţă de 1 iugăr, a fost proprietatea antecesorului lor C.I., fiind expropriat de 
Statul Român prin Decretul 525/31.08.1964; imobilul situat în Cluj-Napoca, înscris în 
CF nr. 7736, nr. top. 14148/2, a fost proprietatea antecesorilor lor S.R., căsătorită cu 
K.I., fiind expropriat de Statul Român prin Decretul nr. 64/1966; imobilul situat în 
Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 5630, cu nr. top. 14083, constând în „arător la 
Pietroasa" în suprafaţă de 1 iugăr şi 287 stj, a fost proprietatea antecesorului lor C.C., 



fiind expropriat de Statul Român prin Decretul 23/25.01.1965; imobilul situat în Cluj-
Napoca ,,Arător la Pietroasa”, înscris în CF 4216 nr. top. 14052, a fost proprietatea 
antecesorilor lor C.A. şi Gheorghe; imobilul situat în Cluj-Napoca, „Arător la 
Pietroasa", înscris în CF 16473 nr. top. 14053, a fost proprietatea antecesorilor lor 
C.C. şi I. 

Reclamanţii au formulat cererea de restituire cu nr. 68324/304/2005 la data de 
28.09.2005.  

Conform prevederilor HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 
a loturilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, completată și 
modificată, Comisia Locală are obligaţia de prelua şi analiza cererile pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi de a înainta şi 
prezenta cerere spre aprobare și validare comisei judeţene, situaţiile definitive 
împreună cu documentaţia necesară.  

De asemenea, comisia judeţeană are obligaţia să analizeze propunerile primite 
de la comisia locală şi să valideze prin hotărâre sau să invalideze aceste propuneri în 
termen de 30 de zile de la primire.  

Conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 247/2005 deciziile/dispoziţiile 
emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare în 
care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însoţite, după 
caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga 
documentaţie aferentă acestora, se predau pe bază de proces verbal de predare-primire 
Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta, 
dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Reclamanţii au precizat că de la data cererii de restituire pe care au formulat-o 
au trecut aproape 8 ani, perioadă în care dosarul nu a fost soluţionat, rămânând în 
nelucrare, deşi prevederile HG nr. 890/2005 şi prevederile art. 131 şi art. 16 alin. 5 şi 
7 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 obligă la evaluarea bunului şi la finalizarea 
procedurii de restituire în natură sau despăgubire întru-un termen rezonabil, potrivit 
jurisprudenţei CEDO. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta Comisia Locală pentru 
aplicarea Legii nr. 18/1991 Cluj-Napoca a invocat excepţia necompetenţei materiale 
a Tribunalului Cluj.  

Pârâta a arătat că temeiul de drept al acţiunii este Legea nr. 247/2005, litigiul 
este „fond funciar”, iar potrivit art. 53 din Legea nr. 18/1991 se acordă judecătoriilor 
plenitudinea de jurisdicţie în ceea ce priveşte cererile care vizează fondul funciar. 

Prin sentinţa civilă nr. 500/10.10.2013, pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosar nr. .../2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale şi, în consecinţă: 

S-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanţii C.J., 
V.G., C.S., S.R., C.I., U.M., B.I., G.Z., C.S., D.M., N.E., C.J., K.I., S.S., O.E., în 
contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor Cluj-Napoca, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Comisia 
Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, Prefectul 
Judeţului Cluj, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Analizând excepţia necompetenţei materiale, în conformitate cu prevederile 
art. 129 şi următoarele C. proc. civ., tribunalul a reţinut următoarele: 

„Potrivit dispoziţiilor art.95 pct.1 C.proc.civ. tribunalele judecă în primă 
instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 



Conform art. 94 pct.1 lit. h C.proc.civ., judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat instanţei să 
dispună obligarea pârâtelor să îşi îndeplinească atribuţiile stabilite prin legile fondului 
funciar şi prin Legea nr.247/2005, privind soluţionarea cererii pe care a formulat-o în 
anul 2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului menţionat 
mai sus, astfel încât capetele de cerere privesc obligaţii de a face neevaluabile în bani, 
care nu sunt date prin nici o dispoziţie legală în competenţa unor anumite instanţe. 

Referitor la ultimul capăt de cerere, tribunalul că nu incidente dispoziţiile 
art.20 alin.1 din Titlul VII din Legea nr.247/2005, conform cărora „competenţa de 
soluţionare a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei 
adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, 
refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul”. Astfel, în privinţa 
pârâtei Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor reclamanta nu a invocat 
refuzul de a emite decizia, ci a solicitat ca după primirea de către această pârâtă a 
documentaţiei privind acordarea de despăgubiri, şi doar în cazul în care se impune 
luarea acestei măsuri şi nu restituirea în natură, pârâta să fie obligată să emită decizia. 
De asemenea, acest petit este unul accesoriu, în condiţiile în care soluţionarea lui 
depinde de soluţia dată primelor capete de cerere 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.53 şi 54 din Legea nr.18/1991 
„hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut 
reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, 
conform dispoziţiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile 
locale se comunica celor interesaţi prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire. Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în 
a cărei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare. 

Dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in care plângerea este 
îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ 
administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a 
terenului, în condiţiile prevăzute in cap. III. Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân 
aplicabile”. 

Deşi în speţă cererile reclamantei nu vizează o hotărâre a comisiei judeţene 
sau un ordin al prefectului, în condiţiile în care aceasta invocă refuzul instituţiilor 
implicate în procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de a soluţiona cererea sa, tribunalul apreciază că instanţa este investită cu 
analizarea îndreptăţirii reclamantei la reconstituirea dreptului de proprietate la fel ca şi 
în situaţia în care s-ar ataca o hotărâre a comisiei judeţene de respingere a cererii, fapt 
ce atrage competenţa de soluţionare în favoarea judecătoriei. 

În acest sens, tribunalul reţine că în mod similar, în aplicarea dispoziţiilor 
Legii nr.10/2001, prin Decizia în interesul Legii nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că instanţa de judecată este competentă să soluţioneze pe 
fond nu numai contestaţia formulată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a 
cererilor prin care s-a solicitat restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, ci şi 
acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de 
a răspunde la notificarea părţii interesate, reţinându-se că „într-un astfel de caz, lipsa 
răspunsului unităţii deţinătoare, respectiv al entităţii învestite cu soluţionarea 
notificării, echivalează cu refuzul restituirii imobilului, iar un asemenea refuz nu poate 



rămâne necenzurat, pentru că nicio dispoziţie legală nu limitează dreptul celui care se 
consideră nedreptăţit de a se adresa instanţei competente, ci, dimpotrivă, însăşi 
Constituţia prevede, la art. 21 alin. (2), că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea 
dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale 
legitime”. Ulterior pronunţării acestei decizii secţiile civile ale tribunalelor au 
soluţionat atât contestaţiile prevăzute de art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, cât şi 
acţiunile prin care s-a invocat refuzul unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art.132 
C.proc.civ. tribunalul urmează să admită excepţia necompetenţei materiale şi să 
decline competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca”. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj - Napoca sub nr. .../2013. 
Prin sentinţa civilă nr. 4935/13.05.2014, pronunţată de Judecătoria Cluj-

Napoca în dosar nr. .../2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale, invocată, 
din oficiu, de către instanţa de judecată şi, în consecinţă: 

S-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii de fond funciar formulata de 
către reclamanţii C.J., V.G., C.S., S.R., C.I., U.M., O.E., B.I., G.Z., C.S., D.M., N.E., 
C.J., K.I. Şi S.S., în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locala pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj-Napoca, Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor Cluj, Prefectul Judeţului Cluj şi Comisia Naţionala pentru 
Compensarea Imobilelor, în calitate de continuatoare a Comisiei Centrale pentru 
Stabilirea Despăgubirilor, în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia Civilă. 

În temeiul art. 134 raportat la art. 135 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, s-
a dispus trimiterea dosarului Curţii de Apel Cluj, în vederea soluţionării conflictului 
negativ de competenţă şi a stabilirii instanţei competente să soluţioneze acţiunea. 

La pronunţarea acestei soluţii, analizând cu prioritate, în conformitate cu 
prevederile art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepţia necompetenţei materiale, Judecătoria 
Cluj-Napoca a reţinut următoarele: 

„În fapt, prin acţiunea de faţă, reclamanţii au solicitat instanţei reconstituirea 
dreptului de proprietate cu privire la mai multe terenuri care au fost expropriate de la 
antecesorii lor. Terenurile identificate in acţiunea reclamanţilor sunt proprietate 
publica, întrucât au fost expropriate pentru utilitate publica si nu pot fi revendicate, 
întrucât fac obiectul unor legi speciale de reparaţie. S-a învederat, astfel, prin 
întâmpinarea formulata de parata Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 
Cluj-Napoca ca terenul in litigiu este supus regimului juridic reglementat de Legea nr. 
10/2001 si, nicidecum al Legii nr. 18/1991. Susţinerile paratei sunt confirmate de 
menţiunile adresei existente la fila 70 din dosar, din cuprinsul căreia reiese ca 
terenurile revendicate de reclamanţi nu mai exista in forma in care au fost deţinute in 
proprietate de către antecesorii reclamanţilor, astfel ca acţiunea de fond funciar poate 
viza doar aplicarea Legii nr. 10/2001, nefiind posibila retrocedarea in natura, conform 
Legii nr. 18/1991. Mai mult, instanţa arata ca reclamanţii au si formulat o notificare in 
baza Legii nr. 10/2001, notificare ce face obiectul dosarului nr. 2605/2001, încă 
nesoluţionat, după cum a precizat parata Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 
18/1991 Cluj-Napoca, in cuprinsul întâmpinării depuse la dosarul Tribunalului Cluj. 

În drept, conform art. 131 alin. 1 din Codul de Procedura Civilă, judecătorul 
este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este 
competentă general, material şi teritorial să judece pricina. Procedând în aceasta 
maniera, instanţa a constatat că nu ar fi competenta material pentru soluţionarea 
litigiului dedus judecăţii, întrucât, din actele existente la dosar, rezultă că obiectul 
dosarului este o acţiune de fond funciar întemeiată pe disp. Legii nr. 10/2001. Aceasta 



calificare a acţiunii rezultă în mod clar din cuprinsul întâmpinării formulate de parata 
Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Cluj-Napoca, instituţie ce are 
evidenta terenurilor aflate in domeniul public al statului si a precizat ca nu este 
posibila retrocedarea in natura a imobilelor solicitate de reclamanţi, întrucât terenurile 
sunt proprietate publica si au fost expropriate pentru o cauza de utilitate publica, fiind 
destinate construirii de locuinţe, după cum reiese din cuprinsul înscrisurilor prezentate 
de reprezentantul reclamanţilor în cadrul şedinţei publice din data de 05.03.2014. 

Ca atare, cauzei îi sunt aplicabile prev. Legii nr. 10/2001, ce arată, in cuprinsul 
art. 26 alin. 1, ca: „Daca restituirea in natura nu este posibila, deţinătorul imobilului 
sau, după caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării este 
obligata ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata … sa acorde persoanei 
îndreptăţite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propună acordarea de masuri 
compensatorii în condiţiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv, in 
perioada regimului comunist in România, în situaţiile în care măsura compensării nu 
este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana îndreptăţită”.  

În temeiul alin. 3 al aceluiaşi text de lege: „Decizia sau, după caz, dispoziţia 
motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată 
de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu 
soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea 
tribunalului este supusă recursului, care este de competenţa curţii de apel”.  

Deşi legiuitorul nu a prevăzut in mod expres si posibilitatea formulării unei 
acţiuni in justiţie împotriva refuzului de soluţionare a notificării, în virtutea respectării 
dreptului părţii de acces la justiţie garantat la nivel constituţional si pe deplin 
recunoscut in cuprinsul jurisprudenţei construite de către Curtea EDO, in temeiul art. 
6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, este evident ca prev. art. 26 alin. 3 
din Legea nr. 10/2001 trebuie interpretate in mod extensiv si aplicate cererilor ce au 
ca obiect nesoluţionarea notificării. În speţă, este vorba tocmai despre o asemenea 
acţiune in justiţie, notificarea reclamanţilor fiind identificata cu nr. de dosar în 
cuprinsul întâmpinării formulate de către parata Comisia Locala de Fond Funciar 
Cluj-Napoca. De altfel, temeiul de drept al acţiunii reclamanţilor este Legea nr. 
247/2005, mai exact Titlul VII al Legii nr. 247/2005, dispoziţii legale ce au si fost 
redate in acţiunea lor şi care fac referire la acordarea de despăgubiri. Mai mult, 
instanţa arata ca, in mod repetat, motivarea cererii reclamanţilor este întemeiată pe 
despăgubirile ce li se cuvin, fiind evident ca obiectul principal al acţiunii este 
acordarea de despăgubiri in temeiul legilor fondului funciar, cât timp obligaţia de a 
face este exclusa fata de împrejurarea ca terenurile nu pot fi restituite in natura. 

Totuşi, instanţa arata ca procedura prevăzută de art. 20 din Titlul VII al Legii 
nr. 247/2005, invocata de către reclamanţi in acţiunea introductiva, este una ulterioara 
Legii nr. 10/2001, ce se impune a fi aplicata spetei, având în vedere ca notificarea lor 
cu privire la restituirea imobilelor preluate in mod abuziv nu a fost încă soluţionată. 
Ca atare, în speţă, se impune a se face aplicarea prev. art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001 şi soluţionarea cererii de chemare in judecata de către „secţia civilă a 
tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii învestite cu soluţionarea 
notificării”: Tribunalul Cluj, din moment ce s-a precizat de către Comisia Locala de 
aplicare a legilor fondului funciar Cluj-Napoca ca instituţia a înregistrat o notificare 
formulata de reclamanţi in baza Legii nr. 10/2001, încă nesoluţionata. Faţă de aceste 
considerente, instanţa va înlătura susţinerile expuse în cuprinsul notelor de şedinţa 
depuse la dosar de către Comisia Centrala Pentru Stabilirea Despăgubirilor cu privire 



la declinarea competenţei de soluţionare a cauzei in favoarea secţiei de contencios 
administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Cluj. 

Raportându-se la prevederile art. 129 alin. 2 pct. 2 din Codul de Procedură 
Civilă, instanţa reţine că, în temeiul art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, legiuitorul a 
instituit competenţa materială pentru soluţionarea acţiunilor in justiţie avand ca obiect 
restituirea, prin masuri reparatorii, prin echivalent, a terenurilor preluate in mod 
abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 în favoarea secţiei civile din 
cadrul Tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii învestite cu 
soluţionarea notificării. 

Aplicând aceste prevederi legale la speţa dedusă judecăţii, instanţa apreciază 
că se impune admiterea excepţiei necompetentei materiale si declinarea competentei 
de soluţionare a acţiunii de faţă în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia Civila. Avand in 
vedere Sentinţa Civila Nr. 500/2013, pronunţata in dosar nr. .../2013 de către 
Tribunalul Cluj, prin care s-a declinat competenta de soluţionare a cererii de chemare 
in judecata in favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, conform art. 133 pct. 2 din Codul de 
Procedură Civila, instanţa urmează a constata existenţa conflictului negativ de 
competenţă şi, în temeiul art. 134 raportat la art. 135 alin. 1 din Codul de Procedura 
Civila, a înainta dosarul Curţii de Apel Cluj, instanţa competenta sa soluţioneze 
conflictul negativ de competenta, ca instanţă imediat superioara si comuna instanţelor 
aflate in conflict.  

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 129 alin. 2 pct. 2 din 
Codul de procedura civilă raportat la art. 132 din Codul de procedura civilă, se va 
admite excepţia necompetenţei materiale, astfel cum a fost invocată de către instanţă 
din oficiu şi se va declina competenţa de soluţionare a acţiunii in favoarea 
Tribunalului Cluj - Secţia Civila. Constatând existenta conflictului negativ de 
competenţă, în temeiul art. 134 raportat la art. 135 alin. 1 din Codul de Procedura 
Civila, instanţa urmează a înainta dosarul Curţii de Apel Cluj, in vederea soluţionării 
conflictului de competenta si stabilirii instanţei competente”.  

Examinând prezentul conflict negativ de competenţă prin prisma actelor 
dosarului, a dispoziţiilor legale incidente în materie, Curtea urmează să stabilească 
în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, competenţa materială de soluţionare a 
prezentei cauze, având în vedere următoarele considerente: 

Este ştiut faptul că normele de competenţă sunt de strictă interpretare, astfel 
încât, în măsura în care prin dispoziţii legale speciale nu se prevede în mod expres 
competenţa materială a altei instanţe pentru soluţionarea în primă instanţă a unei 
anumite cereri, competenţa revine judecătoriei, aceasta fiind instanţa de drept comun 
în soluţionarea cauzelor în primă instanţă. 

Potrivit art. 94 alin. 1 pct. 1 lit. h NCPC, judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

Art. 94 pct. 3 NCPC prevede că judecătoriile judecă şi căile de atac împotriva 
hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitatea jurisdicţională şi ale altor 
organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege. 

Cererea introductivă de instanţă are ca obiect, în mod cert şi neîndoielnic, o 
obligaţie de a face întemeiată pe dispoziţiile Legii fondului funciar, iar nu pe 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001, aşa cum nefondat a apreciat Judecătoria Cluj-Napoca. 

Astfel, prin cererea introductivă de instanţă, reclamanţii au solicitat, în esenţă, 
obligarea Comisiei Locale de fond funciar Cluj-Napoca şi a Comisiei Judeţene de 
fond funciar Cluj să îşi îndeplinească atribuţiile legale stabilite în sarcina lor prin 



dispoziţiile speciale ale Legii fondului funciar, cu modificările aduse prin Legea nr. 
247/2005, în sensul soluţionării favorabile a cererii de restituire nr. 
68324/304/28.09.2005, cerere prin care s-a solicitat reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenului din CF nr. 16312, nr. top 14054, CF nr. 7736, nr. top 
14148/2, CF nr. 5630, nr. top 14083, CF nr. 4216, nr. top 14052, CF nr. 16473, nr. top 
14053 (f. 2 dosar Tribunal), reclamanţii întemeindu-şi cererea, din punct de vedere 
juridic, pe prevederile Legii nr. 247/2005 şi ale H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 
modului de atribuire a loturilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor. 

La dosarul Tribunalului Cluj au fost depuse cererile de reconstituire a 
dreptului de proprietate asupra terenului, întemeiate pe dispoziţiile Legilor fondului 
funciar nr. 18/1991, nr. 169/1997 şi nr. 1/2000, astfel cum acestea au fost modificate 
prin Legea nr. 247/2005, înregistrate sub nr. 84725/304/28.11.2005 – titular N.S. (f. 
5), sub nr. 83994/304/25.11.2005 – titular B.I. (f. 57), sub nr. 68324/304/28.09.2005 – 
titular C.S. (f. 94), sub nr. 79556/304/11.11.2005 – titular B.I. (f. 128), sub nr. 
83996/304/25.11.2005 – titular B.I. (f. 131), prin care s-a solicitat reconstituirea 
dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar cu privire la terenurile rămase 
după defuncta C.Z., B.I., arătând că cererea o face împreună cu moştenitorii S.R.lia, 
C.S., C.I., V.G.; N.S., arătând că solicită reconstituirea dreptului de proprietate după 
defunctul K.M., împreună cu moştenitorii T.M. şi copiii fraţilor decedaţi, K.R., Z.R. şi 
K.M.; C.S. precizând că solicită reconstituirea dreptului de proprietate după defunctul 
C.A. sen., împreună cu moştenitorii D.M., B.J., S.S., C.G., S.S., S.R., C.J., C.S., C.I., 
N.E., J.K.. 

Prin urmare, cererile care au fost formulate în temeiul Legii nr. 247/2005 de 
către cei anterior menţionaţi, au vizat în mod exclusiv reconstituirea dreptului de 
proprietate în temeiul Legi fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările aduse prin 
Legea nr. 169/1997, prin Legea nr. 1/2000 şi prin Legea nr. 247/2005, obiectul 
litigiului pendinte fiind, în mod evident, unul vizând aplicarea Legii fondului funciar, 
şi întemeiat pe dispoziţiile Legii fondului funciar. 

Împrejurarea că prin Referatul nr. 83996/304/11.12.2009, întocmit de 
Municipiul Cluj-Napoca – Serviciul Administrare Fond Funciar şi Registrul Agricol, 
privind propunerea de soluţionare a dosarului nr. 83996/304/25.11.2005, cu nr. de 
înregistrare 3633, s-a comunicat petentei B.I. că cererea sa urmează să fie respinsă, 
motivat pe faptul că terenul pentru care se solicită reconstituirea dreptului de 
proprietate în temeiul Legii fondului funciar „nu face obiectul legilor fondului funciar, 
regimul juridic fiind reglementat de dispoziţiile Legii nr. 10/2001”, nu este de natură 
să schimbe obiectul şi cauza juridică a cererii deduse judecăţii de către reclamanţi, 
respectiv, să transforme o veritabilă cauză de fond funciar, într-o cauză întemeiată pe 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001 (f. 24 dosar Tribunal). 

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, republicată, „decizia sau, după 
caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură 
poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului 
în a cărui circumscripţie se afla sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii 
investite cu soluţionarea notificării, in termen de 30 de zile de la comunicare”. 

Prin urmare, sunt de competenţa în primă instanţă a Secţiei Civile a 
Tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare, sau, după caz, 
al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, doar plângerile formulate de persoana 



care se pretinde îndreptăţită, împotriva deciziei sau dispoziţiei de respingere a 
notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Nici împrejurarea că reclamanţii au formulat şi notificare în baza Legii nr. 
10/2001, nesoluţionată până la momentul promovării cererii pendinte, nu este de 
natură să schimbe natura juridică a prezentului litigiu, respectiv, cauza juridică şi 
obiectul acestuia, şi să îl transforme dintr-un litigiu de fond funciar într-un litigiu de 
Legea nr. 10/2001, câtă vreme, obiectul cererii introductive de instanţă nu îl constituie 
învestirea instanţei, în temeiul Deciziei în interesul legii nr. XX/2007 a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, cu soluţionarea pe fond, direct de către instanţa de judecată, a 
notificării formulate de reclamanţi în baza Legii nr. 10/2001. 

