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1. Constructor de bună credinţă. Edificarea unei construcţii pe terenul 
folosit de constructor. Reconstituirea ulterioară a dreptului de 

proprietate cu privire la acelaşi teren, în favoarea altei persoane. 
Respingerea acţiunii având ca obiect demolarea construcţiei, 

formulate de actualul proprietar al terenului împotriva 
constructorului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 237/R din 30 aprilie 2015  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la 9.02.2009 reclamantul P.D. a 
chemat în judecată pe pârâţii D.A. şi D.V. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie 
obligaţi pârâţii să demoleze construcţiile colejnă din lemn şi coteţe pentru porci situate pe 
terenul lui, în caz de refuz să fie autorizat să le demoleze pe cheltuiala acestora. 

 Prin sentinţa civilă nr. 1077/22.12.2009 pronunţată de Judecătoria 
Dragomireşti, a fost admisă acţiunea reclamantului aşa cum a fost formulată. 

 Prin decizia civilă nr. 124/A/24 iunie 2010 a Tribunalului Maramureş a fost 
admis apelul declarat de pârâţii D.A. şi D.V. şi în consecinţă, sentinţa civilă nr. 
1077/22.12.2009 a fost desfiinţată, iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu 
indicaţia de a se completa lucrarea de expertiză cu scopul de a se stabili cine este proprietarul 
terenului în care sunt edificate construcţiile pârâţilor a căror demolare se solicită. 

 În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 551/27.09.2011 a Judecătoriei 
Dragomireşti a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul P.D., decedat pe parcursul 
procesului şi continuată de reclamanţii P.D., P.I., P.G. şi C.P.. 

 Prin decizia civilă nr. 255/A/22.12.2011 a Tribunalului Maramureş a fost 
admis apelul declarat de apelanţii P.G., S.I., P.D. şi C.P. şi în consecinţă, sentinţa civilă nr. 
551/27.09.2011 a Judecătoriei Dragomireşti anulată, iar cauza trimisă spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe, cu motivarea că instanţa de fond a soluţionat pricina în condiţiile în care nu 
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s-a făcut dovada decesului reclamantului şi nu există manifestarea de voinţă a moştenitorilor 
formulată în mod procedural. 

 În rejudecare, prin încheierea civilă nr. 296/31 mai 2012 a Judecătoriei 
Dragomireşti, instanţa a luat act de renunţarea reclamanţilor P.D., P.I., P.G. şi C.P., în calitate 
de moştenitori ai reclamantului decedat P.D. la judecarea cererii având ca obiect obligaţie de 
a face. 

 Prin decizia civilă nr. 223/R/17.04.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş 
în dosar nr. .../2010 a fost admis recursul declarat de recureţii P.D. şi S.I. împotriva încheierii 
civile nr. 296/31 mai 2012 a Judecătoriei Dragomireşti, care a fost casată, iar cauza trimisă 
spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu motivarea că la termenul de judecată din 31 mai 2012 
când s-a pronunţat încheierea recurată, procedura de citare a celor doi recurenţi nu a fost legal 
îndeplinită.  

 În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 858 din 22 mai 2014, pronunţată de 
Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr. .../2010**, a fost respinsă ca nefondată acţiunea civilă 
introdusă de reclamantul decedat, P.D. si continuată de moştenitorii săi legali – reclamanţii 
P.D. şi S.I. în contradictoriu cu pârâţii D.A. şi D.V., având ca obiect obligaţia de a face – 
demolare construcţii. 

S-a constatat că reclamantele C.P. şi P.G. au renunţat la judecată la termenul din 
31.05.2012 din dos. nr. .../2010* şi nu au mai atacat încheierea nr. 296/2012. 

 Au fost obligaţi reclamanţii P.D. şi S.I. să plătească pârâţilor în solidar suma 
de 7690 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele 
considerente:    

Reclamantului P.D., decedat pe parcursul procesului i s-a reconstituit dreptul de 
proprietate şi i s-a eliberat titlul de proprietate nr.44100/64/18.09.2001, în cuprinsul căruia se 
află înscris terenul în suprafaţă de 1794 m.p., situat în punctul ”ŞES”, categorie fâneţe, cu 
vecinii: D.V. - în nord, Drum comunal - în est, C.G. – în sud şi P.G. – în vest.  