Legea nr. 18/1991 republicată şi actualizată, în forma actualizată valabilă 
începând cu data de 01.02.2014, reglementează în Capitolul IV „Dispoziţiile 
procedurale” în baza cărora se soluţionează cererile întemeiate pe dispoziţiile Legii 
fondului funciar, după cum urmează: 

Art. 51 prevede următoarele: 
„(1) Comisia judeţeană este competenta să soluţioneze contestaţiile şi să 

valideze ori sa invalideze măsurile stabilite de comisiile locale. 
(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau parţiale ca urmare a emiterii 

a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente, comisia 
judeţeană este competenta sa dispună anularea totală sau parţială a titlurilor emise 
ulterior primului titlu. 

(3) Comisia judeţeană va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat 
sau, după caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind 
masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romanii. 

(4) Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile”. 
La rândul său, art. 52 prevede următoarele: 
„(1) In sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate 

administrativa, iar comisia judeţeană este autoritate publica cu autoritate 
administrativ-jurisdicţională. 

(2) Comisia judeţeană si cea locala au, in limitele competentei lor si prin 
derogare de la dispoziţiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, 
când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe 
baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie 
asistarea prin avocat. 

 (3) Prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile”. 
Potrivit art. 53 alin. 1 din acelaşi act normativ, „hotărârile comisiei judeţene 

asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului 
de proprietate privata asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse in cap. II, si 
cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesaţi prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire”, în timp ce, în conformitate cu alin. 
2 al aceluiaşi articol, „împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la 
judecătoria in a cărei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la 
comunicare”. 

Art. 54 alin. 1 prevede că „dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in 
care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act 
administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau 
propunerile de atribuire a terenului, in condiţiile prevăzute in cap. III”, în timp ce alin. 
2 al art. 54 precizează că „dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile”. 



Art. 55 şi art. 56 arată ce anume poate forma obiectul unei plângeri întemeiate 
pe dispoziţiile legi fondului funciar, după cum urmează: 

Art. 55 prevede următoarele: 
„(1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de 

către comisie. 
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeţeană a emis, 

după încheierea procedurii de definitivare a activităţii sale, acte administrative 
contrare propriei hotărâri, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile”. 

Potrivit art. 56, „plângerea prevăzută la art. 53 poate fi îndreptată si împotriva 
masurilor de punere in aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a primi 
acţiuni in unităţile agricole de stat, reorganizate in societăţi comerciale conform Legii 
nr. 15/1990, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile”. 

În sfârşit, art. 58 prevede că „instanţa soluţionează cauza potrivit regulilor 
prevăzute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea 
judecătorească. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a 
emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa”, în timp ce 
art. 59 stabileşte că „sentinţa civilă pronunţată de instanţa menţionată la art. 58 este 
supusa căilor de atac prevăzute in Codul de procedura civila, cu respectarea 
dispoziţiilor legale in materie”. 

În speţă, în mod cert, prin petitele cererii introductive de instanţă se invocă 
refuzul instituţiilor abilitate prin Legea fondului funciar să soluţioneze cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în cadrul procedurii 
administrative, astfel încât, litigiul pendinte este în mod cert unul de fond funciar, iar 
nicidecum unul vizând aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Corect a reţinut Tribunalul că, în privinţa ultimului petit din cererea 
reclamanţilor, nu sunt incidente dispoziţiile art. 20 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 
247/2005, susceptibile de a atrage competenţa Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul, întrucât, 
reclamanţii nu au invocat refuzul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor 
de a emite decizia în favoarea reclamanţilor, ci au solicitat că această comisie, după ce 
va primi documentaţia privind acordarea de despăgubiri, şi doar în ipoteza în care se 
va impune luarea acestei măsuri ca urmare a imposibilităţii de restituire în natură a 
imobilelor solicitate, să fie obligată la emiterea deciziei corespunzătoare. 

Oricum, acest petit este unul accesoriu, care, prin prisma art. 123 alin. 1 
NCPC, este în căderea instanţei competente să judece cererea principală. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior 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 acţiune în primă instanţă este Judecătoria Cluj-Napoca. 

 
 



23. Competenţa materială procesuală. Recurs împotriva unei 
sentinţe prin care s-a soluţionat acţiunea Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru obligarea unui contribuabil la plata taxei pentru 
serviciul public de radio-difuziune. Competenţa tribunalului specializat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 55 din 22 mai 2014  

Prin decizia civilă nr. 612 din 18.11.2013 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. .../2013 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Specializat Cluj şi, în consecinţă : 

A fost declinată competenţa de soluţionare a recursului declarat de recurenta 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, în contradictoriu cu intimata SC 
T. SRL, împotriva sentinţei civile nr. 387/20 martie 2013, pronunţată de Judecătoria 
Dej în dosarul nr. .../2013, în favoarea TRIBUNALULUI CLUJ. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Specializat Cluj a reţinut 
următoarele: 

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, competenţa materială de recurs a celor trei 
tribunale comerciale, era reglementată de dispoziţiile art. 2 pct. 3, raportate la cele ale 
art. 2, pct. 1, lit. a şi art. 1 C.proc.civ., care diferenţiau între procese şi cereri în 
materie civilă şi procese şi cereri în materie comercială, toate coroborate cu 
dispoziţiile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, care prevedeau că tribunalele 
specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se 
înfiinţează, dispoziţiile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 prevăzând expres faptul 
că se pot înfiinţa secţii sau complete specializate pentru cauze comerciale. 

Desigur, din punctul de vedere al dreptului material, criteriile de delimitare 
între cauzele civile şi comerciale se regăseau în dispoziţiile art. 3 C.com., care se 
refereau la actele de comerţ obiective, art. 4 C.com., care se refereau la actele de 
comerţ subiective şi art. 7, art. 9 şi art. 56 C.com., care defineau comercianţii şi 
condiţiile de incidenţă a jurisdicţiei comerciale. 

Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 31 din 10 mai 1887 a fost abrogat, cu excepţia unor articole care nu 
prezintă relevanţă în prezenta speţă, prin dispoziţiile art. 230 lit. c din Legea nr. 
71/2011. 

Acelaşi act normativ, Legea nr. 71/2011, prin art. 223 prevede expres faptul că 
doar procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la 
data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal 
învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la 
data când acestea au fost pornite. 

Dat fiind faptul că cererea dedusă judecăţii a fost înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Dej la data de 7 februarie 2013, după data intrării în vigoare a noului Cod 
civil, dispoziţiile art. 223 din Legea nr. 71/2011 nu sunt aplicabile. 

În consecinţă, s-a impus verificarea aplicabilităţii dispoziţiilor art. 227 din 
Legea nr. 71/2011, potrivit cărora dacă legea specială prevede că anumite cauze sunt 
de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor 
comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea în vigoare a Codului 
civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, după caz, secţiilor 
civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv secţiilor civile 
reorganizate conform art. 225. 



În acest context s-a impus analiza noţiunii de „lege specială” la care se referă 
art. 227 din Legea nr. 71/2011, precum şi stabilirea modului de aplicare în timp a 
dispoziţiilor acestei norme. 

Dat fiind faptul că Legea nr. 71/2011 a fost adoptată pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, tribunalul a apreciat că singura interpretare 
posibilă a noţiunii de „lege specială” trimite la toate celelalte acte normative care se 
găsesc, faţă de noul Cod civil, în relaţia normă specială – normă generală. Aplicarea 
în timp a acestor dispoziţii are, desigur, în vedere momentul intrării în vigoare a 
noului Cod civil, legile speciale fiind actele normative arătate în cuprinsul prezentului 
aliniat care au rămas neabrogate în urma intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011. 

În consecinţă, Tribunalul Specializat Cluj ar fi competent să soluţioneze 
prezentul recurs doar în măsura în care hotărârea atacată ar fi o hotărâre pronunţată în 
primă instanţă în materia profesioniştilor. 

 Obiectul prezentului litigiu constă în pretenţii care vizează creanţe fără 
legătură cu activitatea vreunui profesionist. Or, creanţa dedusă judecăţii, constând 
într-o taxă, nu este de natură să atragă competenţa de soluţionare a instanţei 
specializate întrucât nu vizează activitatea profesioniştilor, fiind lipsit de relevanţă 
faptul că una dintre părţi este un profesionist. 

 Având în vedere considerentele reţinute, în temeiul art. 1591 alin. 2 
coroborat cu art. 2 pct. 3 C.proc.civ., tribunalul specializat a admis excepţia 
necompetenţei sale materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a recursului, în 
favoarea Tribunalului Cluj. 

Prin decizia civilă nr. 333/R din 22.04.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosar nr. .../2013 s-a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Cluj şi a 
fost declinată competenta de solutionare a recursului declarat de reclamanta 
Societatea Romana de Radiodifuziune impotriva sentintei civile nr. 387/20.03.2013 
pronuntata in dosar nr. .../2013 al Judecatoriei Dej, in favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj. 

S-a constatat conflictul de competenta si s-a trimis cauza Curtii de Apel Cluj 
in vederea solutionarii. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Cluj a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

RADIODIFUZIUNE a solicitat obligarea pârâtei SC T. SRL la plata sumei de 254,06 
lei, reprezentând taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, fiind vorba despre 
raporturi juridice între persoane care au calitatea de profesionişti, astfel cum este 
definită această calitate prin art.3 alin.2 şi 3 C.civ., 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. 

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 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 
activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, 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, în baza dispoziţiilor art.158 
C.proc.civ. tribunalul a admis excepţia invocată şi a declinat competenţa de 
soluţionare a apelului în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

În baza dispoziţiilor art. 20-22 C.proc.civ. instanţa a constatat conflictul 
negativ de competenţă şi a dispus înaintarea dosarului la Curtea de Apel Cluj, pentru 
soluţionarea acestui conflict.  

Legal investită cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit între Tribunalul 
Specializat Cluj şi Tribunalul Cluj, în temeiul art.22 C.pr.civ., Curtea de Apel Cluj 
reţine următoarele: 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
republicată, „tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 
fiecărui judeţ si al municipiului Bucureşti, si au, de regula, sediul in municipiul 
reşedinţa de judeţ”, alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol arătând ce se cuprinde în 
circumscripţia fiecărui tribunal, respectiv, ce secţii sau complete specializate pot 
funcţiona în cadrul fiecărui tribunal, astfel : 

 „(2) In circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile 
din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. 

 (3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete 
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de 
contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale, societăţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau 
pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime 
şi fluviale”. 

 Art. 37 Legea nr. 304/2004 republicată, prevede următoarele : 
 „(1) In domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinţa tribunale 

specializate. 
 (2)Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot 

funcţiona la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti si au, de regula, sediul in 
municipiul reşedinţa de judeţ. 

 (3)Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in 
domeniile in care se înfiinţează”. 

 Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit 
dispoziţiilor art.37 alin.3 din Legea nr.304/2004 cauzele de competenţa tribunalului în 
domeniul în care s-a înfiinţat, respectiv cauzele de natură comercială, în prezent şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti. 

Se reţine în acest sens faptul că, deşi criteriul de delimitare a cauzelor prin 
raportare la dreptul material şi-a pierdut funcţionalitatea, niciuna dintre normele 
noului Cod civil ori ale Legii nr.71/2011 de punere în aplicare a acestuia, nu interzice 
separarea litigiilor în care cel puţin una dintre părţi are calitatea de profesionist în 
materia „activităţilor de producţie, comerţ sau prestări de servicii” (expresie care, 
conform art. 8 din Legea nr. 71/2011, înlocuieşte expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ”) de celelalte litigii care implică profesionişti în alte 
materii şi conferirea competenţei de soluţionare a primei categorii tribunalelor 
specializate, astfel cum a procedat, implicit, Consiliul Superior al Magistraturii prin 
Hotărârea nr. 654/31 august 2011. 

 Este adevărat că prin art. 219 din Legea nr. 71/2011, actualizată, pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, intrată în vigoare la data 
de 24 iulie 2010, s-a prevăzut că, „Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul 



Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 punctul 1, litera a) se 
abrogă”, dar nu este mai puţin adevărat că abrogarea criteriului valoric de determinare 
a competenţei materiale a instanţei specializate în judecarea litigiilor comerciale, 
criteriu care opera între Judecătorie şi Tribunalul Comercial Cluj, nu între Tribunalul 
Comercial Cluj şi Tribunalul Cluj – Secţia Civilă, – art. 2 pct. 1 lit. a C.pr.civ. - , nu 
atrage automat şi necondiţionat o transpunere a competenţei Tribunalului Specializat 
Cluj, la Tribunalul Cluj – Secţia civilă, şi aceasta pentru că, într-o atare situaţie 
absolut ipotetică, nu şi-ar mai găsi justificare şi raţionare existenţa şi funcţionarea 
instanţei specializate. 

 Art. 226 din aceeaşi lege, prevede următoarele: 
 „(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în 
cadrul secţiilor civile, complete specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de 
litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: 

 a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc; 
 b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; 
 c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei; 
 d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare. 
 (2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de 

următoarele criterii: 
 a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secţiei; 
 b) specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei 

profesionale a acestora; 
 c) respectarea principiului repartizării aleatorii. 
 (3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va 

produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului civil”. 
Pe de altă parte, dispoziţiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, actualizată, 

au un caracter enunţiativ, exemplificativ 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, ipoteză 
care reiese din folosirea conjuncţiei precum pentru a exprima un raport comparativ 
echivalent cu "de exemplu", "de pildă". 

 În acelaşi timp, potrivit art. 227 din aceeaşi lege, „dacă legea specială 
prevede că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, 
de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea 
în vigoare a Codului civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, 
după caz, secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv 
secţiilor civile reorganizate conform art. 225”. 

 În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 1 din aceeaşi lege, „până la 
data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş se 
reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca secţii civile în cadrul 
tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226”, alin. 2 al aceluiaşi articol 
prevăzând că „la stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, după 
caz, a secţiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numărul şi 
natura cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experienţei 
profesionale a acestora, precum şi de volumul de activitate al instanţei”. 



Astfel, soluţia care rezultă din interpretarea art. 228 din Legea nr. 71/2011, 
normă specială faţă de art. 227 din acelaşi act normativ, conform topografiei textului, 
este cea contrară. 

Stabilirea întregii sfere de competenţă a tribunalelor specializate revine, 
conform art. 228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, 
dispoziţiile art. 227 din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de 
competenţa tribunalelor specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin 
raportare la noul Cod civil prevăd expres că anumite cauze sunt de competenţa 
tribunalelor comerciale ori, după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale 
tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate, prin Hotărârea CSM nr. 654/31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate 
înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de 
activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au 
sedii curţi de apel, 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. 

Rezultă, aşadar, din întreaga economie a textelor legale mai sus citate, că 
intenţia legiuitorului, exprimată în mod expres şi neîndoielnic prin Legea nr. 71/2011, 
a fost aceea ca tribunalele specializate – cum este şi Tribunalul Specializat Cluj – să-şi 
menţină aceeaşi arie de competenţă materială ca şi fostul Tribunal Comercial Cluj, 
practic, Tribunalul Specializat Cluj păstrând aceeaşi competenţă materială pe care a 
avut-o şi fostul Tribunal Comercial Cluj, pentru aceste tribunal, operând doar o 
reorganizare a acestuia, sub aspectul denumirii, ca tribunale specializate.  

Drept urmare, Curtea constată că prezenta cerere de recurs este de competenţa 
materială a Tribunalului Specializat Cluj având în vedere argumentele legale expuse.  

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor 
art. 22 alin. 5 C.pr.civ., Curtea stabileşte competenţa materială de soluţionare a cererii 
de recurs formulate de reclamanta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
RADIODIFUZIUNE în contradictoriu cu intimata SC T. SRL în favoarea 
Tribunalului Specializat Cluj. 

 
 



24. Competenţă materială procesuală. Acţiune având ca obiect 
obligarea comisiei locale la efectuarea procedurilor legale în vederea 

emiterii titlului de proprietate şi a comisiei judeţene la emiterea titlului de 
proprietate. Competenţa judecătoriei 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 58 din 2 iunie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 15001/22.11.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosar nr. .../2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a 
judecătoriei, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă: 

A fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii 
N.E., V.A., Z.S.I., K.V., H.E., M.A., S.S., B.C., B.I., Z.A., Z.S.S., V.R. şi J.E., în 
contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
asupra Terenurilor Cluj-Napoca şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate asupra Terenurilor Cluj, în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia Civilă.  

Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria Cluj-Napoca a reţinut în 
considerentele sentinţei sale, următoarele:  

„În şedinţa publică de la termenul curent instanţa a invocat din oficiu excepţia 
necompetenţei sale materiale, excepţie pe care analizând-o, o apreciază ca fiind 
întemeiată, pentru următoarele considerente: 

Potrivit disp. art.94 pct.1 N.C.P.C., Judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani în materiile 
expres prevăzute la lit.a - j din cuprinsul articolului în discuţie. 

Prezenta cauză are ca obiect o cerere în materia fondului funciar, cerere 
evaluabilă în bani. 

Prin disp. art.94 pct.1 lit.j N.C.P.C. legiuitorul a stabilit în favoarea 
judecătoriei competenţa materială de a soluţiona orice alte cereri evaluabile în bani, în 
valoare de până la 200000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor de profesionişti 
sau neprofesionişti. 

În speţă însă, ţinând cont de valoarea terenului solicitat de reclamanţi, astfel 
cum a fost aceasta indicată de către reclamanţi prin cererea depusă la data de 
10.06.2013, respectiv 1601600 lei (fila 54), prin raportare la criteriul valoric instituit 
de disp. art.94 pct.1 lit.j N.C.P.C., rezultă că soluţionarea acesteia este de competenţa 
materială în primă instanţă a Tribunalului Cluj - Secţia Civilă. 

Totodată, instanţa apreciază că Judecătoria Cluj-Napoca nu poate fi 
considerată ca fiind competentă material să soluţioneze cererea dedusă judecăţii nici 
din perspectiva disp. art.94 pct.3 N.C.P.C. coroborate cu cele ale art.53 alin.2 din 
Legea nr.18/1991, din moment ce prezenta cauză nu are ca obiect o plângere 
formulată împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar, iar o interpretare 
extensivă a disp. art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991, respectiv în sensul că acestea ar 
viza şi cererile prin care se solicită obligarea pe cale judiciară a comisiilor de fond 
funciar la reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, la acordarea de 
despăgubiri, ar fi de natură să contravină prevederilor legale care instituie competenţa 
materială a judecătoriei în materia litigiilor legate de reconstituirea/constituirea 
dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar, norme care instituind o 
competenţă cu caracter derogatoriu de la dreptul comun sunt, ca orice text de lege care 
prevede o excepţie, de strictă interpretare. 

Prin urmare, în considerarea celor mai sus expuse, instanţa va face aplicarea în 
speţă a disp. art.129 alin.2 pct.2 coroborat cu art.132 alin.3 N.C.P.C. şi va declina 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia Civilă”. 



Pe rolul Tribunalului Cluj cauza a fost înregistrată sub nr. .../2013, la data de 
21.03.2014. 

Prin încheierea civilă nr. 246/13.05.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosar nr. .../2013, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj - 
Secţia Civilă, invocată din oficiu şi, în consecinţă: 

A fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulată de 
reclamanţii N.E., V.A., Z.S.I., K.V., H.E., M.A., S.S., B.C., B.I., Z.A., Z.S.S., V.R. şi 
J.E., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate asupra Terenurilor Cluj-Napoca şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea 
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Cluj, în favoarea Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă. 
S-a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării acestuia. 
S-a dispus suspendarea prezentului dosar. 
Pentru a pronunţa această încheiere, Tribunalul Cluj a reţinut în 

considerentele hotărârii sale, următoarele:  
„Potrivit dispoziţiilor art.95 pct.1 C.proc.civ. tribunalele judecă în primă 

instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 
Conform art. 94 pct.1 lit. h C.proc.civ. judecătoriile judecă în primă instanţă 

cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat instanţei 
să dispună obligarea pârâtelor să îşi îndeplinească atribuţiile stabilite prin legile 
fondului funciar şi prin Legea nr.247/2005, privind soluţionarea cererilor pe care le-au 
formulat atât în temeiul Legii nr.18/1991, cât şi în temeiul Legii nr.169/1997, 
respectiv în temeiul Legii nr.247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenului în suprafaţă de 5240 mp, înscris în CF 17141 Cluj, nr. topo 15458, 
astfel încât capetele de cerere privesc obligaţii de a face neevaluabile în bani, care nu 
sunt date prin nici o dispoziţie legală în competenţa unor anumite instanţe. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.53 şi 54 din Legea nr.18/1991 
„hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut 
reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, 
conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile 
locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire. Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in 
a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare. 

Dispozitiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este 
indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ 
administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a 
terenului, in conditiile prevazute in cap. III. Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman 
aplicabile”. 

Deşi în speţă cererile reclamanţilor nu vizează o hotărâre a comisiei judeţene 
sau un ordin al prefectului, în condiţiile în care aceasta invocă refuzul instituţiilor 
implicate în procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de a soluţiona cererile lor, tribunalul apreciază că instanţa este investită cu 
analizarea îndreptăţirii reclamantei la reconstituirea dreptului de proprietate la fel ca şi 
în situaţia în care s-ar ataca o hotărâre a comisiei judeţene de respingere a cererii, fapt 
ce atrage competenţa de soluţionare în favoarea judecătoriei. 



În acest sens, tribunalul reţine că în mod similar, în aplicarea dispoziţiilor 
Legii nr.10/2001, prin Decizia în interesul Legii nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că instanţa de judecată este competentă să soluţioneze pe 
fond nu numai contestaţia formulată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a 
cererilor prin care s-a solicitat restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, ci şi 
acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de 
a răspunde la notificarea părţii interesate, reţinându-se că „într-un astfel de caz, lipsa 
răspunsului unităţii deţinătoare, respectiv al entităţii învestite cu soluţionarea 
notificării, echivalează cu refuzul restituirii imobilului, iar un asemenea refuz nu poate 
rămâne necenzurat, pentru că nicio dispoziţie legală nu limitează dreptul celui care se 
consideră nedreptăţit de a se adresa instanţei competente, ci, dimpotrivă, însăşi 
Constituţia prevede, la art. 21 alin. (2), că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea 
dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale 
legitime”. Ulterior pronunţării acestei decizii secţiile civile ale tribunalelor au 
soluţionat atât contestaţiile prevăzute de art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, cât şi 
acţiunile prin care s-a invocat refuzul unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art.132 
C.proc.civ. tribunalul urmează să admită excepţia necompetenţei materiale şi să 
decline competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În temeiul art.133 şi art.134 C Primarul. civ , tribunalul va constata ivit 
conflictul negativ de competenţă şi va înainta dosarul Curţii de Apel Cluj în vederea 
soluţionării acestuia, dispunând în acelaşi timp suspendarea prezentului dosar”. 

Pe rolul Curţii de Apel Cluj regulatorul de competenţă a fost înregistrat sub 
nr. …/33/2014. 

Examinând prezentul conflict negativ de competenţă prin prisma actelor 
dosarului, a dispoziţiilor legale incidente în materie, Curtea urmează să stabilească 
în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, competenţa materială de soluţionare a 
prezentei cauze, având în vedere următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 
29.04.2013 sub nr. .../29.04.2013, reclamanţii N.E., V.A., Z.S.I., K.V., H.E., M.A., 
S.S., B.C., B.I., Z.A., Z.S.S., V.R. şi J.E., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Cluj-Napoca şi Comisia 
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Cluj, au 
solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună: 

1) obligarea pârâtei de rândul 1 la efectuarea tuturor procedurilor legale în 
vederea emiterii în favoarea lor a titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 
5240 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Dunării nr.80, în prezent str. Tulcea, fost înscris 
în CF nr.17141 Cluj, nr. topo 15458, arător, pe vechiul amplasament, dacă este 
posibil, sau prin atribuire de teren echivalent în zona învecinată, liberă, ori în altă zonă 
rămasă la dispoziţia acesteia, iar în măsura în care nu va fi posibilă restituirea în 
natură, obligarea pârâtei la emiterea propunerii pentru stabilirea de despăgubiri în 
favoarea lor, la valoarea suprafeţei de teren nerestituită;  

2) obligarea pârâtei de rândul 2 la emiterea titlului de proprietate asupra 
acestei suprafeţe de teren, respectiv la emiterea deciziei legale pentru stabilirea de 
despăgubiri pentru terenul nerestituit în natură; fără cheltuieli de judecată, în situaţia 
în care pârâţii nu se opun admiterii acţiunii. 

Reclamanţii nu au invocat în susţinerea cererii introductive de instanţă care 
este temeiul juridic pe care îşi fundamentează cererea de chemare în judecată, însă, în 
motivarea cererii au făcut trimitere la Legea nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 
169/1997 şi prin Legea nr. 247/2005, susţinând că terenul pe care îl pretind a le fi 



restituit a fost preluat de C.A.P. Înfrăţirea, aşa cum rezultă din Adeverinţa nr. 
21/06.01.1984 şi arătând că în anul 1991 prin cererile înregistrate sub nr. 454/1 şi 
298/3 din 01.04.1991, reclamanţii au solicitat, în temeiul Legii nr. 18/1991, restituirea 
tuturor terenurilor ce au aparţinut defuncţilor lor bunici şi străbunici, cereri care nu au 
fost soluţionate nici în prezent. 

Rezultă, aşadar, din petitul cererii de chemare în judecată şi din argumentele 
de fapt şi de drept dezvoltate în cuprinsul motivării acestei cereri, că reclamanţii au 
învestit instanţa cu o cerere având ca obiect fond funciar, întemeiată pe dispoziţiile 
Legii nr. 18/1991, modificată. 

Art. 22 alin. 6 din NCPC – text legal care consacră principiul disponibilităţii în 
procesul civil -, prevede că judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a 
cerut, fără a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea dispune altfel, 
în timp ce art. 22 alin. 5 NCPC precizează în mod expres şi imperativ faptul că 
judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic pe care părţile l-au 
invocat în susţinerea cererii lor, în condiţiile detaliate în acest text legal. 

Cu alte cuvinte, judecătorul este ţinut să se pronunţe asupra a tot ceea ce i s-a 
cerut, fără însă să schimbe denumirea, temeiul juridic, calificarea juridică şi motivele 
de drept asupra cărora părţile au înţeles să limiteze dezbaterile, acesta fiind obligat să 
nu depăşească limitele învestirii sale. 

În speţă, Judecătoria Cluj-Napoca a fost învestită cu o cerere de fond funciar, 
întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991, modificată, astfel încât, prin prisma art. 
22 alin. 6 şi 5 din NCPC, cererea trebuia analizată din perspectiva dispoziţiilor Legii 
fondului funciar, sub toate aspectele sale, inclusiv din punct de vedere al normelor de 
competenţă materială aplicabile acestei cereri. 

Este ştiut faptul că normele de competenţă sunt de strictă interpretare, astfel 
încât, în măsura în care prin dispoziţii legale speciale nu se prevede în mod expres 
competenţa materială a altei instanţe pentru soluţionarea în primă instanţă a unei 
anumite cereri, competenţa revine judecătoriei, aceasta fiind instanţa de drept comun 
în soluţionarea cauzelor în primă instanţă. 

Potrivit art. 94 alin. 1 pct. 1 lit. h NCPC, judecătoriile judecă în primă instanţă 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent 
de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe. 

Art. 94 pct. 3 NCPC prevede că judecătoriile judecă şi căile de atac împotriva 
hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitatea jurisdicţională şi ale altor 
organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege. 

Cererea introductivă de instanţă are, în mod cert şi neîndoielnic, ca obiect, o 
obligaţie de a face neevaluabilă în bani, întemeiată pe dispoziţiile Legii fondului 
funciar – aşa cum corect a reţinut Tribunalul Cluj -, iar nu o cerere evaluabilă în bani, 
aşa cum nefondat a apreciat Judecătoria Cluj-Napoca. 

Chiar dacă reclamanţi au uzat şi de dispoziţiile Legii nr. 10/2001 – conform 
afirmaţiilor făcute de aceştia în motivarea cererii introductive de instanţă -, această 
împrejurare nu este de natură să schimbe obiectul cererii pendinte, temeiul juridic al 
acesteia şi cauza juridică pe care se întemeiază cererea de chemare în judecată. 

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, republicată, „decizia sau, dupa 
caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura 
poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului 
in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii 
investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare”. 



Prin urmare, sunt de competenţa în primă instanţă a Secţiei Civile a 
Tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare, sau, după caz, 
al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, doar plângerile formulate de persoana 
care se pretinde îndreptăţită, împotriva deciziei sau dispoziţiei de respingere a 
notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Nici împrejurarea că reclamanţii au beneficiat şi de dispoziţiile Legii nr. 
10/2001 nu este de natură să schimbe natura juridică a prezentului litigiu, respectiv, 
cauza juridică şi obiectul acestuia, şi să îl transforme dintr-un litigiu de fond funciar 
într-un litigiu de Legea nr. 10/2001, câtă vreme, obiectul cererii introductive de 
instanţă nu îl constituie învestirea instanţei, în temeiul deciziei în interesul legii nr. 
XX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu soluţionarea pe fond, direct de către 
instanţa de judecată, a notificării formulate de reclamanţi în baza Legii nr. 10/2001. 

Legea nr. 18/1991 republicată şi actualizată, în forma actualizată valabilă 
începând cu data de 01.02.2014, reglementează în Capitolul IV „Dispoziţiile 
procedurale” în baza cărora se soluţionează cererile întemeiate pe dispoziţiile Legii 
fondului funciar, după cum urmează: 

Art. 51 prevede următoarele: 
„(1) Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa 
valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. 
(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii 
a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, comisia 
judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor 
emise ulterior primului titlu. 
(3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat 
sau, dupa caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania. 
(4) Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman aplicabile”. 
La rândul său, art. 52 prevede următoarele: 
„(1) In sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate 
administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate 
administrativ-jurisdictionala. 
(2) Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin 
derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala 
pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv 
primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, 
nefiind obligatorie asistarea prin avocat. 
 (3) Prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile”. 
Potrivit art. 53 alin. 1 din acelaşi act normativ, „hotararile comisiei judetene 

asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului 
de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si 
cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire”, în timp ce, în conformitate cu alin. 
2 al aceluiaşi articol, „împotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la 
judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la 
comunicare”. 

Art. 54 alin. 1 prevede că „dispozitiile art. 53 alin. (1) se aplica si in cazul in 
care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act 
administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau 



propunerile de atribuire a terenului, in conditiile prevazute in cap. III”, în timp ce alin. 
2 al art. 54 precizează că „dispozitiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile”. 

Art. 55 şi art. 56 arată ce anume poate forma obiectul unei plângeri întemeiate 
pe dispoziţiile legi fondului funciar, după cum urmează: 

Art. 55 prevede următoarele: 
„(1) Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de 
catre comisie. 
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, 
dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative 
contrare propriei hotarari, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile”. 
Potrivit art. 56, „plangerea prevazuta la art. 53 poate fi indreptata si impotriva 

masurilor de punere in aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a primi 
actiuni in unitatile agricole de stat, reorganizate in societati comerciale conform Legii 
nr. 15/1990, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile”. 

În sfârşit, art. 58 prevede că „instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor 
prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea 
judecatoreasca. Pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a 
emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta”, în timp ce 
art. 59 stabileşte că „sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. 58 este 
supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila, cu respectarea 
dispozitiilor legale in materie”. 

În speţă, în mod cert prin petitele cererii introductive de instanţă se invocă 
refuzul sau omisiunea instituţiilor abilitate prin Legea fondului funciar, să soluţioneze 
cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în cadrul 
procedurii administrative, astfel încât, litigiul pendinte este în mod cert unul de fond 
funciar, iar nicidecum unul vizând aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Pe de altă parte, prezentul litigiu are ca obiect o obligaţie de a face 
neevaluabilă în bani, astfel încât, prin prisma obiectului său, un astfel de litigiu este în 
competenţa de primă instanţă a judecătoriei, conform art. 94 pct. 1 lit. h NCPC. 

În privinţa ultimului petit, teza finală, din cererea reclamanţilor, nu sunt 
incidente dispoziţiile art. 20 alin. 1 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, susceptibile 
de a atrage competenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului în a 
cărui rază teritorială domiciliază reclamantul, întrucât, reclamanţii nu au invocat 
refuzul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de a emite decizia în 
favoarea reclamanţilor, ci au solicitat să li se emită decizia legală pentru stabilirea de 
despăgubiri pentru terenul nerestituit în natură. 

Oricum, acest petit este unul accesoriu, care, prin prisma art. 123 alin. 1 
NCPC, este în competenţa instanţei competentă să judece cererea principală. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior 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 acţiune în primă instanţă este Judecătoria Cluj-Napoca. 

  



25. Competenţă materială funcţională. Mai multe capete de 
cerere principale, evaluabile în bani. Stabilirea competenţei în funcţie de 
criteriul valoric, raportat la capătul de cerere cu valoarea cea mai mare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sentinţa nr. 71 din  2 iulie 2014 

 
Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. .../190/2013 din 9.07.2013 la 

Judecătoria Bistriţa, reclamanta M.B. SA Bucureşti, i-a chemat în judecată pe pârâţii 
B.C.P., B.D.I. şi B.I., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună 
revocarea convenţiei act notarial nr. 194/26.01.2011 emis de BNP D.M.I., prin care 
ap. nr. IV din Bistriţa, str. I., având nr. cadastral 2092/IV/1 compus din 2 camere a 
intrat în proprietatea pârâţilor B.D.I. şi B.I.; revocarea convenţiei act notarial nr. 
194/26.01.2011 prin care construcţia cu nr. cadastral 2092/2 în suprafaţă de 2.686 mp 
a intrat în proprietatea pârâţilor B.D.I. şi B.I.; revocarea convenţiei act notarial nr. 
194/26.11.2011 prin care pivniţa cu nr. cadastral 2092/2/IV/II a intrat în proprietatea 
soţilor B.I.D. şi B.I.; revocarea convenţiei act notarial nr. 194/26.01.2011 privind vila 
în suprafaţă de 240 mp cu nr. cadastral 300, situată în Colibiţa, care a intrat în 
proprietatea soţilor B.D.I. şi B.I., revocarea convenţiei act notarial nr. 
4790/09.11.2010 prin care imobilul situat în Bistriţa, str. ... nr. 7, nr. cadastral 54073-
C1-U27 a intrat în proprietatea soţilor B.D.I. şi B.I.; revocarea convenţiei act notarial 
nr. 4788/09.11.2010 prin care ap. nr. 13 situat în Bistriţa, str. ... nr. 7, nr. cadastral 
54673-C1-U26 a intrat în proprietatea soţilor B.D.I. şi B.I.. 

La data de 30.01.2014, reclamanta a depus la dosar o modificare de acţiune, f. 
321-326. 

Prin sentinţa civilă nr. 1756 din 12 martie 2014 a Judecătoriei Bistriţa, s-a 
admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Bistriţa invocată din oficiu de 
instanţă şi în consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii pauliene 
formulată de reclamanta M.B. SA Bucureşti, în contradictoriu cu pârâţii B.C.P., B.D.I. 
şi B.I., în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia I-a civilă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a învestit instanţa 
cu o acţiune pauliană de natură civilă, al cărei obiect este evaluabil în bani, taxa de 
timbru fiind stabilită în funcţie de preţul din fiecare act care se solicită a fi desfiinţat, 
în total aceste sume fiind de 342.100 lei. 

Raportat la dispoziţiile art. 94 alin.(1) lit. j) din noul Cod de procedură civilă, 
valoarea obiectului cererii constituie ca regulă un criteriu de partajare a competenţei 
ratione materiae, în cazul unui litigiu care are un obiect evaluabil în bani, competenţa 
în primă instanţă este determinată de criteriul valoric, judecătorie sau tribunal, după 
caz. 

Acţiunile patrimoniale sunt cele care au un conţinut economic, pe când 
acţiunile extrapatrimoniale corespund unor drepturi subiective indisolubil legate de 
persoana titularului lor, indiferent dacă este o persoană fizică sau juridică, drepturi 
fără conţinut economic, deci drepturi personale nepatrimoniale. 

Se poate afirma că dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie, transferă 
caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi şi astfel procesul va putea 
fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de drept substanţial 
dedus judecăţii intră un drept patrimonial, real sau de creanţă. 

Atunci când este vorba despre desfiinţarea unor convenţii ce au dat naştere 
unor drepturi patrimoniale, este evident că şi lipsirea de efecte a unor astfel de acte 
juridice are tot consecinţe patrimoniale şi ca atare acţiunea prin care se valorifică un 
asemenea drept este patrimonială. 



Prin sentinţa civilă nr. 833/F din 19 iunie 2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bistriţa-Năsăud de 
soluţionare a acţiunii pauliene intentate de reclamanta M.B. SA Bucureşti, împotriva 
pârâţilor B.C.P., B.D.I. şi B.I. şi în consecinţă, s-a declinat competenţa în favoarea 
Judecătoriei Bistriţa. 

S-a dispus suspendarea cauzei şi s-a înaintat dosarul la Curtea de Apel Cluj, în 
vederea judecării conflictului negativ de competenţă. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prima instanţă şi-a verificat 
competenţa prin prisma contractelor menţionate în cererea introductivă de instanţă, în 
forma iniţială, neobservând că reclamanta, în temeiul şi în termenul prescris de art. 
204 Cod procedură civilă, şi-a modificat acţiunea, în sensul că a solicitat revocarea 
altor acte notariale nr. 1678/02.08.2010, nr. 1524/23.07.2010 şi nr. 4515/28.10.2010, 
neataşate cererii modificatoare, dar depuse la tribunal. 

Efectul admiterii unei acţiuni pauliene, constă în desfiinţarea totală sau parţială 
a efectelor actelor juridice încheiate de debitor cu terţe persoane, în dauna intereselor 
creditorului. 

Acţiunea este patrimonială, evaluabilă în bani, iar valoarea obiectului cererii 
poate fi determinată prin raportare la elementele de ordin pecuniar din conţinutul 
raporturilor juridice deduse judecăţii. 

Dar acţiunea are un caracter complex, fiindcă în vederea îndestulării creanţei 
pe care o are împotriva împrumutatului pârât B.C.P. în baza a două contracte de 
credit, reclamanta a înţeles să solicite revocarea a 3 contracte translative de 
proprietate. 

Fiecare dintre cele trei capete de cerere este principal, independent de 
celelalte, dată fiind situaţia cumulului de cereri reglementată de art. 198 Cod 
procedură civilă, câtă vreme niciuna dintre ele nu poate fi calificată ca accesorie 
celorlalte. Rezolvarea nici unuia dintre capetele de cerere nu atrage cu obligativitate o 
soluţie conformă celorlalte; convenţiile au fiecare propria lor soartă juridică, putând fi 
menţinute ori revocate în întregime sau parţial, în funcţie de cum se va hotărî, desigur 
distinct, pentru fiecare, dacă s-a încheiat în condiţiile art. 975 Cod civil. 

Pentru acest motiv, devin incidente dispoziţiile art. 99 alin. (2) Cod procedură 
civilă, conform cărora în cazul în care mai multe capete 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, aşa încât adiţionarea valorilor 
prevăzute pentru fiecare contract nu poate fi îmbrăţişată ca un criteriu în stabilirea 
competenţei. 

Valoarea obiectului litigiului se precizează de reclamantă separat pentru toate 
pretenţiile, aşa cum se deduce din interpretarea coroborată a art. 98 alin. (1) şi art. 194 
lit. c) Cod procedură civilă. 

Întrucât între valorile imobilelor menţionate în actele autentice şi valorile 
indicate de reclamantă au existat diferenţe mari, tribunalul a consultat raportul de 
expertiză efectuat de Camera Notarilor Publici, din care au rezultat valorile de grilă: 
pentru pivniţă şi terenul în suprafaţă de 123 mp de 23.370 lei; pentru apartament şi 
terenul în suprafaţă de 122 mp de 107.180 lei; pentru suprafaţa de 240 mp teren din 
Colibiţa şi o cabană valoarea este de 55.312 lei; casa cu 4 camere din Valea Rusului 
este de 152.656 lei, plus 9.707 lei terenul. 

Prin urmare, niciuna dintre sumele reprezentând valorile separate ale 
imobilelor, nu depăşeşte suma de 200.000 lei prevăzută de art. 94 lit. j) Cod procedură 



civilă, situaţie în care competenţa soluţionării acţiunii în primă instanţă aparţine 
Judecătoriei Bistriţa. 

Examinând conflictul negativ de competenţă, curtea reţine următoarele: 
Reclamanta a învestit instanţa cu o acţiune în revocare evaluabilă în bani, 

având mai multe capete de cerere, din care niciunul nu are valoarea de 200.000 lei, 
toate fiind sub această valoare, aşa cum rezultă din raportul de expertiză comunicat de 
Camera Notarilor Publici. 

Conform art. 98 alin (1) Cod procedură civilă, competenţa se determină după 
valoarea obiectului cererii arătate în capătul principal de cerere, iar potrivit art. 99 alin 
(1) teza a I-a din acelaşi cod, când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete 
principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în 
raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte, iar la 
alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că 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. 

Lămurind aspectul situaţiei în care reclamantul învesteşte instanţa cu mai 
multe capete principale de cerere şi că din raportul de expertiză pus la dispoziţie de 
Camera Notarilor Publici a rezultat că niciun capăt de cerere nu depăşeşte valoarea de 
200.000 lei, iar conform art. 94 pct.1 lit. j) Cod procedură civilă „judecătoriile judecă 
orice cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de 
calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti”, înseamnă că în speţă competenţa 
soluţionării cauzei aparţine Judecătoriei Bistriţa. 

Aşa fiind, în temeiul art. 135 alin.(1) şi (4) Cod procedură civilă, curtea va 
stabili competenţa soluţionării acţiunii civile modificate, intentate de reclamanta M.B. 
SA Bucureşti, împotriva pârâţilor B.C.P., B.D.I. şi B.I., în favoarea Judecătoriei 
Bistriţa. 

 
 
 

26. Acţiune în constatare. Calificarea greşită de către instanţă 
ca fiind acţiune în realizare, cu consecinţe asupra timbrării. Anularea 

sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 775 din 16 aprilie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 9163/17 septembrie 2013, pronunţată de Judecătoria 
Baia Mare în dosarul nr. .../2013 a fost admisă excepţia insuficientei timbrări a 
acţiunii, a fost anulată ca insuficient timbrată acţiunea civilă formulată de 
reclamantul B.S.M. în contradictoriu cu pârâtul A.I. şi a fost respinsă excepţia de 
necompetenţă materială a Judecătoriei invocată de reclamant. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin cererea formulată şi înregistrată sub dosar nr. .../2013, reclamantul B.S.M. 

a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâtul A.I. admiterea acţiunii şi stabilirea 
termenului de restituire a împrumutului acordat în sumă de 357.899 EON şi 46.070 
Euro. 

La data de 08.11.2012 pârâtul a primit cererea reclamantului de restituire a 
împrumutului în sumă de 458.017 RON şi cel în sumă de 46.166 Euro, precum şi 
notificarea de punere în întârziere. 



Cererea de restituire şi punerea în întârziere au fost făcute pentru sume 
superioare celor ce fac obiectul pricinii de faţă. 

În raport de obiectul cererii formulate, reclamantului s-a pus în vedere să 
achite taxa judiciară de timbru în sumă de 7670,99 lei şi timbru judiciar în sumă de 
3,5 lei, conform prevederilor din Legea nr. 146/1997 modificată, sub sancţiunea 
anulării cererii ca insuficient timbrată. 

Potrivit art. 137 Cod procedură civilă, instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul 
sau în parte, cercetarea în fond a pricinii. 

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru cu completările ulterioare, taxele de timbru se plătesc anticipat.  

Conform art. 20 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 146/1997, neîndeplinirea 
obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a 
cererii.  

 Potrivit art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cererile 
pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite dacă nu sunt timbrate 
corespunzător.  

 Raportat la considerentele mai sus expuse, în baza art. 20 alin. 1 şi alin. 
3 din Legea nr. 146/1997 cu modificările ulterioare, instanţa a admis excepţia 
insuficientei timbrări a acţiunii, a anulat cererea de chemare în judecată ca insuficient 
timbrată şi a respins ca rămasă fără obiect excepţia de necompetenţă materială a 
Judecătoriei Baia Mare. 