Acesta a fost pus în posesie în vecinătatea terenului pârâţilor, conform procesului-
verbal de punere în posesie întocmit la data de 20.07.2001, fiind evidentă vecinătatea pe 
latura nordică a terenului reclamantului, cu cel ocupat de construcţiile C1 – C2, anexe ale 
casei ce aparţine pârâţilor si situate pe terenul stăpânit de aceştia, aşa cum rezultă din raportul 
de expertiză întocmit de dl. ing. P.C. (f. 52 din dosarul nr. .../2010).  

Terenul pârâţilor este înscris în C.F. nr.6, nr.top.6, având suprafaţa de 1079 m.p., 
măsurată de expertul cauzei cu prilejul completării raportului de expertiză, perimetrul 
terenului fiind delimitat grafic de punctele 5-6-8-9-5 şi cuprinzând şi terenulpe care 
reclamanţii au pretins că le aparţine conform titlului de proprietate, delimitat de conturul 7-8-
9-11, pe care se află în parte construcţiile C1 şi C2, a căror desfiinţare au cerut-o reclamanţii, 
prin autorul lor, titularul cererii introductive.  

 Din concluziile raportului de expertiză rezultă că punerea în posesie s-a efectuat pe 
parcela conturată de pct.1-2-3-4-5-11-7-8-9-10-3-4, evidentiata în anexa grafică la 
completarea raportului de expertiză (f.54 şi f.57), suprafaţă care excede celei reconstituite 
prin titlul de proprietate cu 303 mp. 

Faţă de susţinerile reclamantului iniţial care a indicat domnului expert că foloseşte 
terenul cuprins între punctele 1-2-3-4-5-9-10-1, cu suprafaţa de 1945 m.p. ceea ce duce la un 
excedent de 152 m.p., pretinzând că, potrivit aceluiaşi titlu de proprietate 
nr.44100/64/18.09.2001, este proprietar şi asupra excedentului de 151 m.p., delimitată de 
pct.7-8-9-11 şi ocupată în parte de construcţiile C 1 - C 2 ale pârâţilor, raportat la planşele 
foto depuse de pârâţi în primul ciclu procesual (f.20), dar şi în prima rejudecare a pricinii 
(f.21-23), instanţa a apreciat că aceste construcţii au o vechime considerabilă, remarcată şi de 
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dl. expert în completarea raportului de expertiză, care a apreciat că vechimea construcţiilor 
C1-C2 este de peste 80 de ani (pct.6.6.- 6.7. din completarea la raportul de expertiză-f.55). 

Aceste probe s-au coroborat cu declaraţiile date în primul ciclu procesual de martora 
C.P., în vârstă de 89 ani (f.26, dosar nr..../2009), care a arătat că nu pârâţii D.V. şi D.A. au 
edificat construcţiile C1 şi C2, ci părinţii pârâtei D.A. şi că terenul respectiv a fost folosit şi 
de către aceştia.  

Raportat la obiectul cererii - obligaţia de a face (desfiinţare construcţii) şi faţă de 
temeiul de drept invocat de reclamanţi (art.494 al.2 C.civ.), instanţa a constatat că proprietarii 
terenului pe care se află construcţiile C1-C2 sunt cei înscrişi în CF nr. 6 top.6., cu privire la 
care titularii B. a P. l. T. si B.P. in cota de 1/3 (f. 18 – Dosar nr. .../2009), sunt bunicul, 
respectiv unchiul pârâtei D.A., aşa cum rezultă din actele de stare civilă.  

Este evident că aceste construcţii sunt mai vechi de anul 2001, anul emiterii titlului de 
proprietate pe baza căruia s-a admis acţiunea în revendicare, aşa cum rezultă şi din declaraţia 
martorei C.P. dată în dosarul nr. .../2009 la data de 29.04.2009 (f. 26), motiv pentru care sunt 
aplicabile dispoziţiile art.494 alin.3 teza a II - a C.civ., iar nu dispoziţiile art.494 alin.2 din 
acelaşi cod. 