Prin decizia civilă nr. 13/A din 23.01.2014 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. .../2013 a fost admis apelul declarat de către apelantul-
reclamant B.S.M. împotriva sentinţei civile nr.9163/17.09.2013, pronunţată de 
Judecătoria Baia Mare în dosarul nr..../2013, care a fost anulată şi trimisă cauza 
spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că reclamantul a învestit 
prima instanţă cu acţiunea civilă având ca obiect stabilirea termenului de restituire a 
împrumutului acordat pârâtului. 

Potrivit art. 1582 Cod civil din 1864 „nefiind defipt termenul restituţiunii, 
judecătorul poate să dea împrumutatului un termen, potrivit cu împrejurările” şi art. 
1583 Cod civil, potrivit cărora „Dacă însă s-a stipulat numai ca împrumutatul să 
plătească când va putea sau când va avea mezii (mijloace), judecătorul va prescrie un 
termen de plată după împrejurări.” 

 În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 2162 (alin.1) Noul Cod civil „dacă 
nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanţă, ţinându-se 
seama de scopul împrumutului, de natura obligaţiei, de situaţia părţilor şi de orice 
împrejurare relevantă”. 

 În speţă, reclamantul a învestit instanţa cu o acţiune în constatare, 
invocând art. 111 Cod procedură civilă şi art.1582, art. 1583 din Codul civil din 1864. 

 Obiectul cererii de chemare în judecată prezintă importanţă, deoarece 
fixează limitele cadrului procesual în care se va desfăşura judecata, instanţa fiind 
ţinută de acest obiect, în sensul că nu poate să acorde mai mult, mai puţin, sau altceva 
decât s-a cerut, potrivit art. 129 alineatul final Cod procedură civilă 1865. 

 Obiectul acţiunii civile nu poate fi schimbat şi nici depăşit de către 
instanţă. În ceea ce priveşte temeiul juridic, este adevărat că, de regulă, instanţa nu 
este ţinută de temeiul juridic invocat de către părţi, dar, când, în speţă reclamantul 
reprezentat de avocat îşi precizează clar motivele de drept în limitele cărora înţelege 



să se judece şi insistă în acestea, şi totuşi instanţa schimbă temeiul juridic, atunci prin 
schimbarea operată de către instanţă se aduce o atingere principiului disponibilităţii. 

 Instanţa de judecată nu poate iniţia cereri pe seama părţilor din litigiu, 
fiind obligată să judece acţiunea cu care a fost învestită, astfel cum acesta a fost 
formulată, fără să schimbe obiectul acţiunii, sau să-l depăşească. 

 În speţă, în mod greşit şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 129 punctul 6 
Cod procedură civilă, prima instanţă a schimbat respectiv depăşit obiectul cererii de 
chemare în judecată atunci când a considerat acţiunea ca fiind evaluabilă în bani şi în 
mod greşit a anulat ca insuficient timbrată acţiunea. 

 Raportat la considerentele ce preced, în baza art. 297 alin.1 Cod 
procedură civilă 1865, constatând că apelul este fondat, tribunalul a admis şi a anulat 
sentinţa civilă nr. 9163/17.09.2013 a Judecătoriei Baia Mare, dispunând trimiterea 
cauzei spre rejudecare primei instanţe. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul A.I. solicitând 
admiterea recursului, modificarea deciziei pronunţată în apel în sensul respingerii 
apelului reclamantului, cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea recursului pârâtul a arătat că prin decizia pronunţată în apel s-au 
fost încălcat dispoziţiile art. 112 alin. (1) pct. 3, art. 129 pct. 6 şi art. 137 Cod proc. 
civ., art. 2 alin. 1 şiart. 3 lit. a1 din Legea nr. 146/1997. 

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat stabilirea 
termenului pentru restituirea împrumutului în sumă de 357.899 lei şi 46.070 euro 
invocând dispoziţiile art. 111 Cod proc. civ., coroborate cu art. 1582 şi 1503 Cod 
civil. 

Aşadar, instanţa trebuia să analizeze fondul raportului juridic obligaţional prin 
prisma răspunderii contractuale şi abia apoi putea stabili un termen pentru restituirea 
împrumutului, termen de la care urma să curgă prescripţia dreptului de a cere 
executarea silită a hotărârii judecătoreşti fără a se mai formula o acţiune în probaţiune. 

În speţă, nu există un contract de împrumut cu clauze clare şi exprese privind 
sume de bani împrumutate şi obligaţii corelative de restituire fără stabilirea unui 
termen, ci există anumite înscrisuri care pot fi considerate un început de dovadă 
scrisă, care nu poate fi considerat contract de împrumut valabil încheiat prin prisma 
art. 1172-1197 C. civil. 

Dreptul de creanţă în cuantum de 357.899 lei şi 46070 euro a transferat 
caracterul patrimonial litigiului însuşi şi litigiul trebuia caracterizat patrimonial, ori de 
câte ori, în situaţia raportului patrimonial dedus judecăţii, intră un drept patrimonial 
sau de creanţă. 

Instanţa de apel a greşit când a apreciat că instanţa de fond a depăşit limitele 
principiului disponibilităţii, deoarece instanţa de fond nu a făcut altceva decât a 
analizat conţinutul petitelor formulate prin prisma dispoziţiilor legale şi a determinat 
valoarea obiectului litigiului şi raportat la aceasta, corect s-a stabilit taxa judiciară de 
timbru. 

Legea nr. 146/1997 este o lege fiscală şi conţine o reglementare specială, 
limitată în materia taxelor judiciare de timbru, reglementare a căror consecinţe nu se 
pot produce decât în condiţiile timbrării. 

Clasificarea acţiunilor în acţiuni evaluabile şi neevaluabile, făcută în baza 
Legii nr. 146/1997, nu are nimic în comun cu natura patrimonială sau nepatrimonială 
cu dreptul dedus judecăţii şi cu caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al 
proceselor şi cererilor în materie civilă şi comercială la care se referă art. 2 Cod proc. 
civ. pentru delimitarea competenţei materiale. 



Astfel, pentru stabilirea taxei judiciare de timbru trebuie avute în vedere 
categoriile de acţiuni prevăzute de legea specială, în timp ce pentru determinarea 
competenţei după valoare, se va avea în vedere natura dreptului pe care se 
fundamentează acţiunea, particularizând-o şi transferându-i din caracterele sale. 

Mergând pe acest raţionament, în cazul unei acţiuni în constatarea nulităţii 
unui contract întemeiat pe dispoziţiile art. 111, plata taxei de timbru se va face potrivit 
art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997. 

Prin urmare, pârâtul apreciază că în mod corect instanţa de fond a anulat 
acţiunea ca insuficient timbrată.  

Apoi s-a invocat faptul că în ipoteza în care se invocă excepţia netimbrării şi 
excepţia necompetenţei materiale primează excepţia netimbrării, deoarece instanţa nu 
poate pune în discuţia părţilor alte probleme legate de soluţionarea cauzei, înainte de a 
fi achitată taxa judiciară de timbru – invocându-se art. 20 alin. 1 şi art. 2 alin. 11 din 
Legea nr. 146/1997. 

Prin concluzii scrise, reclamantul B.S.M. a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, anularea ca insuficient timbrată nu reprezintă o excepţie în înţelesul art. 137 
Cod proc. civ., şi o sancţiune prevăzută de Legea nr. 146/1997, instanţa trebuia să se 
pronunţe asupra excepţiei necompetenţei materiale care avea prioritate, iar aplicarea 
unei sancţiuni cade în sarcina instanţei competente să soluţioneze acţiunea. 

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

Corect a reţinut instanţa de apel că instanţa de fond a fost investită cu o acţiune 
în stabilirea termenului de restituire pentru împrumutul acordat pârâtului în sumă de 
de 357.899 EON şi 46.070 Euro. 

În doctrină s-a statuat că instanţa este îndreptăţită să stabilească un termen 
pentru restituirea împrumutului, potrivit art. 1583 C. civil în două situaţii. Prima 
situaţie, când în contract se stipulează că împrumutatul va restitui împrumutul când ca 
putea – contractul de împrumut fiind afectat de un termen suspensiv incert. În acest 
caz instanţa de judecată este chemată să transforme un termen suspensiv incert, într-
un termen suspensiv cert. 

O a doua situaţie care se subsumează dispoziţiilor art. 1583 C. civil este aceea 
în care persoana împrumutată se obligă să restituie împrumutul când va voi şi în 
această situaţie este vorba de un termen incert pe care instanţa (investită cu acţiunea 
de stabilirea termenului pentru restituirea împrumutului) este chemată să-l transforme 
într-un termen cert. 

O atare acţiune nu echivalează cu o acţiune de obligare a pârâtului să restituie 
împrumutul, care evident este patrimonială şi evaluabilă pecuniar. 

În ceea ce priveşte acţiunea de stabilire a termenului pentru restituirea 
împrumutului, în doctrină există mai multe opinii, una majoritară, în sensul că această 
acţiune precede acţiunea de executare silită a contractului prin care împrumutătorul 
solicită restituirea împrumutului şi este imprescriptibilă şi o altă opinie, potrivit căreia, 
pentru stabilirea termenului de restituire a împrumutului şi restituirea lui, instanţa este 
investită cu o acţiune unică, însă această opinie a rămas izolată în doctrină. 

În prezenta cauză, cum corect a reţinut tribunalul, reclamantul a investit 
instanţa cu o acţiune pentru stabilirea termenului pentru restituirea împrumutului, nu a 
solicitat constatarea unui drept patrimonial, nulitatea, anularea, rezoluţiunea unui act 
juridic patrimonial astfel încât să se impună stabilirea taxei judiciare potrivit 
dispoziţiilor art. 2 alin. 11 din Legea nr. 146/1997. 



Prin urmare, instanţa de apel a reţinut corect că obiectul acţiunii civile nu 
poate fi schimbat de către instanţă şi corect a fost casată hotărârea şi trimisă cauza 
spre rejudecare. 

Criticile pârâtului recurent referitoare la faptul că între părţi nu există un 
contract de împrumut cu clauze clare, nu vizează considerentele sau dispozitivul 
deciziei pronunţate în apel, întrucât prin acea hotărâre tribunalul nu a tranşat natura 
raportului juridic existent între părţi, ci a anulat sentinţa şi a trimis cauza spre 
rejudecare pentru a fi judecată cauza în limita investirii. 

Nu poate fi primită critica potrivit căreia clasificarea pe care o face Legea nr. 
146/1997 cu privire la acţiunile evaluabile şi neevaluabile în bani nu are nicio legătură 
cu natura patrimonială sau nepatrimonială prevăzută de Codul de procedură civilă. 

Deşi Legea nr. 146/1997 – are un vădit caracter fiscal, evident taxa de timbru 
s-a făcut ţinând seama de natura patrimonială a litigiului – când taxa de timbru este 
stabilită în funcţie de obiectul dedus judecăţii sau pentru litigiile nepatrimoniale, cu 
taxă fixă, însă clasificarea litigiilor în patrimoniale şi nepatrimoniale se face, evident 
ţinând seama de dispoziţiile de procedură civilă in materie.  

În faţa instanţei de fond s-a invocat şi excepţia netimbrării şi excepţia 
necompetenţei materiale, însă ordinea invocării nu este extrem de riguros stabilită de 
legiuitor care în art. 137 Cod proc. civ., a stabilit doar că instanţa se va pronunţa 
asupra excepţiilor de procedură şi apoi asupra celor de fond care fac de prisos 
cercetarea cauzei. 

Fiind sesizată cu două excepţii: una referitoare la competenţa materială a 
instanţei şi cealaltă referitoare la sancţiunea aplicabilă în cazul în care nu este legal 
timbrată acţiunea, instanţa va stabili prioritatea soluţionării excepţiilor în funcţie de 
efectele pe care le produc. 

Este real că acţiunea trebuia timbrată la data investirii instanţei sau până la 
primul termen de judecată şi-n cazul în care nu se respectă aceste dispoziţii legale se 
aplică sancţiunea anulării cererii, însă verificarea timbrajului, aplicarea sancţiunii 
trebuie efectuate de către instanţa legal investită, deoarece, în caz contrar actele de 
procedură efectuate de către un judecător necompetent sunt nule potrivit art. 105 
alin.(1) C.pr.civ.  

Prin urmare, curtea constată că instanţa trebuia să soluţioneze cu prioritate 
excepţia necompetenţei materiale şi abia ulterior, dacă această excepţie este respinsă 
se poate analiza problema legalei timbrări a cererii. 

Însă, în ipoteza în care temeiul juridic al acţiunii nu este clarificat, instanţa nu 
este ţinută de temeiul de drept invocat de parte, dar această problemă trebuie 
clarificată în contradictoriu cu părţile împrocesuate pentru respectarea principiului 
contradictorialităţii. 

În cazul de faţă, instanţa de fond a stabilit taxa judiciară de timbru pentru 
acţiunea în restituire împrumut deşi nu a pus în discuţie schimbarea temeiului juridic 
al acţiunii, în condiţiile în care reclamantul a investit instanţa cu o acţiune de stabilirea 
termenului pentru restituirea împrumutului.  

Prin urmare, corect a statuat tribunalul că prima instanţă trebuia să se judece 
strict în limita investirii, şi raportat la cererea cu care a fost investită să-şi verifice 
competenţa şi să stabilească taxa judiciară de timbru. 

Întrucât aceste aspecte nu au fost avute în vedere de instanţa de fond şi nu au 
fost clarificate, soluţia de anulare şi de trimitere a cauzei spre rejudecare este corectă. 

Prin urmare, în temeiul art. 312 Cod proc. civ., curtea va respinge ca nefondat 
recursul pârâtului. 

  



 

27. Taxă de timbru pentru apel. Respingerea cererii de 
reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea 

apelului ca netimbrat. Respingerea apelului împotriva deciziei 
tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 897 din 23 mai 2014  

 
Prin sentinţa civilă nr. 14708 din data de 14.11.2013 a Judecătoriei Cluj-

Napoca, pronunţată în dosarul nr. .../2011, s-a admis în parte acţiunea precizată 
formulată de reclamanta S.C. T.H.R. S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii O.I. şi O.D., 
V.S. şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – prin Primar. 

A. S-a dispus rectificarea C.F. nr. 258574 Cluj-Napoca (provenită din 
conversia pe hârtie a C.F. nr. 179302), nr. cad. 19672 (provenită din nr. top vechi 
10028/2/1, 10028/2/2), în ceea ce priveşte suprafaţa de teren, de la 662 m.p. la 
suprafaţa de 1.054 m.p. 

B. S-a dispus grăniţuirea: 
1). terenului proprietatea reclamantului, în suprafaţă totală de 1.054 m.p., 

situat în Cluj-Napoca, Str. S., nr. 1-3, jud. Cluj şi identificat în regim de C.F. cu 
imobilul înscris în C.F. nr. 258574 Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a 
C.F. nr. 179302), nr. cad. 19672; 

2). de terenurile, proprietatea pârâţilor: 
- pe latura de SUD cu imobilul de sub nr. top. 10028/4 – proprietatea 

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; 
- pe latura de SUD-EST, EST, NORD-EST cu imobilul de sub nr. top. 10028/3 

– proprietatea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; 
- pe latura de NORD cu imobilul înscris în C.F. nr. 267605 Cluj-Napoca 

(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 23429), nr. cad. 267605 (nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea O.I. şi O.D.; 

- pe latura de VEST cu imobilul înscris în C.F. nr. 258555 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 30358), nr. top. 10041(nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea V.S.; 

prin trasarea liniei de hotar în sensul evidenţiat în raportul de expertiză 
întocmit de expert I.V. (f.99-114, 187-190), între punctele A-B-C-D-E-F-G-H-I 
(Planşa nr. III – f. 110). 

S-a respins cererea reclamantului cu privire la obligarea pârâtului 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – prin Primar, la plata cheltuielilor de judecată, ca 
fiind neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în fapt, 
reclamantul S.C. T.H.R. S.R.L. este proprietar al imobilului situat în Cluj-Napoca, Str. 
S., nr. 1-3, jud. Cluj şi identificat în regim de C.F. cu imobilul înscris în C.F. nr. 
258574 Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 179302), nr. cad. 
19672, teren în suprafaţă de 662 m.p. şi construcţie. 

Paraţii sunt proprietari asupra imobilelor învecinate cu imobilul reclamantului, 
astfel: 

- pe latura de SUD imobilul de sub nr. top. 10028/4 – proprietatea 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (f. 17); 

- pe latura de SUD-EST, EST, NORD-EST imobilul de sub nr. top. 10028/3 – 
proprietatea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (f.17); 



- pe latura de NORD imobilul înscris în C.F. nr. 267605 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 23429), nr. cad. 267605 (nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea O.I. şi O.D. (f.49); 

- pe latura de VEST imobilul înscris în C.F. nr. 258555 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 30358), nr. top. 10041 (nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea V.S. (f.17); 

Instanţa de fond a constatat că în cauză a fost efectuat un raport de expertiză 
tehnică, întocmit de expert I.V. (f.99-114, 187-190) prin care au fost identificate 
imobilele terenuri, anterior menţionate. 

Conform concluziilor expertului, suprafaţa scriptică din C.F. nr. 258574 Cluj-
Napoca (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 179302), nr. cad. 19672 – 
proprietatea reclamantului, este de 662 m.p., însă suprafaţa reală a imobilului este de 
1.054 m.p., mai mare deci decât cea din înscrierile de carte funciară, fără să afecteze 
limitele imobilelor învecinate (f.106). 

În drept, potrivit art. 560 N.C.civ. Proprietarii terenurilor învecinate sunt 
obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor 
corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta. 

De asemenea, conform art. 907 alin. (1) şi (2) N.C.Civ. Când o înscriere făcută 
în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea 
acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei 
înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară. 

Art. 908 alin. (1) pct. 4 N.C.Civ. stipulează că orice persoană interesată poate 
cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă: 4. înscrierea în cartea 
funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a 
imobilului. 

Instanţa de fond a reţinut că în raport de momentul formulării cererii de 
chemare în judecată (14.10.2011) coroborat cu disp. art. 6 alin. (6) N.C.P.C. sunt 
incidente dispoziţiile legale, anterior menţionate. 

Faţă de concluziile raportului de expertiză şi a înscrisurilor depuse la dosar, 
instanţa de fond a reţinut ca justificată pretenţia reclamantului dedusă prezentei 
judecăţi, în sensul grăniţuirii suprafeţelor de teren aflată în proprietatea exclusivă a 
părţilor litigante, prin delimitarea fizică a acestora. 

Pârâţii au declarat că sunt de acord cu operaţiunea de grăniţuire solicitată de 
reclamant (întâmpinări f.40-41, 57) 

În concret, instanţa a procedat la delimitarea terenurilor în litigiu, prin trasarea 
liniei de hotar în sensul evidenţiat în raportul de expertiză întocmit de expert I.V. 
(f.99-114, 187-190), însuşit de părţi. 

În ceea ce priveşte suprafaţa reală de teren de 1.054 mp. care nu corespunde cu 
suprafaţa înscrisă în C.F. nr. 258574 Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a 
C.F. nr. 179302), nr. cad. 19672, fără să afecteze limitele imobilelor învecinate, 
instanţa de fond a apreciat că în cauză devin incidente disp. art. 907-908 N.C.Civ., 
relativ la rectificarea Cărţii Funciare. 

Pentru considerentele expuse, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantului, 
aşa cum a fost precizată. 

B. Grăniţuirea: 
1). terenului proprietatea reclamantului, în suprafaţă totală de 1.054 mp., situat 

în Cluj-Napoca, Str. S., nr. 1-3, jud. Cluj şi identificat în regim de C.F. cu imobilul 
înscris în C.F. nr. 258574 Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 
179302), nr. cad. 19672; 

2). de terenurile, proprietatea pârâţilor: 



- pe latura de SUD cu imobilul de sub nr. top. 10028/4 – proprietatea 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; 

- pe latura de SUD-EST, EST, NORD-EST cu imobilul de sub nr. top. 10028/3 
– proprietatea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; 

- pe latura de NORD cu imobilul înscris în C.F. nr. 267605 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 23429), nr. cad. 267605 (nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea O.I. şi O.D.; 

- pe latura de VEST cu imobilul înscris în C.F. nr. 258555 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 30358), nr. top. 10041 (nr. top. vechi 
10028/1) – proprietatea V.S.; 

prin trasarea liniei de hotar în sensul evidenţiat în raportul de expertiză 
întocmit de expert I.V. (f.99-114, 187-190), între punctele A-B-C-D-E-F-G-H-I 
(Planşa nr. III – f. 110). 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, art. 274 alin. (1) C.proc.civ., 
prevede că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească 
cheltuielile de judecată către cealaltă parte. În prezenta cauză, reclamantul a solicitat 
acordarea de cheltuieli de judecată, în cazul în care pârâţii se vor opune admiterii 
acţiunii. 

Reclamantul a făcut dovada cheltuielilor ocazionate cu acest proces, respectiv 
1.427,2 lei (1.399,6 lei onorariu expert şi 27,6 lei taxă judiciară de timbru şi timbru 
judiciar). 

Faţă de poziţia procesuală a pârâţilor, exprimată în întâmpinările depuse la 
dosarul cauzei, prin care au arătat că sunt de acord cu admiterea acţiunii (O.I., O.D. şi 
V.S. – f.40-41) sau că nu se opune acţiunii înregistrate de către reclamant, însă doar în 
măsura în care aceasta nu-i încalcă dreptul de proprietate (MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA – prin Primar – f.57), şi coroborat cu disp. art. 275 C.proc.civ., instanţa de 
fond a respins cererea reclamantului cu privire la obligarea pârâtului MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA – prin Primar, la plata cheltuielilor de judecată, ca fiind 
neîntemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 149 pronunţată la data de 04.03.2014 în dosarul nr. 
.../2011 al Tribunalului Cluj, s-a admis excepţia netimbrării şi s-a anulat ca netimbrat 
apelul promovat de către pârâtul MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, PRIN PRIMAR în 
contra Sentinţei civile nr. 14708 din 14.11.2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca în dosarul nr. .../2011, care a fost menţinută în totul. Fără cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că potrivit dovezii de 
îndeplinire a procedurii de citare (f.20), apelantul a fost citat cu menţiunea de a achita 
taxă judiciară de timbru în 13,5 lei şi 0,3 lei timbru judiciar sub sancţiunea anulării 
apelului ca netimbrat, însă nu a făcut dovada achitării taxei de timbru menţionate. 