 Prima instanţă a apreciat că reclamantul, prin mostenitorii săi, în calitatea lor 
de proprietari ai terenului pe care se află constructiile C1-C2, nu pot cere desfiintarearea 
constructiilor edificate de un constructor de buna-credinţă, cu materialele lui, pe terenul 
altuia, buna-credinţă însemnând convingerea constructorilor, respectiv părinţii pârâtei, că au 
edificat constructiile pe un terenul pe care sunt proprietari. 

 O astfel de convingere au avut şi părintii pârâtei D.A., care şi-au înscris în CF 
nr. 6 sub nr. top.6 a dreptul de proprietate asupra terenului pe care se află cele doua 
constructii. 

 Buna-credinţă este prezumată până la proba contrarie, probă ce nu s-a făcut în 
cauză, dimpotrivă, prin mărturisirea extrajudiciară a reclamantului iniţial, făcută cu prilejul 
efectuării lucrării în teren, în vederea completării raportului de expertiză iniţial, s-a întărit 
această prezumţie. 

 În cauză nu a fost invocat dreptul de accesiune imobiliară, nici de către 
reclamant, nici de către continuatorii acestuia, cu consecinta ca nu au fost cerute nici 
despagubiri de catre parati, conform disp. Art. 494 C.Civil 1865.  

În dosarul nr. .../2011, prin sentinţa civilă nr. 675/15.11.2011 a fost respinsă acţiunea 
introdusă de D.V. şi D.A. prin care au solicitat constatarea nulităţii absolute a titlului de 
proprietate nr.44100/64/18.09.2001 şi a procesului verbal de punere în posesie, hotărâre ce a 
fost menţinută prin decizia civilă nr. 550/R/03.07.2012 a Tribunalului Maramureş. 

În acelaşi dosar s-a invocat, pe cale de excepţie, dobândirea uzucapiunii asupra 
terenului cu privire la care s-a stabilit cu putere de lucru judecat că a fost cooperativizat.  

Prin sentinţa civilă nr. 856/22.05.2014 a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată 
de către reclamanţii D.V., D.A. Şi D. I., în contradictoriu cu pârâta Comuna Ieud prin Primar, 
pârâţii Comisia Locală de Aplicarea Legilor Fondului Funciar Ieud, judeţul Maramureş, P.D., 
S.I., P.G., C.P., precum şi cu pârâtul cu domiciliu necunoscut K.C., în sensul că a fost 
respinsă acţiunea principală prin care reclamanţii au solicitat constatarea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în comuna Ieud nr. …, în suprafaţă de 
1.070 m.p, înscrisă în CF Ieud nr. 50361 (nr. vechi 6), nr.top. 6, cuprinsă între punctele 1 - 2 - 
3 - 4 din Anexa grafică la Completarea raportului de expertiză a ing. expert P.C.; radierea 
casei vechi din Cartea Funciară; constatarea unui drept de proprietate prin accesiune 
imobiliară asupra construcţiilor de la pct. „c" din acţiune, respectiv casă construită din BCA, 
acoperită cu tablă, compusă din salon şi hol,bucătărie şi baie (la parter), patru dormitoare şi 
hol (la mansardă) precum şi grajd din lemn, două coteţe şi două colejne edificate pe terenul 
situat în comuna ..., în natură edificate pe terenul descris la pct, a pe aliniamentul 1-2-3-4 din 
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expertiza domnului P.C. , înscrierea în CF Ieud nr. 50361, nr. top 6, precum şi înscrierea 
dreptului de proprietate în CF asupra terenului şi construcţiilor situate în comuna ... şi s-a 
admis în parte acţiunea subsidiară, constatându-se în favoarea reclamanţilor un drept de 
superficie cu privire la construcţiile C1 şi C2 din Raportul de expertiză întocmit de dl ing. 
P.C. în martie 2014, cu privire la care a dispus înscrierea în CF Ieud nr. 50361, nr. top. 6 pe 
numele reclamanţilor. 

Este adevărat că reclamantul a dovedit că acele construcţii se află pe terenul cuprins în 
titlul de proprietate, însă titlul de proprietate este un act administrativ, care face dovada 
înscrierilor sale doar în momentul emiterii sale. 

Singura înscrierea în cartea funciară face dovada deplină a dreptului de proprietate. 
În plus, atâta timp cât dintre moştenitorii reclamantului decedat, care sunt co-

proprietari ai terenului înscris în titlul de proprietate al antecesorului lor şi doar doi au 
manifestat intenţia de a solicita demolarea construcţiei, atâta timp cât aceştia nu s-au partajat 
şi nu s-a stabilit exact în lotul căruia intră terenul pe care se află construcţiile a căror 
demolare se solicită, nu se poate şti în lotul căror moştenitori va cădea terenul respectiv, 
astfel că şi din acest punct de vedere acţiunea celor doi moştenitori continuatori ai procesului, 
nu este admisibilă.  

 Prin decizia civilă nr. 488/27.11.2014 a Tribunalului Maramureş a fost respins 
ca nefondat apelul declarat de către apelanţii P.D., S.I., P.G., împotriva sentinţei civile nr. 
858/22.05.2014, pronunţate de către Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr. .../2010**, care a 
fost păstrată. 

 Apelanţii au fost obligaţi la plata către intimaţii D.V. şi D.A., domiciliaţi în ..., 
Maramureş, a sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.   

Tribunalul a apreciat ca neîntemeiate criticile formulate prin motivele de apel, 
reţinând următoarele: 

În mod eronat au susţinut apelanţii că ar exista elemente de nelegalitate, respectiv de 
încălcare a legii, sau de contradictorialitate în sentinţa atacată.  

Analizând cuprinsul sentinţei civile atacate, actele şi lucrările tuturor dosarelor 
ataşate, tribunalul a cosntatat că starea de fapt reţinută de prima instanţă rezultă şi se 
întemeiază pe probele administrate, hotărârea fiind temeinică şi că prima instanţă a recurs la 
textele de lege incidente, pe care le-a aplicat în litera şi spiritul lor, hotărârea fiind legală iar 
criticile din motivele de apel neîntemeiate.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, prima instanţă a aplicat în mod corect 
dispoziţiile art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, reclamanţii care au continuat procesul 
fiind obligaţi la plata cheltuielilor de judecată în măsura în care au fost dovedite, în sumă 
totală de 7690 lei, reprezentând onorarii de avocat şi respectiv expert.  

Aşa fiind, în baza art. 296 teza I Cod procedură civilă 1865, tribunalul a respins ca 
nefondat apelul declarat. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, apelanţii au fost obligaţi la plata 
către intimaţii D.V. şi D.A. a sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând onorariu de avocat, justificat cu chitanţa depusă la dosarul de apel. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termenul legal reclamanţii P.D., 
S.I. şi P.G., solicitând modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului, schimbarea 
sentinţei, cu consecinţa admiterii acţiunii în sensul de a dispune obligarea pârâţilor la 
desfiinţarea construcţiilor aflate pe terenul proprietatea lor, iar în caz de refuz să fie ei 
autorizaţi la demolare pe cheltuiala pârâţilor. 

 În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod 
proc. civ., recurenţii au arătat că hotărârea atacată este nelegală şi le creează grave prejudicii, 
deoarece nu pot să-şi exercite dreptul constituţional asupra proprietăţii lor. 
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 Instanţa de judecată se contrazice în considerentele reţinute atunci când arată 
că acele construcţii se află pe terenul lor şi deşi reţine prezumţia adevărului relativ în 
favoarea reclamanţilor, pronunţă o soluţie contrară acestui adevăr. Alături de aceste două 
considerente, recurenţii au mai arătat că instanţa a apreciat în mod nelegal că pârâţii sunt 
constructori de bună credinţă, pentru că din nici un act de la dosar nu rezultă că acele 
construcţii s-au făcut cu acordul lor pe baza unei autorizaţii de construire, plan de situaţie şi 
proiect de executare lucrări. 