 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. 

 Raportat la cele expuse, tribunalul a apreciat că sunt îndeplinite în 
cauză cerinţele textului legal citat şi, în consecinţă, în temeiul art.137 alin.1 Cod 
procedură civilă, raportat la art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art.9 alin. 2 din O.G. nr.32/1995, a admis excepţia 
netimbrării şi a anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ 
NAPOCA, prin Primar.  



Împotriva acestei decizii, pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, prin 
PRIMAR, a declarat recurs, în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, în 
principal, casarea hotărârii atacate, iar în subsidiar, modificarea acesteia, în sensul 
admiterii apelului, cu consecinţa respingerii acţiunii introductive. 

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că în mod eronat, instanţa de apel a 
dispus anularea apelului declarat de pârât ca netimbrat întrucât se impunea 
comunicarea încheierii de soluţionare a cererii de reexaminare cu pârâtul, urmând ca 
în funcţie de soluţia instanţei acesta să achite sau nu taxele de timbru. 

Astfel, pârâtul s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiei de plată 
stabilită în sarcina lui de către tribunal. 

Raportat la cererea de reexaminare, pârâtul apreciază că este scutit de plata 
taxei judiciare de timbru deoarece aceasta se încadrează în categoria de venituri 
publice reglementată de art. 17 din Legea nr. 146/1997, coroborat cu art. 26 alin. 3 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei legi.  

În sensul că taxa judiciară de timbru reprezintă un venit public sunt şi 
prevederile art. 2 pct. 58 din Legea nr. 273/2006 şi cele ale art. 10 din Legea nr. 
215/2001. 

În mod eronat tribunalul a respins apelul pârâtului ca urmare a respingerii 
cererii de reexaminare întrucât nu a avut în vedere faptul că pârâtul reprezintă o 
instituţie publică, iar veniturile, indiferent dacă sunt bugetare sau extrabugetare, sunt 
venituri publice în sensul art. 17 din Legea nr. 146/1997, art. 295 alin. 11 din Codul 
fiscal.  

Raportat la cele expuse, pârâtului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 20 alin. 
1 şi alin. 3 din Legea nr. 146/1997 şi cele ale art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, 
nefiind susceptibil de plata taxelor de timbru. 

Pârâtul arată că tribunalul nu a avut în vedere obiecţiunile formulate de acesta 
la raportul de expertiză efectuat în cauză de către exp. I.V., respectiv de a proceda la 
suprapunerea măsurătorilor efectuate de acesta peste planurile topografice ale 
municipiului ediţia 1940 şi 1970, în vederea identificării nr. topografice care sunt 
afectate. 

În realitate, terenul de 392 mp. aparţine nr.top. 10028/3 şi nr.top. 8787 care 
aparţin domeniului public al mun. Cluj-Napoca. 

Expertul nu a specificat care este cauza pentru care proprietatea reclamantei 
are suprafaţa de 1.054 mp., în totală contradicţie cu înscrierile de carte funciară de 
unde rezultă că terenul reclamantei are suprafaţa de 662 mp., prin urmare nu este de 
acord cu propunerea expertului privind rectificarea suprafeţei terenului întrucât 
reclamanta nu poate justifica un drept de proprietate asupra acestei diferenţe de teren. 

În acest sens s-au încălcat prevederile art. 35 alin. 1 coroborat cu art. 36 pct. 4 
din Legea nr. 7/1996 precum şi prevederile art. 25 alin. 1 din Ordinul nr. 634/2006 al 
A.N.C.P.I. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 5 şi art. 312 alin. 3 C.pr.civ.  
Reclamanta intimată S.C. T.H.R. S.R.L. CLUJ-NAPOCA a formulat 

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea 
recurentului la plata cheltuielilor de judecată. (f.14-19). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta intimată a arătat că simpla 
indicare a textului legal care ar justifica o soluţie de casare, fără dezvoltarea motivelor 
pe care s-ar întemeia această soluţie, nu echivalează cu o motivare a recursului. 
Recurentul nu indică care sunt formele de procedură pe care instanţa de apel le-ar fi 
încălcat pentru a atrage incidenţa art. 304 pct. 5 C.pr.civ. 



Instanţa de apel a soluţionat cauza pe excepţia netimbrării apelului şi nu a 
putut analiza fondul cauzei, datorită comportamentului culpabil al pârâtului care nu şi-
a îndeplinit obligaţia achitării taxei judiciare de timbru, astfel că în mod legal 
tribunalul a anulat apelului pârâtului ca netimbrat. 

Instanţa de apel nu avea obligaţia de a comunica încheierea prin care s-a 
respins cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru deoarece potrivit art. 18 
alin. 3 din Legea nr. 146/1997, această încheiere este irevocabilă, astfel încât nu se 
comunică părţilor, aşa cum dispune art. 266 alin. 3 C.pr.civ.  

Motivul de recurs prin care pârâtul arată că nu poate fi obligat la plata taxei 
judiciare de timbru este inadmisibil, deoarece tribunalul a respins irevocabil cererea 
de reexaminare a taxei judiciare de timbru, aceasta nemaiputând forma obiect al 
recursului. 

Referitor la motivele de recurs care se referă la netemeinicia sentinţei, 
respectiv la reaprecierea de către instanţa de recurs a probelor administrate în cauză şi 
la reanalizarea stării de fapt, reclamanta intimată a invocat excepţia inadmisibilităţii 
acesteia întrucât pct. 10 şi pct. 11 ale art. 304 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 
1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000. 

Pârâţii intimaţi O.I., O.D. şi V.S., 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 decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

În şedinţa publică din 23.05.2014, Curtea, din oficiu, în temeiul art. 316 
C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepţia de inadmisibilitate a 
criticilor formulate împotriva sentinţei prin care a fost soluţionat fondul cauzei, atâta 
vreme cât apelul declarat de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, prin Primar a fost anulat 
ca netimbrat, precum şi excepţia inadmisibilităţii motivului de recurs prin care se 
susţine de către pârâtul recurent că nu datora taxa judiciară de timbru pentru apel, 
având în vedere că acesta putea fi invocat pe calea reexaminării, conform art. 18 din 
Legea nr. 146/1997. 

 Astfel, 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 iar prin 
decizia tribunalului s-a admis excepţia netimbrării cu consecinţa anulării apelului 
declarat de pârât ca netimbrat astfel încât toate motivele de recurs prin care se critică 
direct hotărârea instanţei de fond, fără referire la soluţia cuprinsă în 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. 

Curtea constată că în sarcina pârâtului apelant Municipiul Cluj-Napoca 
tribunalul a stabilit obligaţia achitării unei taxe de timbru in sumă de 13,5 lei şi timbru 
judiciar in valoare de 0,3 lei pentru cererea de apel.  

 La data de 14.02.2014 pârâtul apelant Municipiul Cluj-Napoca a 
formulat in termen cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei de 
timbru, înregistrată sub nr. .../2011/a1, prin care a solicitat instanţei să revină asupra 
modului de stabilire a taxei de timbru, stabilind că cererea sa de apel este scutită de 
plata taxei de timbru. 

  În motivarea cererii, pârâtul apelant a arătat că taxa de timbru a fost 
greşit stabilită, din interpretarea art. 17 din Legea 146/1997 privind taxele de timbru 
cu modificările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 26 alin 3 din Normele 
metodologice pentru aplicarea Legii 146/1997, rezultă că sumele reprezentând taxe de 
timbru se încadrează in categoria de venituri publice, întrucât ceea ce interesează este 
afectaţiunea lor şi nu denumirea utilizată într-unul sau altul din textele legale, in 
condiţiile in care, in final, ele servesc unui scop public. 

 Cu atât mai mult se impune exonerarea sa de la plata taxei de timbru cu 
cât acesta este o instituţie de interes public iar veniturile, indiferent dacă sunt bugetare 
sau extrabugetare, sunt venituri publice în sensul art. 17 din Legea nr.146/1997 şi art. 
295 alin 11 Cod fiscal. 

 Prin Încheierea civilă nr. 24 /R/2014 pronunţată la data de 20 februarie 
2014 de Tribunalul Cluj s-a respins cererea de reexaminare formulată de pârâtul 
apelant Municipiul Cluj-Napoca împotriva modului de stabilire a taxei de timbru in 
dosar nr. .../2011. 

 Pentru a pronunţa această încheiere tribunalul a reţinut că interpretarea 
dată de apelant dispoziţiilor art. 17 din Legea nr.146/1997 nu poate fi primită, căci ar 
însemna să se admită că autorităţile publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru. 

 Or, dacă aceasta ar fi fost intenţia legiuitorului, ar fi procedat şi in 
cazul autorităţilor publice locale la fel ca in cazul Ministerului Finanţelor Publice, 
care este scutit de plata taxei de timbru in cazul oricăror cereri, indiferent de obiectul 
lor. Câtă vreme legea nu prevede expres o astfel de scutire şi pentru autorităţile 
publice locale, scutirea nu operează decât in situaţia in care însăşi obiectul acţiunii îl 
formează venituri publice. În speţă, obiectul cauzei nu se referă la venituri publice. 

 Potrivit art.18 alin.3 din Legea nr.146/1997, cererea se soluţionează în 
camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă. 

 Având în vedere că tribunalul s-a pronunţat printr-o hotărâre 
irevocabilă asupra cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de 
pârât în sensul respingerii ei, reiterarea criticilor privind scutirea sa de la plata taxei 
judiciare de timbru prin recursul pendinte este inadmisibilă deoarece în caz contrar s-
ar deschide posibilitatea exercitării unui recurs împotriva unei hotărâri irevocabile 
ceea ce nu este permis de lege.  

 Motivul de recurs referitor la faptul că în mod eronat, instanţa de apel a 
dispus anularea apelului declarat de pârât ca netimbrat întrucât se impunea 
comunicarea încheierii de soluţionare a cererii de reexaminare cu pârâtul, urmând ca 



în funcţie de soluţia instanţei acesta să achite sau nu taxele de timbru motiv pentru 
care pârâtul s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiei de plată stabilită în 
sarcina lui de către tribunal, în opinia Curţii, nu este fondat. 

 Potrivit art.266 alin.3 C.pr.civ., hotărârea se va comunica părţilor, în 
copie, în cazul când aceasta este necesară pentru curgerea termenului de exercitare a 
apelului sau recursului. 

 Ţinând seama că încheierea civilă nr. 24 /R/2014 pronunţată la data de 
20 februarie 2014 de Tribunalul Cluj prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare a 
taxei judiciare de timbru formulată de pârât este irevocabilă potrivit legii, aceasta 
nefiind susceptibilă de a forma obiectul unui apel sau recurs, din interpretarea per a 
contrario a textului legal mai sus menţionat rezultă că instanţa de apel nu avea 
obligaţia de a comunica pârâtului, în copie, această hotărâre. 

 Mai mult decât atât, art.129 alin.1 C.pr.civ. prevede că părţile au 
îndatorirea ca, în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. 
De asemenea, ele au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, 
ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi exercite drepturile 
procedurale conform dispoziţiilorart.723 alin.1, precum şi să-şi probeze pretenţiile şi 
apărările. 

 Prin urmare, în virtutea acestui text legal, pârâtul avea obligaţia 
procesuală de a urmări soluţionarea cererii de reexaminare, iar rezultatul acesteia fiind 
acela de respingere a cererii, de a achita taxa judiciară de timbru până la termenul din 
data de 04.03.2014, stabilit şi comunicat legal pârâtului, aşa cum reiese din dovada de 
comunicare a procedurii de citare anexată la f.20 din dosarul de apel. 

 Practic prin acest motiv de recurs, pârâtul îşi invocă propria culpă 
procesuală constând în necunoaşterea sau cunoaşterea insuficientă a dispoziţiilor 
legale mai sus arătate ceea ce în mod evident nu poate fi primit  

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.5 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, PRIN PRIMAR împotriva deciziei civile nr. 149, pronunţată la data de 
04.03.2014 în dosarul nr. .../2011 al Tribunalului Cluj, pe care o menţine în întregime 
ca fiind legală. 

Deşi prin întâmpinare reclamanta intimată a solicitat obligarea pârâtului 
recurent la plata cheltuielilor de judecată Curtea constată că reprezentantul acesteia, 
dl. avocat Bozeşan Mihai, în şedinţa publică din 23.05.2014, cu ocazia punerii 
concluziilor verbale asupra recursului, a precizat că reclamanta intimată nu mai 
solicită cheltuieli de judecată astfel încât, în aplicarea principiului disponibilităţii, 
Curtea nu va dispune în acest sens. 

 
 

28. Taxă de timbru. Existenţa căii de atac speciale a 
reexaminării, exclude posibilitatea atacării cu recurs a decizie 

tribunalului prin care s-a dispus anularea apelului ca netimbrat 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 898 din 23 mai 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 1412/30.04.2013, pronunţată de Judecătoria Turda în 
dosar nr. .../2011, s-a admis acţiunea civilă precizată formulată de reclamantul G.L., 
în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului Turda, Consiliul Local al 



municipiului Turda, Administraţia Patrimoniului Imobiliar Turda şi M.D., şi în 
consecinţă:  

S-a dispus dezmembrarea imobilului înscris în CF 13134 Turda, nr. top. 
3995/24/1/1, 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, în suprafaţă totală de 33.126 mp., în două 
imobile noi, corpuri de avere de sine stătătoare, după cum urmează: 

- imobilul cu nr. op. nou 3995/24/1/1/1, 3995/17/9/1/1, 3995/17/10/1/1 cu 
destinaţia de păşune la “Băi”, în suprafaţă totală de 32.152 mp. şi 

- imobilul cu nr. top. nou 3995/24/1/1/2, 3995/17/9/1/2, 3995/17/10/1/2 cu 
destinaţia “curţi, construcţii”, în suprafaţă totală de 974 mp., ambele imobile urmând a 
rămâne intabulate în CF pe numele vechilor proprietari tabulari, potrivit raportului de 
expertiză întocmit în cauză de exp. I.V., raport ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

S-a dispus înregistrarea în CF asupra imobilului cu nr. top. Nou 3995/24/1/1/2, 
3995/17/9/1/2, 3995/17/10/1/2 a construcţiei edificate asupra acestuia, constând din 
casă familială tip duplex, P+M, compusă din două apartamente, construită pe fundaţie 
de beton, pereţi de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare ceramică, cu suprafaţa 
construită de 158 mp., potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză de exp. I.V., 
raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

S-a dispus întabularea dreptului de proprietate asupra acestei construcţii în 
favoarea reclamantului G.L. şi a pârâtului M.D., în cote egale de câte ½ parte din 
întreg, cu titlu de drept construire. 

S-a dispus întabularea în cartea funciară asupra imobilului teren cu nr. top nou 
3995/24/1/1/2, 3995/17/9/1/2, 3995/17/10/1/2 a dreptului de folosinţă gratuită pe 
durata existenţei construcţiei, în favoarea proprietarilor construcţiei, respectiv 
reclamantul G.L. şi pârâtul M.D.. 

S-a dispus dezmembrarea (apartamentarea) imobilului construcţie descris mai 
sus, edificat asupra imobilului teren cu nr. top. nou 3995/24/1/1/2, 3995/17/9/1/2 şi 
3995/17/10/1/2 , potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză de exp. I.V., raport 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- imobil cu nr. top. nou 3995/24/1/1/2/S/I, 3995/17/9/1/2/S/I, 
3995/17/10/1/2/S/I cu destinaţia de Apartamentul nr.1 compus din: la parter, dormitor, 
cameră de zi, bucătărie, cămară, baie, hol, casa scării, logie, iar la mansardă: 3 
dormitoare, logie, baie, hol şi casa scării, cu suprafaţă utilă de 116,59 mp., suprafaţă 
construită la sol de 79 mp., suprafaţă construită desfăşurată de 158 mp., cu cota 
părţilor comune indivize aferente de 50 % şi drept de folosinţă gratuită asupra 
terenului, pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei de 487/974 m.p. teren aferent 
construcţiei, ce urmează a fi întabulat în c.f. în favoarea reclamantului G.L., cu titlu de 
drept construire şi partaj. 

- imobil cu nr. top. nou 3995/24/1/1/2/S/II, 3995/17/9/1/2/S/II, 
3995/17/10/1/2/S/II cu destinaţia de Apartamentul nr.2 compus din: la parter, 
dormitor, cameră de zi, bucătărie, cămară, baie, hol, casa scării, logie, iar la mansardă: 
3 dormitoare, logie, baie, hol şi casa scării, cu suprafaţă utilă de 116,59 mp., suprafaţă 
construită la sol 79 mp., suprafaţă construită desfăşurată 158 mp., cu cota părţilor 
comune indivize aferente de 50 % şi drept de folosinţă gratuită asupra terenului, pe 
durata existenţei construcţiei, asupra cotei de 487/974 m.p. teren aferent construcţiei, 
ce urmează a fi întabulat în c.f. în favoarea pârâtului M.D. cu titlu de drept construire 
şi partaj. 

- imobil cu nr. top. nou 3995/24/1/1/2/S, 3995/17/9/1/2/S, 3995/17/10/1/2/S cu 
destinaţia de părţi comune indivize aferente apartamentelor nr.1 şi nr. 2, constând din 
fundaţii comune, pereţi comuni, acoperiş, instalaţii până la intrarea în apartamente şi 



folosinţa terenului, ce urmează a fi întabulat în c.f. în favoarea reclamantului G.L. şi a 
pârâtului M.D., în cote de ½ parte fiecare. 

A fost obligat pârâtul Consiliul Local al municipiului Turda să plătească 
reclamantului suma de 3254 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

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

„Prin Hotărârea Consiliului Local Turda nr. 195/27.10.2005 (f.28) s-a aprobat 
darea în folosinţa gratuita a unui teren în suprafaţa de 450 m.p., aparţinând 
domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, strada Livezilor fn, pentru 
reclamantul G.L., în vederea construirii unei locuinţe, durata folosinţei terenului fiind 
egală cu data existenţei construcţiei. Această hotărâre a fost adoptată urmare a 
raportului de specialitate aprobat de primarul municipiului Turda, raport ce a constatat 
că în urma unor alunecări masive de teren imobilul - locuinţă din Hotar Petrilaca nr. 
25 deţinut de către reclamant a fost afectat. S-a mai reţinut că Prefectura judeţului 
Cluj a pus la dispoziţia reclamantului o cantitate însemnată de materiale de construcţii 
pentru refacerea locuinţei afectate, acestea neputând fi puse în operă pe 
amplasamentul locuinţei existente, din cauza fenomenelor de alunecări de teren, astfel 
încât se imp0une atribuirea unui teren propice pentru construirea acesteia.  

Ulterior, la data de 29.11.2006 prin Hotărârea nr. 269/29.11.2006, Consiliul 
Local al municipiului Turda a aprobat alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local 
pentru plata unor cheltuieli aferente construirii locuinţei pentru familia G.L., si anume 
cheltuieli legate de branşamentele la utilităţi si contravaloarea betonului folosit pentru 
fundaţie si planşe. În fine, prin Hotărârea nr. 176/30.11.2007, Consiliul Local al 
municipiului Turda a aprobat alocarea a încă 85.000 lei de la bugetul local pentru 
plata unor cheltuieli aferente finalizării locuinţei pentru familia G.L., si anume 
cheltuieli legate de finalizarea branşamentelor la utilităţi - instalaţii electrice, sanitare, 
de încălzire, canalizare si gaz si respectiv achitarea contravalorii betonului folosit 
pentru fundaţie si planşee. 

Potrivit procesului verbal nr. 2/15.02.2006 de predare-primire a terenului 
(f.12), la data de 15.02.2006 s-a realizat predarea-primirea terenului în suprafaţă de 
450 m.p. situate în Turda, str. L. f.n., în favoarea reclamantului, în baza Hotărârii 
Consiliului Local Turda nr. 195/27.10.2005. 

După cum se poate observa din adeverinţa nr. 22.011/26.10.2006 eliberată de 
Primăria municipiului Turda (f.19), în urma schimbării denumirii unor străzi din 
municipiul Turda şi renumerotării acestora, str. L. f.n. a devenit Aleea O. nr. 20. 

La data de 15.08.2006 a fost eliberată de către Primăria municipiului Turda, pe 
numele reclamantului şi a pârâtului M.D.a autorizaţia de construire nr. 159 (f.7-8), 
pentru executarea lucrărilor de construire a unei case familiale P+M tip duplex pe str. 
L. f.n. din municipiul Turda. 

În cauză a fost efectuată o expertiză judiciară în construcţii (f.75-86), expertul 
concluzionând că în urma identificării imobilului în litigiu, casă familială P+M tip 
duplex s-a constatat că în stadiul actual poate fi efectuată recepţia finală şi darea în 
folosinţă a casei familiale P+M din Turda, str. Aleea O. nr. 6, modificările faţă de 
proiect putând fi corectate de către proiectant în proiectul de execuţie, iar deficienţele 
constatate putând fi remediate şi după recepţia finală.  

În cadrul expertizei judiciare topografice (f.120-136) a fost identificat imobilul 
teren atribuit în folosinţă gratuită, expertul făcând propuneri de dezmembrare, 
înscriere construcţie, în vederea întabulării în cartea funciară.  

Cât priveşte apărările formulate de Consiliul Local Turda, în sensul că 
reclamantul nu este proprietar asupra construcţiei în litigiu, deoarece toate fondurile 



necesare, precum şi materialele de construcţie au fost puse la dispoziţia 
constructorului de către Primăria municipiului Turda şi Parohia Ortodoxă Oprişani 2, 
execuţia lucrărilor fiind asigurată printr-o echipă angajată de parohie, instanţa le va 
aprecia ca nefondate, câtă vreme terenul în litigiu a fost atribuit în folosinţă gratuită 
pentru construcţie de locuinţă reclamantului, autorizaţia de construire a fost emisă pe 
numele acestuia, la cererea primăriei. 

Punerea la dispoziţia reclamantului a fondurilor necesare construirii locuinţei 
de către primăria municipiului Turda şi Parohia Ortodoxă Oprişani 2 nu pot conduce 
la o concluzie contrară, câtă vreme ele au fost alocate tocmai în vederea edificării 
pentru reclamant a construcţiei cu titlu de locuinţă, cunoscând faptul că terenul i-a fost 
atribuit reclamantului în folosinţă gratuită şi că el este titularul autorizaţiei de 
construire. 

Aşadar, chiar dacă, în speţă, Consiliul Local Turda a finanţat parte din 
edificarea construcţiei în litigiu, nu se poate reţine că acesta a construit pe şi în 
numele său, ci pe şi în numele celui care avea deja un drept de folosinţă gratuită 
asupra terenului, respectiv reclamantul”. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, în termen legal, pârâtul Consiliul 
Local al municipiului Turda, solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei 
atacate, în sensul întabulării unui drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei asupra casei familiale tip duplex P+M, în favoarea lui G.L. şi Muresan 
Daniel, cu întabularea apartamentelor 1 şi 2, respectiv a cotelor comune indivize 
aferente apartamentelor şi a terenului în favoarea reclamantului G.L. şi a pârâtului de 
rd.4, M.D., cu titlu de drept de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei. 

Prin întâmpinarea formulată, reclamantul G.L. a solicitat respingerea 
apelului, cu cheltuieli de judecată. 

Prin întâmpinarea formulată, Primarul Municipiului Turda a arătat că lasă la 
aprecierea instanţei soluţionarea apelului. 

Prin decizia civilă nr. 20/085.01.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj, în 
dosar nr. .../2011, s-a admis excepţia netimbrării apelului şi, în consecinţă: 

A fost anulat ca netimbrat apelul pârâtului Consiliul Local al municipiului 
Turda. 

A fost menţinută sentinţa atacată în totul. 
Fără cheltuielile de judecată în apel. 
Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia 

următoarele: 
„Analizând excepţia, tribunalul apreciază că aceasta este întemeiată raportat la 

disp. art. 1 din Legea 146/1997 şi la împrejurarea că apelantul, legal timbrat, nu a 
depus dovada achitării taxei de timbru pentru termenul acordat de instanţă in vederea 
achitării acesteia, considerent pentru care o va admite, şi in consecinţă, in temeiul disp 
20 alin 3 din acelaşi act normativ, va dispune anularea apelului ca netimbrat, păstrând 
in întregime sentinţa atacată. 

Nu vor fi acordate cheltuieli de judecată intimatului, nefiind solicitate”.  
Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Consiliul 

Local al municipiului Turda, solicitând, în temeiul art. 3041, art. 3042 alin. 9 şi art. 
312 alin. 3 C.pr.civ., admiterea recursului, cu consecinţa casării deciziei si a trimiterii 
cauzei spre rejudecare în apel. 

În motivarea recursului s-a arătat că admiterea excepţiei netimbrării apelului s-
a făcut cu aplicarea greşită a legii, având în vedere ca textul Ordonanţei de Urgenta a 
Guvernului nr. 80/2013 nu prevede data intrării în vigoare, iar ordonanţele de urgenta 
intra în vigoare la momentul publicării lor în Monitorul Oficial, înseamnă ca actul 



normativ cadru în materie de taxe judiciare de timbru a intrat în vigoare la data de 
29.06.2013, iar apelul împotriva sentinţei 1412/2013 data de Judecătoria Turda a fost 
înregistrat la data de 20.09.2013. 

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa, „Pentru cererile si acţiunile 
introduse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, timbrul judiciar 
se aplica, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc si se plătesc în cuantumul 
prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor, iar potrivit art. 58 "La data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga: a) Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare".  

Aceasta înseamnă ca legea aplicabila timbrării cererii este cea în vigoare la 
momentul introducerii cererii, respectiv OUG nr. 80/2013 si nu cea în vigoare la 
momentul începerii procesului - Legea nr. 146/1997. 

recurentul consideră că este scutit de la plata taxei judiciare de timbru. 
Recurentul consideră că este scutit de la plata taxei judiciare de timbru, în 

temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
conform cărora „sunt scutite de taxa judiciara de timbru acţiunile si cererile, inclusiv 
căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia 
României, Guvernul României, Curtea Constituţionala, Curtea de Conturi, Consiliul 
Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finanţelor 
Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte instituţii 
publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri 
publice. 

(2) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenta, în categoria venituri publice se 
includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor 
locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări 
sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite 
externe si din dobânzi si comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum si 
veniturile bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de 
stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor 
speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe 
contractate ori garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se 
asigura din fonduri publice, precum si veniturile bugetului fondurilor externe 
nerambursabile. " 

Întrucât, pentru edificarea si finalizarea construcţie în speţa s-au alocat fonduri 
publice, venituri de la bugetul local, recurentul consideră că apelul declarat împotriva 
sentinţei civile nr. 1412/2013 este scutit de taxa de timbru. 

Prin întâmpinarea formulată, intimatul G.L. a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată prilejuite de 
acest demers, cu motivarea că, potrivit prevederilor art. 30, invocat de recurent, doar 
acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera 
Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, 
Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi 
de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele 
formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când 
au ca obiect venituri publice sunt scutite de plata taxelor de timbru. 

În speţă, doar reclamantul intimat a formulat o cerere, această cerere are ca 
obiect prestaţie tabulară, motiv pentru care scutirea de plata taxei de timbru solicitată 
nu se aplică. 



Oricum, recurentul trebuia să invoce acest aspect în faţa instanţei de apel în 
termenul legal prevăzut de art. 39 din Ordonanţa invocată.  

Astfel, 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 comunicării 
taxei datorate.  

Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.  
Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea 

părţilor, prin încheiere definitivă. Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de 
procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale 
cererii de chemare în judecată.  

In cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, instanţa va 
dispune restituirea taxei de timbru total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei 
contestate. 

Din aceste prevederi rezultă faptul că taxa de timbru se achită anticipat, iar în 
situaţia admiterii cererii de reexaminare se dispune restituirea acesteia ca nedatorate.  

Deoarece există o cale specială de contestare a taxei de timbru, solicitarea de a 
se constata că nu se datora şi deci, că apelul a fost anulat ca nelegal, apare ca fiind 
inadmisibilă. 

Primarul Municipiul Turda, prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei a 
arătat că înţelege să nu se opună recursului promovat de Consiliul Local al 
Municipiului Turda, prin care se solicita modificarea sentinţei civile atacate. 

Recursul este nefondat. 
Cererea introductivă de instanţă a fost formulată la data de 31 august 2011, 

deci, sub imperiul Legii nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, şi a O.G. nr. 
32/1995, privind timbrele judiciare. 

Apelul declarat de pârâtul Consiliul Local al municipiului Turda , împotriva 
sentinţei fondului, a fost declarat la data de 20 septembrie 2013 (f. 3 dosar apel), însă, 
acestui apel îi sunt aplicabile, în raport de dispoziţiile art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013, 
dispoziţiile Legii nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru şi ale O.G. nr. 
32/1995, privind timbrul judiciar. 

Astfel, chiar dacă O.U.G. nr. 80/2013 a intrat în vigoare cu mult anterior 
promovări apelului de către pârâtul Consiliul Local al municipiului Turda, respectiv, 
la 29.06.2013, totuşi, această Ordonanţă de Urgenţă nu se aplică apelului declarat de 
pârât, dat fiind că, potrivit art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013, „pentru cererile şi acţiunile 
introduse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, timbrul judiciar 
se aplică, respectiv, taxele judiciare de timbru se stabilesc, şi se plătesc în cuantumul 
prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor”. 

Textul art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013 are în vedere acţiunile şi cererile 
promovate până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, sintagma 
„acţiuni şi cereri” referindu-se în mod cert la acţiunile şi cererile introductive de 
instanţă, adică la procesele demarate anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 80/2013. 

În niciun caz nu este vorba, aşa cum nefondat apreciază recurentul, despre 
cererea de apel, ori, despre cererea de recurs. 

Prin urmare, independent de împrejurarea că cererea de apel a fost formulată 
după data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 80/2013, respectiv, la 20.09.2013, acesteia, 
prin prisma art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013, îi vor fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 
146/1997, privind taxele judiciare de timbru, şi ale O.G. nr. 32/1995, privind timbrul 
judiciar, dat fiind că cererea introductivă de instanţă a fost promovată anterior intrării 
în vigoare a O.U.G. nr. 80/2013. 



În consecinţă, pentru apelul pe care l-a promovat, pârâtul apelant datora, aşa 
cum legal a stabilit şi Tribunalul Cluj la termenul de judecată din data de 20.11.2013 
(f. 36 dosar apel), o taxa judiciară de timbru în sumă de 16 lei şi un timbru judiciar în 
sumă de 0,6 lei. 

De altfel, pentru termenul de judecată din data de 08.01.2014, pârâtul apelant a 
fost legal citat cu menţiunea de a timbra apelul cu suma de 16 lei, taxa judiciară de 
timbru şi 0,6 lei, timbru judiciar, sub sancţiunea anulării apelului ca netimbrat, dovada 
de îndeplinire a procedurii de citare fiind semnată de funcţionarul însărcinat cu 
primirea corespondenţei, procedura de citare fiind îndeplinită la data de 29.11.2013 (f. 
37 dosar apel). 

Prin urmare, pârâtul apelant a avut suficient timp la dispoziţie, până la 
termenul de judecată din 08.01.2014, fie să achite taxa judiciară de timbru şi timbrul 
judiciar ce i-au fost puse în vedere, fie să uzeze de calea legală de atac împotriva 
modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, aceea a reexaminării prevăzute de art. 
18 din Legea nr. 146/1997. 

Singura cale legală de contestare a modului de stabilire a taxei judiciare de 
timbru şi, respectiv, a cuantumului taxei judiciare de timbru, era aceea a reexaminării 
prevăzute de art. 18 din Legea nr. 146/1997, reexaminare care putea fi formulată doar 
împotriva încheierii de şedinţă din 20.11.2013 – întrucât prin această încheiere s-a 
stabilit cuantumul timbrajului datorat de pârâtul apelant pentru apelul pe care l-a 
promovat -, şi care, dacă nu a fost exercitată în termenul şi în condiţiile prevăzute de 
acest text legal, nu mai poate fi utilizată cu succes prin intermediul căii de atac a 
recursului. 

În primul rând, în raport de cele anterior expuse, Curtea constată că în cauză 
nu sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013, ci ale Legii nr. 146/1997. 

În al doilea rând, acele critici din recursul pendinte, prin care se susţine că 
recurentul ar fi scutit de la plata taxei judiciare de timbru datorate pentru apel, în 
temeiul art. 80 din O.U.G. nr. 80/2013, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, 
întrucât, acestea puteau forma doar obiect al căii speciale de atac a reexaminării, 
reexaminare ce putea fi exercitată exclusiv în condiţiile art. 18 din Legea nr. 
146/1997, republicată. 

Curtea constată, aşadar, că aceste critici din memoriul de recurs intră sub 
incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 18 alin. 3 din Legea 
nr. 146/1997, republicată, practic, prin aceste motive de recurs, recurentul criticând 
implicit încheierea prin care a fost stabilită în sarcina sa obligaţia de timbrare a 
apelului. 

Or, această dispoziţie a instanţei de apel putea fi contestată doar pe calea 
cererii de reexaminare formulată în condiţiile art. 18 din Legea nr. 146/1997. 

Potrivit art. 18 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, republicată, determinarea 
cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după 
caz, de Ministerul Justiţiei, iar împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de 
timbru se poate face, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din acelaşi act 
normativ, 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. 

Art. 18 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, republicată, prevede că cererea de 
reexaminare se soluţionează în Camera de Consiliu, de un alt complet, fără citarea 
părţilor, prin încheiere irevocabilă. 

Prin urmare, împotriva modalităţii de stabilire a taxei judiciare de timbru, 
respectiv, cu privire la determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru, printr-o 
lege specială, Legea nr. 146/1997, s-a instituit o cale de atac specială, aceea a 



reexaminării, reexaminare care trebuie formulată şi soluţionată în conformitate cu 
prevederile art. 18 din Legea nr. 146/1997, republicată. 

Reexaminarea prevăzută de art. 18 din Legea nr. 146/1997, republicată, 
reprezintă, aşadar, singura cale de atac prin care se poate contesta determinarea 
cuantumului taxelor judiciare de timbru ori modul de stabilire a taxei judiciare de 
timbru, iar încheierea prin care se soluţionează reexaminarea este irevocabilă şi, deci, 
nu mai este susceptibilă de a fi atacată cu vreo cale de atac. 

Existând o cale de atac specială împotriva modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru, respectiv, împotriva determinării cuantumului taxelor judiciare de 
timbru, aceea a reexaminării reglementate de art. 18 din Legea nr. 146/1997, 
republicată, este evident că problema modului în care s-a stabilit taxa judiciară de 
timbru, ori a modului în care s-a determinat cuantumul taxelor judiciare de timbru, nu 
mai poate fi contestată prin intermediul căilor de atac reglementate de Codul de 
procedură civilă, respectiv pe calea apelului ori a recursului, astfel de contestări, 
formulate în cadrul apelului ori a recursului, apărând ca inadmisibile. 

În virtutea principiului specialia generalibus derogant nu este permis 
niciuneia dintre părţile unui litigiu să se prevaleze de căile de atac prevăzute de 
dispoziţiile dreptului comun, în speţă, de calea de atac a apelului ori a recursului, atâta 
timp cât printr-o lege specială s-a instituit o cale de atac specială, în speţă, aceea a 
reexaminării. 

Drept urmare, Curtea constată că toate acele critici din recurs, referitoare la 
împrejurarea că recurentul ar fi scutit de la plata taxei judiciare de timbru în apel, pe 
motiv că pentru edificarea şi finalizarea construcţiei din speţă au fost alocate fonduri 
publice, ce reprezintă venituri de la bugetul local, reprezintă, în realitate, critici aduse 
Încheierii din 20.11.2013, critici inadmisibile în raport de împrejurarea că această 
încheiere, sub aspectul modalităţi de determinare a taxei judiciare de timbru şi al 
cuantumului acestora, putea fi contestată doar pe calea specială de atac a reexaminării, 
prevăzută de art. 18 din Legea nr. 146/1997. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse, Curtea constată că 
prezentul recurs este nefondat, astfel încât, în temeiul art. 312 alin. 1, coroborat cu art. 
304 pct. 9 C.pr.civ., urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs. 

Reclamantul intimat, prin întâmpinarea formulată în cauză, a solicitat 
cheltuieli de judecată, însă, cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei, la termenul de 
judecată din data de 23 mai 2014, reprezentantul reclamantul intimat nu a mai susţinut 
această solicitare. 

 
 

29. Perimare. Suspendare facultativă în baza art. 244 pct. 1 
C.pr.civ. Nesolicitarea repunerii cauzei pe rol după trecerea unui an de la 

data soluţionării a dosarului până la a cărui judecare s-a dispus 
suspendarea 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 867 din 21 mai 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 4706 din 30 mai 2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
respins acţiunea civilă intentată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
împotriva pârâtului C.F., având ca obiect desfiinţare construcţii. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin 
procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 5361 din 7.08.2006 
încheiat de Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii din cadrul 



Direcţiei Poliţiei Comunitare a Municipiului Cluj-Napoca, s-a dispus oprirea imediată 
a lucrărilor şi încadrarea în prevederile autorizaţiei de construire nr. 829/2006, în 
termen de 60 de zile de la comunicare, de către C.P.F., din strada ..., fără număr. 

 Ulterior, pârâtul s-a conformat măsurii stabilite în sarcina lui prin 
procesul-verbal şi a efectuat toate lucrările necesare, aducând acest fapt la cunoştinţa 
reclamantului prin adresa nr. 63527/48. 

 Expertul C.D.M. a arătat că poziţionarea pe planul de amplasament şi 
delimitare a corpului de proprietate a demisolului blocului aflat în construcţie la acea 
dată, întruneşte cerinţele prevăzute pe planul de situaţie anexă la autorizaţie. Aceeaşi 
concluzie se desprinde şi din documentaţia topografică întocmită în septembrie 2006 
de către acelaşi expert, precum şi din raportul de expertiză efectuat de expertul P.V., 
documente care au fost înregistrate la reclamant sub nr. 87205/48/2006. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul Municipiul Cluj-
Napoca prin Primar, solicitând schimbarea ei în sensul admiterii acţiunii introductive 
de instanţă. 

 În motivarea apelului, reclamantul a susţinut că prima instanţă şi-a 
întemeiat greşit soluţia pe baza a două rapoarte de expertiză extrajudiciare, efectuate 
înainte de înregistrarea acţiunii în justiţie, situaţie în care administrarea acestor probe 
luate în considerare de instanţă la pronunţarea soluţiei, este lovită de nulitate, 
deoarece nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 208 alin.(1) C.pr.civ. şi nu a luat 
în considerare procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională care nu a 
fost contestat de pârât. 

 La termenul din 4 septembrie 2008, instanţa de apel a suspendat 
soluţionarea apelului în baza art. 244 pct. 1 C.pr.civ., până la soluţionarea dosarului 
nr. .../117/2006 a Tribunalului Cluj. 

 Prin decizia civilă nr. 217 din 1 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj, s-a 
constatat perimarea apelului declarat de reclamantul Municipiul Cluj-Napoca în 
contra sentinţei civile nr. 4706 din 30.05.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamantul Municipiul 
Cluj-Napoca, solicitând modificarea ei în temeiul art. 304 pct. 8 C.pr.civ. şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 

 În motivarea recursului, reclamantul a susţinut că decizia recurată este 
nelegală, fiind dată cu aplicarea greşită a legii, respectiv a art. 248 alin.(1) C.pr.civ., 
teza a II-a, care prevede că partea nu se socoteşte în vină când actul de procedură 
urma să fie îndeplinit din oficiu, culpa părţii fiind una din condiţiile perimării. 

 Dacă a fost suspendată judecata până la soluţionarea definitivă a altei 
pricini, se exclude vina părţii, pentru lăsarea acţiunii în nelucrare şi nu se justifică 
perimarea acesteia. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele: 

 Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin.(1) 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, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare 
din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în vină, când actul de procedură 
urma să fie îndeplinit din oficiu. 

 Apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei a fost suspendat în 
baza art. 244 alin.(1) C.pr.civ., până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 
.../117/2006 al Tribunalului Cluj, dosar ce a fost soluţionat la data de 20 aprilie 2012, 
prin încheierea civilă nr. 4136 din 20 aprilie 2012. 



 Într-adevăr, perimarea nu curge atât timp cât durează suspendarea 
judecăţii pronunţată în baza art. 244 C.pr.civ., adică până la rămânerea irevocabilă a 
hotărârii pronunţate în cauza care a pricinuit suspendarea judecăţii, însă după acest 
moment, perimarea începe să curgă. 

 Întrucât reclamantul nu a solicitat repunerea cauzei pe rol şi 
continuarea judecăţii în timp de un an de la pronunţarea încheierii civile nr. 4136 din 
20 aprilie 2012, în mod corect tribunalul a constatat perimarea apelului. 

 Aşa fiind, în baza art. 304 pct. 8 coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ., 
se respinge ca nefondat recursul reclamantului împotriva deciziei tribunalului. 

 

30. Probe. Martor în gradul V de rudenie cu o parte din proces. 
Respingerea probei pe caz de rudenie. Nelegalitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 980 din 30 iunie 2014 

Prin sentinţa civilă nr. 2041 din 10 iulie 2013 a Judecătoriei Zalău, s-a admis 
acţiunea civilă intentată de reclamanta R.D.C. împotriva pârâtei C.M., s-a admis în 
parte cererea reconvenţională formulată de pârâtă împotriva reclamantei şi în 
consecinţă, s-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul C.A. decedat la 
data de 9.02.2012 se compunea din imobilul-apartament nr. 5 situat în mun. Zalău, 
str. ..., înscris în c.f. 56701-C1-U4 provenită din conversia c.f. 7446 ind. nr. top. 
1469/a/b/2/V, în cotă de 1/1, având valoarea de circulaţie 123.000 lei, grevat de un 
drept de creanţă al pârâtei în valoare de 50.000 lei constând în contribuţia acesteia la 
dobândirea imobilului bun propriu al soţului său defunct, astfel că valoarea imobilului 
în masa partajabilă este 73.000 lei; cota de 1/2 parte din dreptul de proprietate 
asupra autovehiculului marca Volkswagen Vento cu număr de înmatriculare SJ-54-
AMD, în valoare de 2.338 lei; cealaltă cotă de 1/2 parte asupra acestui bun, de aceeaşi 
valoare, aparţinând soţiei supravieţuitoare pârâte; 12 acţiuni evidenţiate în formă 
electronică la S.C. M.R. S.A.; suma de 1.506,45 lei reprezentând jumătate din 
valoarea soldului contului curent la data deschiderii moştenirii. 

S-au respins ca nefondate capetele din cererea introductivă cu privire la 
includerea în masa succesorală a altor titluri de valoare ca participaţie la S.C. M.R. 
S.A. şi a altor sume de bani aflate în depozite sau conturi bancare. 

S-a respins ca nefondat capătul din cererea reconvenţională referitor la 
obligarea reclamantei-pârâtă reconvenţională la suportarea cotei-părţi dintr-un pasiv 
succesoral. 

 S-a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului fiica 
reclamantă cu o cotă de 3/4 parte şi pârâta soţie supravieţuitoare cu o cotă de 1/4 
parte. 

 S-a dispus ieşirea din indiviziune după cum urmează: 
- S-a atribuit imobilul-apartament în deplină proprietate pârâtei-reclamantă 

reconvenţională şi o obligă totodată să plătească în favoarea reclamantei-
pârâtă reconvenţională suma de 54.750 lei, cu titlu de sultă; dispune 
înscrierile corespunzătoare în cartea funciară; 

- S-a atribuit dreptul de proprietate asupra autovehiculului, în întregime, 
reclamantei-pârâtă reconvenţională şi o obligă totodată să plătească 
pârâtei-reclamantă reconvenţională suma de 2.992,50 lei cu titlu de sultă; 

- împarte în natură acţiunile deţinute de defunct la S.C. M.R. S.A. prin 
atribuirea reclamantei în proprietate a unui număr de 9 acţiuni, iar pârâtei 3 
acţiuni; 



- a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 1.129,83 lei, 
echivalentul cotei-părţi al acesteia din soldul contului curent. 