 Instanţa de fond mai reţine în mod greşit faptul că părinţii pârâtei D.A. sunt 
proprietari de cartea funciară, pentru că în situaţia în care această reţinere ar fi reală, pârâta 
putea să stabilească pe cale judecătorească masa succesorală după antecesoarea ei şi implicit 
dreptul de proprietate.  

 Hotărârea instanţei este criticabilă şi pentru faptul că nu este motivată în drept. 
Instanţa de apel se limitează doar la descrierea prezentei cauze în fiecare ciclu procesual şi se 
limitează să arate că analizând cuprinsul sentinţei atacate, actele şi lucrările dosarelor ataşate 
constată că starea de fapt reţinută de prima instanţă se întemeiază pe probele administrate, 
hotărârea fiind temeinică şi că prima instanţă a recurs la textele de lege incidente pe care le-a 
aplicat în litera şi spiritul lor. 

 Hotărârea instanţei de apel nu cuprinde vreun text din dreptul material sau din 
dreptul procedural, pe care se bazează, atunci când se referă la buna credinţă a pârâţilor. 

 În ultima parte a declaraţiei de recurs, recurenţii arată că ambele instanţe au 
fost în eroare, întrucât nu există nicio legătură de rudenie a pârâţilor cu proprietarul tabular, 
că în extrasul de carte funciară nu sunt menţionate anexele gospodăreşti în litigiu, astfel că 
nici sub acest aspect buna credinţă a pârâţilor nu poate exista. 

 Prin întâmpinarea depusă, intimaţii D.V. şi D.A. s-au opus admiterii 
recursului, arătând că acestea reprezintă de fapt o copie identică a motivelor de apel, că deşi 
se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 cp , ca temei de drept a recursului, în realitate recurenţii 
critică hotărârea pentru motive de netemeinicie şi, mai mult, în recurs se critică şi hotărârea 
instanţei de fond.  

 Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea în baza 
art. 304 pct. 7 şi 9 şi art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente:  

 Instanţa de apel a respins apelul reclamanţilor, cu motivarea că starea de fapt 
reţinută de prima instanţă se întemeiază pe probele administrate, hotărârea fiind temeinică, iar 
prima instanţă a recurs la textele de lege incidente pe care le-a aplicat în litera şi spiritul lor, 
hotărârea fiind nelegală, iar criticile din motivele de apel neîntemeiate.  

 Instanţa de apel nu arată pe larg motivele de fapt şi de drept pe care îşi 
întemeiază soluţia. Cu toate acestea, curtea apreciază că decizia pronunţată de instanţa de 
apel este legală şi raportat la dispoziţiile art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., modificarea ei este 
lipsită de sens.   

 În susţinerea acestei opinii, curtea reţine că reclamantului iniţial, antecesorul 
reclamanţilor de azi, i s-a reconstituit dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, 
fiindu-i eliberat titlul de proprietate nr. 44100/64/2001. În titlu este cuprins şi terenul în 
suprafaţă de 1794 mp, situat la locul numit la „Şes”, între vecinii D.V. la Nord, drum 
comunal la est, C.G. la sud şi P.G. la vest. 

 Punerea în posesie s-a făcut prin procesul verbal de punere în posesie din data 
20 iulie 2007.   Prin expertiza tehnică efectuată în cauză s-a constatat că punerea în posesie s-
a făcut pe parcela conturată de pct. 1-2-3-4-5-11-7-8-9-10-3-4, că în această parcelă se 
include şi suprafaţa de teren pe care sunt situate cele două construcţii C1 şi C2. 
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 Raportul de expertiză a mai stabilit că există identitate între terenul pretins de 
reclamanţi, constând în drum în suprafaţă de 151 mp, delimitat între pct. 7-8-9-11 şi suprafaţă 
ocupată în parte de cele două construcţii. 