 Prin compensare, pârâta-reclamantă reconvenţională a fost obligată să 
plătească reclamantei-pârâtă reconvenţională o sultă în valoare finală de 52.887,33 
lei. 

 A fost obligată pârâta-reclamantă reconvenţională să plătească 
reclamantei-pârâtă reconvenţională suma de 1.240,50 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată, stabilite proporţional, rămase după compensare. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că defunctul C.A. este tatăl 
reclamantei R.D.C. din prima căsătorie şi soţul predecedat al pârâtei C.M., căsătoria 
lor fiind încheiată la data de 22.02.1996, decesul survenind la data de 9.02.2012, iar 
acţiunea a fost introdusă la data de 16.03.2012. A doua fiică a defunctului, numita D. 
nu a avut nicio pretenţie la succesiune, întrucât a fost adoptată de sora tatălui său. 

Apartamentul nr. 5 situat în Zalău, str. … înscris în CF nr. 56701-C1-U4 face 
parte din masa succesorală, întrucât a fost bun propriu al defunctului, dobândit înainte 
de căsătorie, moştenitoare fiind reclamanta în calitate de fiică în cotă de ¾ parte şi 
pârâta în calitate de soţie supravieţuitoare, în cotă de ¼ parte, valoarea de circulaţie 
fiind de 123.000 lei. Întrucât la dobândirea apartamentului (a ratelor plătite în timpul 
căsătoriei) contribuţia pârâtei a fost de 50.000 lei, astfel că în masa succesorală intră 
doar valoarea de 73.000 lei. Partajul s-a dispus prin atribuirea apartamentului la pârâtă 
întrucât a convieţuit cu defunctul din anul 1990. 

În timpul căsătoriei cu defunctul, pârâta a dobândit în anul 2008 autoturismul 
„Volkswagen Vento” în cote egale, valoarea lui actuală fiind de 4.676 lei, cota de ½ 
parte ce intră în masa succesorală fiind de 2.338 lei, restul cotei de ½ parte aparţinând 
pârâtei. 

De asemenea, s-a mai constatat că din masa succesorală rămasă după defunct, 
mai fac parte 12 acţiuni în formă electronică la SC M.R. SA şi suma de 1.506,45 lei 
reprezentând jumătate din valoarea soldului contului curent la data deschiderii 
moştenirii. 

Prin decizia civilă nr. 64 din 4 februarie 2014 a Tribunalului Sălaj, s-au respins 
ca nefondate apelurile declarate de reclamanta R.D.C. şi pârâta C.M., împotriva 
sentinţei civile nr. 2041 din 10.07.2013 a Judecătoriei Zalău. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că apelurile sunt neîntemeiate. 
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta R.D.C., solicitând în 

principal casarea ei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar modificarea 
deciziei tribunalului în sensul, admiterii apelului reclamantei împotriva sentinţei 
judecătoriei, cu cheltuieli de judecată. 

Primul motiv de recurs invocat de reclamantă în temeiul art. 304 pct.5 Cod 
procedură civilă, a fost acela că instanţa de apel în mod greşit a omis de la audiere 
martorul M.L., constatând că este afin în gradul IV cu reclamanta, încălcându-i-se 
astfel dreptul la apărare garantat de art. 24 din Constituţie, iar decizia pronunţată fiind 
nulă în baza art.105 alin.(2) Cod procedură civilă. 

Însă tribunalul a omis de la audiere martorul M.L., reţinând că este în gradul 
de rudenie IV cu defunctul C.A. care este decedat, în loc să se raporteze la reclamanta 
care este parte în proces. 

Ceea ce este mai grav, este că din cei 4 martori, propuşi de reclamantă, a fost 
încuviinţat numai martorul M.L., pentru ca în final şi acesta să fie omis în mod greşit 
de la audiere. 

Al doilea motiv de recurs invocat de recurentă, întemeiat pe dispoziţiile art. 
304 pct.9 Cod procedură civilă, l-a reprezentat critica referitoare la nelegalitatea 



deciziei pentru calculul greşit al valorii bunurilor ce compun masa succesorală rămasă 
după defunctul C.A., atribuindu-i pârâtei în calitate de soţie supravieţuitoare mai mult 
de ½ parte din valoarea apartamentului nr.5, în condiţiile în care acest imobil este bun 
propriu al defunctului, evaluat la suma de 123.000 lei. 

În mod greşit şi în contradicţie cu probele cu înscrisuri administrate în cauză, 
s-a stabilit că pârâta are un drept de creanţă de 50.000 lei din valoarea apartamentului, 
pe baza depoziţiilor de martori, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 1191 şi art. 1193 
din vechiul Cod civil. 

Tot în mod greşit a reţinut instanţa de apel că reclamanta nu ar fi contestat 
depoziţiile martorilor cu privire la contribuţia reclamantei la dobândirea 
apartamentului şi nici că suma provenită din vânzarea apartamentului proprietatea 
pârâtei a fost afectată traiului comun; în realitate, suma de 12.000.000 lei obţinuţi din 
vânzarea apartamentului  ei, a fost folosită de pârâtă la cumpărarea unui teren în 
comuna Mirşid, jud. Sălaj, aşa cum rezultă din dosarul nr. …/337/2008 al Judecătoriei 
Zalău, iar o sumă consistentă a fost depusă la S.I. SA. 

Este discutabilă valabilitatea contractului de închiriere exhibat de pârâtă în 
condiţiile în care actul nu a fost semnat de toţi reprezentanţii societăţii chiriaşe, logic 
fiind că el nu şi-a produs efectele; mai mult, apartamentul pârâtei a fost cumpărat în 
anul 1990, în perioada de concubinaj cu defunctul. 

Şi reclamanta a locuit în apartamentul în litigiu, doar după moartea tatălui ei 
pârâta nu i-a mai permis să intre în apartament, dar nu are o locuinţă aşa cum au 
reţinut în mod eronat instanţele de fond, însă ea are nevoie de această locuinţă, mai ale 
că are şi o situaţie financiară precară. 

Intimata C.M. prin întâmpinarea depusă la dosar f.18-20, a solicitat 
respingerea recursului şi menţinerea deciziei tribunalului ca temeinică şi legală. 

Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
La termenul din data de 17 decembrie 2013, reprezentantul reclamantei-

apelante R.D.C., av. B.A. a solicitat audierea martorilor L.F., M.M., P.D. şi M.L., 
instanţa încuviinţând audierea martorului M.L. şi respingând audierea celorlalţi 
martori. 

Ulterior, la termenul din 21 ianuarie când s-a prezentat în vederea audierii 
martorul M.L., instanţa a procedat la verificarea identităţii acestuia, şi a constatat că 
este verişor primar cu defunctul C.A., tatăl martorului fiind frate cu mama defunctului 
C.A., instanţa de apel a „constatat că martorul M.L. se află în grad de rudenie prohibit 
de lege cu apelanta – reclamantă, respectiv afin de gradul IV şi având în vedere şi 
opoziţia reprezentantei apelantei – pârâte, omite audierea acestui martor”. 

Afinul este rudă prin alianţă, însă martorul M.L. este rudă firească cu 
reclamanta R.D.C.. 

Potrivit art. 663 alin.(2) din vechiul Cod civil aplicabil în speţă „Fraţii dar sunt 
(rude) în gradul de doilea; unchiul şi nepotul în al treilea; verii primari în al patrulea”. 

Întrucât martorul M.L. este văr primar cu tatăl reclamantei, înseamnă că 
martorul este rudă de gradul IV cu defunctul C.A., iar cu reclamanta R.D.C. este rudă 
de gradul V. 

Conform art. 189 alin (1) pct.1 din vechiul Cod de procedură civilă, nu pot fi 
ascultaţi ca martori rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv. 

Din această analiză rezultă că în mod nelegal instanţa de apel a omis de la 
audiere martorul M.L., singurul martor încuviinţat din cei 4 martori propuşi de către 
reclamantă. 



Procedând în acest mod nelegal, instanţa de apel a privat-o de unica probă 
testimonială, situaţie în care, i-a pricinuit reclamantei – apelante o vătămare ce nu 
poate fi înlăturată decât prin anularea decizie atacate. 

Aşa fiind, în baza art. 304 pct.5 şi 9 coroborat cu art. 312 alin (1) şi (3) Cod 
procedură civilă, se va admite recursul reclamantei împotriva deciziei tribunalului 
care va fi anulată (casată) şi se va trimite cauza spre rejudecarea apelurilor la acelaşi 
tribunal, pentru audierea martorului M.L.. 

Având în vedere soluţia ce urmează să fie pronunţată ca urmare a găsirii ca 
fondat a primului motiv de recurs, curtea găseşte de prisos analizarea celui de-al 
doilea motiv de recurs, criticile urmând să fie analizate de instanţa de apel. 

 
 

31. Contestaţie în anulare. Neindicarea motivelor, nulitate 

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 740 din 4 aprilie 2014  

Prin contestaţia în anulare înregistrată sub nr. de mai sus la data de 23 iulie 
2013, contestatoarea S.C. R.I. S.R.L., în contradictoriu cu intimaţii S.C. B.P. S.A. 
Bucureşti, S.C. B.P. S.A. Sucursala Cluj şi Consiliul local al Municipiului Cluj-
Napoca, a solicitat, în temeiul art. 318 alin. 1 C.pr.civ., anularea deciziei civile nr. 
1148/R/12.03.2013, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, Secţia I Civilă, în dosarul nr. 
.../2008*, reluarea judecăţii de la cel mai vechi act de procedură efectuat, în vederea 
pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice, neviciate, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că prin decizia contestată s-a soluţionat 
recursul declarat de S.C. R.I. S.R.L., împotriva deciziei civile nr. 470/16.10.2012, 
pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../2008* şi în contradictoriu cu pârâţii 
Consiliul local al Municipiului Cluj - Napoca şi pe SC B.P. SA, având ca obiect 
partajul judiciar. 

În fapt, arată contestatoarea, prin decizia civilă enunţată, reclamantei i s-a 
respins acţiunea ce a format obiectul dosarului nr. .../2008*, în mod neîntemeiat, 
nejustificat şi nelegal.  

Hotărârea pronunţată este în contradicţie cu principiile şi dispoziţiile 
constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Aşa cum constată şi reţin cele două instanţe, Tribunalul Cluj, respectiv, Curtea 
de Apel Cluj, fila 2 din decizia civilă nr. 1148/R/2013 a Curţi de Apel Cluj, Secţia I 
Civilă, pronunţată în dosarul nr. .../2008* „calitatea contestatoarei de proprietar 
tabular asupra cotei de 49,56/100 parte din terenul situat în Cluj - Napoca, str. E. nr. 4, 
nr. top 10983/2, cu suprafaţa de 294 mp, intrată în posesia contestatoarei în baza 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat sub nr. 5441 din 14.11.2000, autentificat 
de către Biroul Notarial Public L.M. (proba nr. 1), cum rezultă de altfel şi din extrasul 
de Carte Funciară nr. 113118 a Municipiului Cluj - Napoca, este incontestabilă." 

În ce priveşte pârâta SC B.P. SA, consideră contestatoarea că instanţa în mod 
greşit reţine si afirmă faptul că pârâta este „proprietar" al cotei de 50,44/100 din 
terenul situat în Cluj-Napoca, str. E. nr. 4, nr. top 10983/2 cu suprafaţa de 294 mp. 

Aşa cum rezultă din Contractul de concesiune încheiat în mai 1995, între 
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat la aceea dată de domnul 
primar Gheorghe Funar, şi B.P. SA, Sucursala Judeţeană Cluj, respectiv extras CF nr. 
263016 a Municipiului Cluj - Napoca, aceasta din urmă are dreptul de folosinţă a 
imobilului, în urma concesiunii. 



Doctrina juridică, împreună cu dispoziţiile legale încă de la aceea vreme 
(1995), stabileau faptul că „contractul de concesiune, este contractul prin care o parte 
- cedentul transmite altei părţi - concesionarul - spre administrare rentabilă, pe un 
termen determinat, în schimbul unei redevenţe, o activitate economică, un serviciu 
public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat.  

Contractul de concesiune se încheie între autoritatea cedentă şi particularul pe 
care l-a ales liber, cu respectarea legii.  

Orice persoană fizică sau juridică română sau străină poate participa la o 
licitaţie de concesiune, poate obţine concesionarea unor activităţi economice, servicii 
publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat în 
baza unui contract de concesiune.  

Ca parte a acestui contract, concesionarul se obligă să administreze şi să 
exploateze obiectul concesiunii cu diligentă maximă pentru a conserva şi dezvolta 
valoarea acestuia pe toată durata contractului şi să despăgubească pe concedent pentru 
pagubele produse din culpa sa, în condiţiile stabilite în caietul de sarcini.  

Totodată, el îşi asuma obligaţia ca la expirarea contractului de concesiune să 
restituie concedentului obiectul concesionat cu toate instalaţiile, dependinţele şi 
anexele lui gratuit şi libere de orice sarcini. Prin semnarea contractului, concesionarul 
confirmă că a luat act de toate condiţiile impuse de concedent prin caietul de sarcini.  

Totodată concesionarul se obligă să plătească redevenţa stabilită şi să pună Ia 
dispoziţia organelor de control toate evidenţele şi informaţiile solicitate." 

Exercitarea dreptului de concesiune este reglementată şi de a art. 872 NCC, 
care, în alin. 1 prevede că „concesionarul poate efectua orice acte materiale sau 
juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub 
sancţiunea nulităţii absolute, concesionarul nu poate înstrăina şi nici greva bunul dat 
în concesiune sau, după caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii 
şi care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, să, fie predate concedentului la 
încetarea, din orice motive, a concesiunii”. 

Alin. 2 al art. 872 NCC prevede că „fructele, precum şi, în limitele prevăzute 
de lege şi în actul de constituire, productele bunului concesionat revin 
concesionarului”, în timp ce potrivit alin. 3 al art. 872 NCC, „în toate cazurile, 
exercitarea dreptului de concesiune este supusă controlului din partea concedentului, 
în condiţiile legii şi ale contractului de concesiune”. 

Contestatoarea a invocat în susţinerea contestaţiei sale şi principiul „nemo plus 
juris ad alium transfere potest, quam ipse habet” (= Nimeni nu poate sa transfere mai 
multe drepturi decât are sau ceva ce nu are), arătând că nimeni nu poate fi proprietarul 
unui bun ce nu a avut, nu l-a deţinut legal (Consiliul Local al Municipiului Cluj - 
Napoca) sau a posedat cu titlu de folosinţă, în urma concesiuni (SC B.P. SA). 

În consecinţă, nu se poate nicidecum afirma şi reţine faptul că SC B.P. SA este 
„proprietar", cum s-a reţinut şi s-a afirmat în mod greşit de către instanţă. 

Prin contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Cluj - Napoca şi SC B.P. SA, acestuia din urmă i s-a concesionat suprafaţa de 
57,50/294 parte, şi nu 105,36 mp, cât ocupă acesta în prezent în mod abuziv, ilegal, 
expropriind-o pe contestatoare în mod neîntemeiat, fără o dreaptă şi prealabilă 
despăgubire şi cu implicaţii şi prejudicii inimaginabile şi insurmontabile în ce priveşte 
desfăşurarea activităţii firmei reclamante şi a obiectivelor acesteia până în prezent şi 
în viitor. 

În motivarea contestaţiei au fost invocate şi reproduse alin. 2, 3, 4, 5, 6 ale art. 
44 din Constituţia României, prevederile art. 1 din Protocolul Adiţional 1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ale art. 1 alin. 5 şi ale art. 16 alin. 1 din 



Constituţia României, subliniindu-se faptul că, aşa cum reţine şi reafirmă Curtea de 
Apel Cluj în cauza supusă judecăţii, invocând art. 728 Cod civil, „coproprietarii nu 
pot fi obligaţi să rămână în indiviziune, încetarea acestei modalităţi a dreptului de 
proprietate fiind obligatorie la cererea oricărui coproprietar" dar cu toate acestea acest 
fapt şi drept este îngrădit şi interzis pentru contestatoare (art. 16 alin (1) din 
Constituţia României). 

Aşa cum reţin şi afirmă instanţele de judecată, nu numai că se poate reţine 
culpa şi reaua-credinţa a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, dar şi 
dezinformarea de către această instituţie a instanţei de judecată.  

Prin actul de concesiune nu se transmite, nu are loc şi transferul dreptului de 
proprietate, iar adevăratul proprietar a rămas si este Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca, si nu concesionarul SC B.P. SA, care, aşa cum prevăd dispoziţiile 
legale, „concesionarul nu poate înstrăina şi nici greva bunul dat în concesiune sau, 
după caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii şi care trebuie, 
potrivit legii sau actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice 
motive, a concesiunii." 

Contestatoarea consideră ca nefondată şi neîntemeiată invocarea de către 
instanţă a lipsei calităţi procesuale a Consiliului Local al Municipiului Cluj – Napoca, 
atât timp cât acesta a fost şi este în continuare cel care a deţinut şi administrat terenul 
în numele Statului Român; cel care a încheiat contractul de concesiune cu SC B.P. 
SA; retrocedarea terenurilor şi imobilelor preluate în mod abuziv a fost făcut de Statul 
Român, iar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca reprezintă Statul Român; 
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca era cel îndrituit a se ocupa de 
inventarierea şi restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de statul Român. 

Potrivit art. 21. alin (1) din Legea nr. 10/2001, "Imobilele - terenuri şi 
construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data 
intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie 
naţională, o societate comercială Ia care statul sau o autoritate a administraţiei publice 
centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau 
de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptăţite, 
în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de 
conducere ale unităţii deţinătoare." 

Alin. (4) „în cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale 
restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin 
dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general ai municipiului 
Bucureşti, ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean." 

Din dispoziţiile de mai sus rezultă cel puţin următoarele aspecte: Consiliul 
Local al Municipiului Cluj-Napoca nu numai că cunoştea situaţia juridică a imobilului 
sau avea obligaţia legală să cunoască situaţia juridică a imobilului şi a nu întreprinde 
nici un fapt care să prejudicieze interesele şi drepturile adevăratului proprietar dar, în 
momentul restituirii terenului în cauză, „prin dispoziţia motivată a primarilor," 
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca avea obligaţia de a rezilia contractul de 
concesiune încheiat cu SC B.P. SA, iar fructele si veniturile percepute să fie 
contabilizate si predate proprietarului/ proprietarilor deposedaţi, fapt ce nu s-a 
întâmplat în realitate; culpa premeditată, de rea credinţă în implicarea actului de 
justiţie şi în invocarea lipsei calităţii procesuale, car, după cum s-a afirmat mai sus, 
avea obligaţia nu numai de a informa nu numai petentul, dar şi onorata instanţă încă 
din prima fază, odată cu chemarea în instanţă şi primirea citaţiei.  

Mai mult, pârâtul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca este cel care 
avea obligaţia de a emite „dispoziţia motivată a primarilor" de retrocedare a 



imobilului, fapt ce a si făcut de altfel încă înainte de declanşarea procesului ce a 
format obiectul prezentului dosar (înregistrată la Judecătoria Cluj Napoca la 
17.01.2008), si aici se face referire la „dispoziţia motivată a primarului", emisă la data 
de 12.09.2007 si purtând nr. 7915.  

Astfel că orice susţinere că „reclamantului S.C. R.I. S.R.L îi aparţine culpa 
pentru introducerea acţiunii în sistarea indiviziunii, îi revenea obligaţia de a identifica 
în mod corect persoana care era coproprietar asupra imobilului înainte de a formula 
acţiunea" (fila 6) sunt neîntemeiate şi nefundamentate. 

Culpa Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca este manifestată de-a 
lungul procesului, acesta depunând acte şi documente din care reieşea faptul că acesta 
este în continuare coproprietar cu privire la teren, cum reţine, de altfel, şi instanţa 
precedentă (fila 7).  

Conduita procesuală a pârâtului, cum remarcă şi instanţa, nu a fost una pasivă, 
ci una activă, constând în acte şi fapte de natură a crea falsa reprezentare a realităţii, 
de natură a conduce la sistarea stării de indiviziune cu un neproprietar.  

Arătarea calităţii că nu ar fi proprietar, aşa cum reţine şi instanţa, şi arătată 
doar la data de 12 ianuarie 2010, prin notele de şedinţă depuse la dosarul cauzei, după 
doi ani de zile de la data înregistrării cererii de sistare de indiviziune şi aproape trei 
ani de zile de la data la care pârâtul intimat a pierdut calitatea de coproprietar, prin 
emiterea dispoziţiei de restituire (fila 8), aşadar, nicidecum nu poate fi considerat 
faptul că Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca nu ar fi în culpă şi nu ar trebui 
ca instanţa să oblige pârâtul a răspunde pentru faptele sale şi repararea printr-o dreaptă 
despăgubire pentru toate prejudiciile aduse societăţii contestatoare, cât şi instanţei. 

Iată de ce nu se poate invoca culpa reclamantului în introducerea în cauză a 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca şi exclusiv culpa acestuia.  

Aşa cum evocă şi instanţa (fila 9), drepturile procedurale trebuie exercitate cu 
bună - credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege.  

Partea care foloseşte aceste drepturi în mod abuziv răspunde pentru pagubele 
pricinuite" (art. 723 C. Civ.)  

Aşa cum rezultă din dosarul cauzei şi din aspectele redate mai sus, se poate 
uşor constata culpa exclusivă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în 
folosirea în mod abuziv a drepturilor sale, dar şi inducerea în eroare nu numai a 
tuturor părţilor aflate în conflict, dar şi a instanţei de judecată, drept pentru care 
acesta, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, ar fi trebuit să răspundă pentru 
pagubele pricinuite, dar şi să fie obligat la acoperirea tuturor prejudiciilor ce i s-au 
creat contestatoarei de către acesta, cu obligarea acestuia la daune morale şi materiale 
- art. 723 C. Civ. coroborat cu 6 CEDO. 