 Concluziile raportului de expertiză sunt întărite şi de faptul că împotriva 
titlului de proprietate nr. 44100/64/2001 s-a formulat acţiune în constatarea nulităţi lui, 
înregistrată sub nr. .../2001, soluţionată prin sentinţa civilă nr.675/2001 a Judecătoriei 
Dragomireşti, în sensul respingerii ei ca inadmisibilă, reţinându-se că pârâţii din prezenta 
cauză, D.V. şi D.A. nu au opus celeilalte părţi un titlu de proprietate cu privire la parcela 
ocupată de construcţiile C1 şi C2). 

 Probele testimoniale administrate în prezenta cauză cu privire la vechimea 
construcţiilor C1 şi C2 se coroborează cu probele administrate şi în celelalte litigii purtate 
între părţi şi duc la concluzia, reţinută de altfel şi de instanţa de fond şi apel că vechimea 
construcţiilor a căror demolare se solicită, este de peste 50 de ani, că părinţii pârâtei D.A., au 
fost cei care au edificat aceste construcţii. 

 Declaraţia extrajudiciară a reclamantului P.D. în sensul că i-a fost necesar, 
până la eliberarea titlului de proprietate în anul 2001, acordul pârâtului pentru a trece spre 
terenul său, cât şi renunţarea reclamantelor C.P. şi P.G. la judecarea cererii având ca obiect 
obligarea pârâţilor la demolarea celor două construcţii chiar dacă această renunţare nu a 
produs efecte, hotărârea prin care s-a luat act de renunţare fiind ulterior desfiinţată, întăreşte 
reţinerile instanţei cu privire la vechimea construcţiilor. 

 Probele administrate în cauză au mai dovedit că părinţii pârâtei D.A. au fost 
cei care au edificat construcţiile a căror desfiinţare se solicită, că aceştia au folosit terenul pe 
care se află aceste construcţii. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 1899 alin. 2 C. civil, buna credinţă este prezumată, 
sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua credinţă. 

  Reclamanţii nu pot cere desfiinţarea construcţiilor edificate de un constructor 
de bună credinţă cu materialele lui pe terenul altuia, buna credinţă însemnând convingerea 
constructorilor că au edificat construcţiile pe un teren pe care sunt proprietari. O astfel de 
convingere au avut şi părinţii pârâtei Duca Anuţa, convingere ce a fost determinată de 
înscrierea în cartea funciară nr. 6 cu nr. top 6, a dreptului de proprietate asupra terenului pe 
care se află cele două construcţii, titularul acestuia fiind K.G.C., buna credinţă existând la 
momentul edificării acestor construcţii, cât şi la momentul transmiterii posesiei către pârâţi, 
fără a se cunoaşte împrejurarea că edificarea acestor construcţii se face pe terenul 
reclamantului P.D., care nu a avut calitatea de proprietar asupra terenului la momentul 
edificării construcţiilor. 

 Celelalte motive din declaraţia de recurs se referă la aspecte de netemeinicie a 
hotărârii, dar raportat la actuala reglementare din art. 304 Cod proc. civ., aceste critici nu mai 
pot fi valorificate pe calea recursului, singurul text de lege care permitea cenzurarea în recurs 
a greşelilor grave de fapt consecutive greşitei aprecieri a probelor, pct. 11 din art. 304 Cod 
proc. civ., fiind abrogat. 

 Urmare respingerii recursului, în baza art. 274 Cod proc. civ., fiind în culpă 
procesuală, recurenţii vor fi obligaţi să le plătească intimaţilor D.V. şi D.A. suma de 1300 lei, 
cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat (fila 31). 
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2. Uzucapiune extratabulară (art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938). 
Neîndeplinirea condiţiilor legale.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 287/R din 27 mai 2015  

 
Prin Sentinţa civilă nr. 10411/23.10.2013, pronunţată de Judecătoria Baia – Mare în 

dosar numărul .../182/2011, a fost respinsă cererea formulată de reclamantul R.G.I., 
împotriva pârâţilor P.A., I. I., I. G., A. C., R. C., şi B. S., având ca obiect constatare 
dobândire drept de proprietate în temeiul art. 28 din Decretul Lege nr. 115/1938; prestaţia 
tabulară; intabulare drept de proprietate în CF; 

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

„În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat acesta a fost respinsă prin 
Încheierea şedinţei publice din 03.10.2012, pentru considerentele acolo expuse (fila 176-177). 