În drept, contestatoarea îşi întemeiază contestaţia în anulare pe dispoziţiile art. 
318 C. proc. civ., art. 44 Constituţia României, art. 555, 563, art. 723 C. civ., art. 872 
Noul cod Civil, art. 21 din Legea nr. 10/2001, art. 17 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, 6 CEDO. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata S.C. B.P. S.A. Bucureşti a 
solicitat respingerea contestaţiei in anulare ca inadmisibilă, pe motiv că dispoziţiile 
art. 317 şi art. 318 C.pr.civ. au câmp limitat de aplicaţie, astfel că ele trebuie să fie 
interpretate, în toate cazurile, în mod restrictiv, pentru a nu deschide în ultima 
instanţă, calea unui veritabil recurs (f. 25-26). 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, a solicitat respingerea contestaţiei 
in anulare, în principal, ca inadmisibilă, iar în subsidiar, ca nefondata, cu motivarea că 



nu sunt îndeplinite niciuna din condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 317 şi art. 
318 C.pr.civ. 

Astfel, nu sunt incidente in speţa prevederile alin. 1 si 2 din art. 317 Cod pr. 
Civila, acestea referindu-se la lipsa procedurii de citare a părţii pentru ziua când s-a 
judecat pricina, la încălcarea dispoziţiilor de ordine publica privitoare la competenta 
(alin. 1) sau la respingerea recursului fara ca acesta sa fi fost judecat in fond. 

De asemenea, nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 318 C.pr.civ. 
invocat de către recurenta ca temei de drept al contestaţiei in anulare întrucât soluţia 
pronunţata de către instanţa prin decizia mai sus menţionata nu este rezultatul unei 
erori materiale sau a unei omisiuni a instanţei de recurs de a cerceta vreunul dintre 
motivele de modificare sau de casare. 

Practic, in cuprinsul contestaţiei in anulare se reiau motive de fond care puteau 
fi si au fost invocate atât in calea de atac a apelului, cat si a recursului, de care 
reclamanta a uzat si care au fost deja analizate de către instanţele de judecata.  

Totodată, motivele de care se prevalează recurenta-reclamanta in susţinerea 
cererii sunt doar motive de netemeinicie, neîncadrându-se, astfel cum s-a arătat, in 
vreunul din articolele ce reglementează condiţiile de admisibilitate a contestaţiei in 
anulare. 

Pe fondul cauzei, decizia contestata in prezentul dosar este temeinica si legala, 
urmând a fi menţinută ca atare. 

Termenul de exercitare a contestaţiei în anulare. 
Potrivit art. 319 alin. 2 teza I C.pr.civ., contestaţia se poate face oricând înainte 

de începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la 
art. 401 alin. 1 lit. b sau c C.pr.civ. 

Art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ., prevede că, împotriva hotărârilor 
irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate 
fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de 
hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă. 

În speţă, contestaţia în anulare a fost înregistrată la Registratura instanţei la 
data de 23 iulie 2013, având ca obiect o decizie irevocabilă a Curţii de Apel Cluj, 
nesusceptibilă de a fi pusă în executare pe cale silită. 

Drept urmare, termenul legal de promovare a acestei contestaţii în anulare este 
cel prevăzut de art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ. 

Astfel, decizia atacată prin prezenta contestaţie în anulare, cu nr. 
1148/R/12.03.2013 a Curţii de Apel Cluj, este o hotărâre irevocabilă care nu este 
susceptibilă de a fi adusă la îndeplinire pe cale de executare silită, ceea ce înseamnă 
că împotriva acestei decizii se putea promova contestaţie în anulare în termen de 15 
zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre. 

În dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca nr. .../2008*, administratorul 
contestatoarei, T.N., a înregistrat la Registratura instanţei, la data de 02 iulie 2013, o 
cerere prin care a solicitat să i se elibereze o copie a deciziei civile nr. 1148/R/2013 a 
Curţii de Apel Cluj, cerere care a fost timbrată cu 5 lei taxa judiciară de timbru şi 0,15 
lei timbru judiciar. 

Pe această cerere nu există nicio menţiune olografă a administratorului 
contestatoarei, prin care acesta să confirme faptul că i s-a comunicat un exemplar de 
pe decizia nr. 1148/R/2013, deşi, potrivit uzanţelor instanţei, de regulă, copia de pe 
hotărârea judecătorească solicitată se eliberează în chiar ziua formulări cererii de către 
solicitant, acesta făcând pe cerere menţiunea olografă datată „am primit o copie, azi, 
data de (…)”. 



Întrucât pe cererea formulată de administratorul contestatoarei nu există nicio 
menţiune olografă, în sensul că ar fi primit o copie de pe decizia nr. 1148/R/2013 a 
Curţii de Apel Cluj, Curtea, la termenul de judecată din data de 04.04.2014, a pus în 
discuţie administratorului contestatoarei această chestiune, respectiv, dacă i-a fost 
eliberată o copie de pe decizia solicitată în chiar ziua formulării cererii, adică în data 
de 02 iulie 2013. 

Administratorul contestatoarei a învederat Curţii împrejurarea că nu i s-a 
comunicat o copie de pe decizia solicitată în ziua formulării cererii, ci la vreo două 
săptămâni după această dată, însă nu poate preciza exact data. 

În raport de aceste circumstanţe, Curtea constată că prezenta contestaţie în 
anulare, înregistrată la data de 23 iulie 2013, a fost promovată în termenul legal 
prevăzut de art. 319 alin. 2 teza II C.pr.civ. 

Contestaţia în anulare este nulă. 
Obiectul prezentei contestaţii în anulare îl constituie decizia civilă nr. 

1148/R/12.03.2013 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr. .../2008*, decizie 
prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. R.I. S.R.L. 
Cluj-Napoca, împotriva deciziei civile nr. 470/16.10.2012 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosar nr. .../2008*, care a fost menţinută în întregime. 

Contestatoarea a invocat în susţinerea contestaţiei sale dispoziţiile art. 318 
alin. 1 C.pr.civ., text legal care prevede că „hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi 
atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli 
materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a 
omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare”, 
fără însă să precizeze în mod expres ce greşeală materială a săvârşit instanţa de recurs, 
şi fără să indice care anume motiv de recurs de modificare sau de casare a fost omis a 
fi cercetat, din greşeală, de către instanţa de recurs. 

 Este ştiut faptul că, potrivit reglementării Codului de procedură civilă, 
contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, care poate fi 
promovată împotriva hotărârilor irevocabile, dar numai pentru motivele strict şi 
limitativ prevăzute de art. 317 pct. 1 şi 2 C. proc. civ. - şi numai dacă aceste motive nu 
au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului -, respectiv, pentru motivele 
prevăzute în art. 318 C. proc. civ.  

Art. 317 C. proc. civ. reglementează contestaţia în anulare de drept comun, în 
timp ce art. 318 C.pr.civ. constituie sediul legal al contestaţiei în anulare specială. 

Contestaţia în anulare de drept comun poate fi promovată cu succes numai 
pentru cele două motive strict menţionate de art. 317 pct. 1 şi 2 C. proc. civ., 
respectiv, admisibilitatea contestaţiei în anulare de drept comun este condiţionată, pe 
de o parte, de prezenţa unuia din cele două cazuri în care o atare contestaţie poate fi 
promovată – când procedura de citare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina, nu 
a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii; când hotărârea a fost dată de judecători cu 
călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă -, iar pe de altă parte, 
de împrejurarea că aceste motive să nu fi putut fi invocate pe cale apelului sau 
recursului, această din urmă condiţie constituind practic o aplicaţie a principiului că 
nu se poate folosi o cale extraordinară de atac, atunci când s-ar fi putut folosi calea de 
atac ordinară. 

În speţă, însă, având în vedere temeiul de drept expres invocat de contestatoare 
în susţinerea contestaţiei sale, respectiv, art. 318 alin. 1 C.pr.civ., ne găsim în prezenţa 
unei contestaţii în anulare speciale, fundamentată din punct de vedere juridic pe 
prevederile art. 318 alin. 1 C. proc. civ. 



Două ipoteze sunt, aşadar, conţinute în textul art. 318 C. proc. civ., respectiv 
cea prevăzută de teza I – dezlegarea dată recursului să fie rezultatul unei greşeli 
materiale -, şi cea reglementată de teza II – omisiunea instanţei de recurs de a se 
pronunţa ori de a analiza vreunul din motivele de recurs invocate. 

Pentru admisibilitatea contestaţiei în anulare specială, întemeiată pe 
prevederile art. 318 teza I C. proc. civ., este necesar să fie întrunită o singură cerinţă, 
şi anume, dezlegarea dată recursului să fie într-adevăr rezultatul unei greşeli materiale 
propriu zise, vizând erori materiale în legătură cu aspectele formale ale judecării 
recursului, de pildă, anularea recursului ca netimbrat, cu toate că la dosar se găsea 
chitanţa de plată a taxei de timbru, ori cu toate că respectivul recurs era scutit de plata 
taxei de timbru; respingerea unui recurs ca tardiv, în raport cu data înregistrării la 
instanţă, deşi din plicul ataşat la dosar rezulta că recursul fusese depus recomandat la 
oficiul poştal înăuntrul termenului de recurs, etc.  

Prin urmare, textul art. 318 teza I C. proc. civ., vizează greşeli de fapt, erori 
materiale, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv, de apreciere a probelor, de 
interpretare sau aplicare a unor dispoziţii legale, sau de rezolvare a unui incident 
procedural. 

În consecinţă, prin intermediul unei contestaţii în anulare speciale, nu pot fi 
invocate greşeli de judecată. 

A da părţilor posibilitatea de a se plânge aceleiaşi instanţe care a dat hotărârea 
de modul în care a apreciat probele şi a stabilit raporturile dintre părţi, respectiv, de 
modul în care a aplicat ori a interpretat legea la respectiva stare de fapt, ar însemna să 
se deschidă dreptul părţilor de a provoca rejudecarea căii de atac, ceea ce ar echivala 
cu transformarea contestaţiei în anulare într-o cale ordinară de atac.  

Numai o greşeală materială esenţială, propriu-zisă, care a determinat o soluţie 
eronată, în sensul celor mai sus exemplificate, poate fi invocată pe calea contestaţiei 
în anulare, această greşeală materială apreciindu-se în raport cu situaţia existentă la 
dosar la data pronunţării hotărârii ce se atacă. 

În niciun caz însă, pe calea unei astfel de contestaţii în anulare nu pot fi 
invocate greşeli de judecată, după cum, nu pot fi invocate greşeli materiale din cele ce 
se încadrează în textul art. 281 C. proc. civ.  

Aceste greşeli materiale, care ar fundamenta admisibilitatea unei contestaţii în 
anulare speciale, trebuie să constea în greşeli pe care instanţa de recurs le-ar comite 
prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale care determină 
soluţia pronunţată, respectiv în greşeli materiale cu caracter procedural, care au dus la 
pronunţarea unei soluţii eronate. 

Contestaţia în anulare specială reglementată de art. 318 teza I C. proc. civ., 
urmăreşte neregularităţi evidente privind actele de procedură, iar nu neregularităţi 
referitoare la problemele de fond, împrejurare raportat la care, în niciun caz, prin 
intermediul unei contestaţii în anulare speciale nu pot fi invocate niciun fel de greşeli 
de judecată, de apreciere a probelor, de schimbare a stării de fapt, de interpretare a 
unor dispoziţii legale, ori de aplicare a uneia ori alteia dintre prevederile legale în 
vigoare. 

În ceea ce priveşte teza II din art. 318 C.pr.civ., aceasta are în vedere ipoteza 
în care instanţa de recurs, respingând recursul, sau admiţându-l numai în parte, a omis 
din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare. 

Pentru ca o contestaţie în anulare să poată fi admisă în temeiul art. 318 alin. 1 
teza a II-a C.pr.civ., trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

Instanţa de recurs să fi omis să cerceteze vreunul din motivele de casare.  



Această omisiune să se fi produs din greşeală; cu alte cuvinte, în cazul în care 
instanţa de recurs a analizat, într-adevăr, doar un motiv de casare, pe care l-a găsit 
nefondat şi a arătat, motivându-şi soluţia, de ce nu pot fi analizate şi celelalte motive 
de recurs, această neanalizare a tuturor motivelor invocate de recurent nu se mai 
datorează unei omisiuni săvârşite din greşeală de instanţa de recurs, ci are un caracter 
deliberat, iar motivele pentru care instanţa de recurs a procedat în acest mod nu vor 
mai putea fi cenzurate pe calea contestaţiei în anulare, deoarece această cale de atac 
nu poate fi utilizată ca un recurs la recurs (a se vedea în acest sens, Curtea de Apel 
Bucureşti, Secţia IV-a Civilă, Decizia nr. 3177/2000). 

Această ipoteză în care se poate uza de calea extraordinară de atac a 
contestaţiei în anulare, reglementată de art. 318 alin. 1 teza a II-a C.pr.civ., are, 
aşadar, în vedere omisiunea instanţei de recurs de a examina unul din motivele de 
modificare şi/sau de casare prevăzute de art. 304 C.pr.civ., iar nu omisiunea acestei 
instanţe de a analiza argumentele de fapt, ori argumentele de drept, invocate de parte; 
aceste argumente trebuie să fi subsumate motivului de modificare/casare pe care se 
sprijină, oricât de larg ar fi fost dezbătute de recurent în dezvoltarea motivelor de 
recurs. 

Cu alte cuvinte, instanţa de recurs nu este obligată să răspundă la argumentele 
folosite de recurent în dezvoltarea unui motiv de modificare/casare, ci este îndreptăţită 
să grupeze aceste argumente, de fapt şi/sau de drept, pentru a răspunde la motivul de 
casare, în dezvoltarea căruia au fost invocate aceste argumente, printr-un considerent 
comun. Practic, se sancţionează omisiunea cercetării unui motiv de recurs, iar nu a 
unor argumente invocate de recurent în dezvoltarea motivelor de recurs (a se vedea în 
acest sens, Curtea de Apel Craiova,, Secţia Civilă, Decizia nr. 66/2000; Tribunalul 
Suprem, Decizia civilă nr. 84/1970, în C.D. 1970, pag. 258; Tribunalul Suprem, 
Secţia Civilă, Decizia nr. 1271/1987, în R.R.D. nr. 6/1988, pag. 56). 

În plus, motivele de modificare/casare pentru neexaminarea cărora se justifică 
introducerea unei contestaţii în anulare, sunt numai cele invocate de parte, în termenul 
prevăzut de lege pentru motivarea recursului, iar nu şi motivele formulate tardiv sau 
acelea pe care instanţa ar fi putut să le ridice din oficiu ( a se vedea în acest sens, 
Tribunalul Suprem, Secţia Civilă, Decizia nr. 1397/1978, în I.G. Mihuţă, Repertoriul 
III , pag. 314, nr. 188; Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, Decizia nr. 
1955/2000). 

În sfârşit, omisiunea cercetării unuia din motivele de modificare/casare poate 
fi invocată pe calea contestaţiei în anulare speciale, în condiţiile art. 318 alin. 1 teza II 
C.pr.civ., doar în ipoteza admiterii recursului numai în parte, nu şi atunci când 
recursul a fost admis în totalitate (C.S.J., Secţia Comercială, Decizia nr. 1799/1999, în 
B.J. – Bază de date). 

Nu se poate face contestaţie în anulare, aşadar, pentru omisiunea examinării 
unui motiv de recurs, dacă recursul a fost admis integral (Tribunalul Suprem, Complet 
de 7 Judecători, Decizia nr. 16/1980, în R.R.D. nr. 10/1980, pag. 64). 

Este adevărat că instanţa de recurs nu este obligată să răspundă la fiecare 
argument al părţilor, dar nici nu este suficient să se limiteze la a expune, cu valoare de 
principiu, care sunt considerentele pentru care motivele de recurs au fost respinse. 

Nu poate fi reţinută incidenţa art. 318 alin. 1 teza II C.pr.civ. în ipoteza în care, 
într-adevăr, instanţa de recurs a analizat un singur motiv de casare, dar care, odată 
discutat şi rezolvat, a făcut inutilă cercetarea celorlalte motive, întrucât acestea din 
urmă erau, prin natura lor, subsumate motivului de modificare/casare care a fost 
analizat şi pe care doar îl sprijineau. 



Concluzionând, pentru admisibilitatea contestaţiei în anulare întemeiată pe 
dispoziţiile art. 318 alin. 1 teza II C.pr.civ. este necesar ca instanţa de recurs, 
respingând recursul, sau admiţându-l numai în parte, să fi omis din greşeală să 
cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare, motive independente 
unul de celălalt, şi care, dat fiind caracterul lor independent, impuneau o analiză 
distinctă şi separată, a fiecărui motiv de recurs de către instanţa de recurs. 

În speţă, contestatoarea nu a indicat ce anume greşeală materială ar fi fost 
săvârşită de instanţa de recurs şi nu a arătat care anume motiv de recurs de casare ori 
de modificare a omis a fi analizat de către instanţa de recurs, toate aşa-zisele motive 
expuse în motivarea contestaţie în anulare reprezentând practic motive de recurs ce se 
circumscriu fondului cauzei şi care se subsumează unui „recurs la recurs”. 

Este ştiut faptul că, potrivit actualei reglementări a Codului de procedură 
civilă, contestaţia în anulare este o cale de atac extraordinară, de retractare, comună şi 
nesuspensivă de executare, care se poate exercita numai împotriva hotărârilor 
irevocabile, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege, fiind reglementată de 
dispoziţiile expres prevăzute de art. 317 - art. 321 C.pr.civ cuprinse în Titlul V 
intitulat „Căile extraordinare de atac”, capitolul I1.  

Fiind o cale extraordinară de retractare a hotărârilor judecătoreşti, contestaţia 
în anulare este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, indiferent de motivul 
care se invocă, astfel încât Curtea de Apel Cluj este competentă să soluţioneze 
prezenta contestaţie care, potrivit art. 320 alin. 1 C.pr.civ., se judecă de urgenţă şi cu 
precădere.  

Spre deosebire de apel şi recurs, a căror motivare este legată de cunoaşterea 
conţinutului hotărârii atacate prin aceste căi de atac, contestaţia în anulare, în 
principiu, poate fi exercitată chiar mai înainte de redactarea hotărârii a cărei anulare se 
solicită. 

Întrucât dispoziţiile legale în materie nu cuprind norme derogatorii de la cele 
de drept comun, urmează ca, în ceea ce priveşte cuprinsul cererii de contestaţie în 
anulare, să fie pe deplin aplicabile dispoziţiile de drept comun ale art. 82 şi art. 112 
C.pr.civ., arătându-se însă, numele şi domiciliul contestatorului, precum şi numele şi 
domiciliul intimatului, hotărârea care se atacă şi totodată, temeiurile contestaţiei, 
motivele acesteia în fapt şi în drept. 

Cu alte cuvinte, din coroborarea art. 82 şi a art. 112 C.pr.civ. - prevederile 
acestuia din urmă, referitoare la cuprinsul cererii de chemare în judecată, aplicându-se 
mutatis mutandis, prin analogie şi contestaţiei în anulare -, partea va trebui să îşi 
motiveze contestaţia în termenul legal de exercitare a acesteia, arătând toate 
împrejurările de fapt şi dispoziţiile legale pe care se sprijină în cererea sa şi care 
justifică cercetarea şi admiterea căii extraordinare de atac. 

„Motivele” reprezintă de fapt „cauza” contestaţiei în anulare, adică temeiul ei 
juridic.  

Cauza contestaţiei în anulare este nelegalitatea hotărârii, constând în vreuna 
dintre deficienţele arătate expres şi limitativ de art. 317 şi de art. 318 C.pr.civ. 

Art. 133 alin. 1 C.pr.civ. prevede că „cererea de chemare în judecată care nu 
cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi 
declarată nulă”. 

Deşi, în principiu, elementele cererii de chemare în judecată reglementate de 
art. 82 şi art. 112 C.pr.civ., sunt prevăzute în interesul pârâtului, în cauză al 
intimatului, totuşi elementul esenţial referitor la obiectul cererii depăşeşte interesul 
privat al intimatului, pentru că nu este permis ca instanţa de judecată să fie sesizată cu 
cereri pe care, în lipsa elementelor esenţiale, să nu le poată rezolva, dar pe care trebuie 



să le păstreze pe rol, astfel încât, nulitatea cererii neregulat făcute poate fi invocată şi 
din oficiu.  

De altfel, termenii utilizaţi de art. 133 alin. 1 C.pr.civ. - „ … va fi declarată 
nulă” - justifică aprecierea caracterului imperativ al acestei norme.  

Prin urmare, făcând aplicarea art. 133 alin.1 C.pr.civ., Curtea constată că în 
înţelesul acestui text legal, cel ce formulează cererea de contestaţie în anulare trebuie 
să indice şi motivul sau motivele concrete ale acesteia în termenul legal de exercitare 
a acesteia, nu numai prin simpla indicare a unui temei legal pe care s-ar întemeia 
contestaţia în anulare, dar şi prin dezvoltarea concretă a motivelor pe care se 
fundamentează respectiva contestaţie în anulare. 

În speţă, obiectul generic al cererii îl reprezintă contestaţia în anulare 
împotriva deciziei din recurs mai sus arătate, însă, Curtea constată că obiectul doar 
atunci se poate socoti ca fiind indicat în conformitate cu prevederile legale menţionate 
anterior, în condiţiile în care poate fi determinat cu suficientă claritate şi precizie. 

Indicarea în mod generic a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 C.pr.civ., fără a indica 
expres şi concret motivele contestaţiei în anulare – fără precizarea în concret, în mod 
expres, a greşeli materiale pretins săvârşită de instanţa de recurs, şi fără indicarea 
exactă a motivul de recurs de modificare ori de casare pe care instanţa de recurs a 
omis să îl cerceteze -, nu este de natură a duce la concluzia că exigenţele art. 133 alin. 
1 C.pr.civ. au fost pe deplin respectate, astfel încât, în privinţa unei asemenea cereri 
de contestaţie în anulare, ar fi incidentă excepţia nulităţii întemeiată pe dispoziţiile art. 
133 alin. 1 C.pr.civ.  

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse, Curtea constată 
că cererea de contestaţie în anulare formulată la data de 23 iulie 2013 este afectată de 
sancţiunea nulităţii întemeiată pe dispoziţiile art. 133 alin. 1, rap. la art. 82 şi art. 112 
C.pr.civ. 

Drept urmare, Curtea va constata nulă prezenta contestaţie în anulare. 
Intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. 
 
 

Întocmit,  
Judecător Traian Dârjan 
Preşedintele Secţiei I-a civile 

 
 