Având în vedere că s-a considerat că nu există identitate de părţi şi obiect între 
prezentul litigiu şi cel înregistrat sub dosar nr. .../182/2009, urmează a se analiza dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 28 din Decretul 115/1938, pentru dobândirea dreptului 
de proprietate de către reclamant prin uzucapiune, şi respectiv dacă sunt îndeplinite condiţiile 
necesare pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. 

În primul rând, este de precizat că terenul cu privire la care reclamantul doreşte, în 
principal, să dobândească dreptul de proprietate prin uzucapiune, a fost identificat prin 
expertiza topografică efectuată în cauză. Astfel, terenul ce formează obiectul prezentului 
litigiu, situat administrativ în Cavnic, str. V. nr. 2 se identifică sub nr. topo 1539 (234 mp), 
nr. topo 1540 (1061 mp) şi sub nr. topo 1541 (665 mp) toate din CF 50418 Cavnic, provenită 
din conversia CF 461 Cavnic. 

Potrivit CF 461 Cavnic (actualul 50418 Cavnic) dreptul de proprietate asupra 
terenului de sub nr. topo 1539, 1540 şi 1541 este înscris în favoarea lui I. E. măritată cu 
Criste G.. 

Potrivit certificatului de deces de la fila 9 de la dosar, I. E. a decedat în 10.10.1965. 
Condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a se dobândi dreptul de proprietate 

prin uzucapiune în conformitate cu prevederile art. 28 din Decretul 115/1938 sunt: 
- titularul dreptului întabulat să fie decedat; 
 - uzucapatul să aibă posesia bunului timp de 20 de ani, de la moartea 

proprietarului tabular; 
- posesia să fie utilă; 
 Potrivit art. 1847 vechiul Cod civil, posesia este utilă atunci când este 

continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar (neechivocă). 
Continuitatea presupune o succesiune normală a actelor de stăpânire, întreruperea 

posesiei reprezintă fapta unui terţ care duce la desfiinţarea posesiei, netulburarea presupune 
că posesia nu trebuie fondată pe acte de violenţă, publicitatea înseamnă că posesia trebuie 
astfel exercitată încât toţi să aibă posibilitatea să cunoască acest fapt, iar o posesie echivocă 
există atunci când actele de stăpânire au un caracter îndoielnic. 

Din probele testimoniale administrate a reieşit că reclamantul foloseşte terenul situat 
în Cavnic, str. V. nr. 2, identificat sub nr. topo 1539, 1540 şi 1541 din CF 50418, şi casa 
ridicată pe acesta începând cu anul 1990, mai precis din aprilie, adică din momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată cu S.V., şi, începând cu această 
dată, timp de 20 de ani, posesia sa a fost continuă, neîntreruptă şi netulburată de către pârâţi şi 
publică. 

Însă, în ceea ce priveşte condiţia ca posesia să fie neechivocă, aceasta nu este 
îndeplinită. 
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Astfel, în anul 2006, în cursul termenului de prescripţie achizitivă, reclamantul a 
încheiat cu o societate comercială un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată cu 
privire la bunurile ce formează obiectul prezentului litigiu. 

Acest fapt demonstrează intenţia reclamantului de a nu mai exercita acte de folosinţă 
asupra imobilelor în litigiu, adică demonstrează voinţa petentului de a nu mai stăpâni aceste 
bunuri pentru sine. 

Prin urmare, posesia reclamantului fiind echivocă, nu este îndeplinită condiţia ca 
aceasta să fie utilă, nefiind întrunite toate calităţile cerute de art. 1847 vechiul Cod civil 
pentru ca posesia să fie considerată neviciată. 

Aşadar, nefiind îndeplinită una din condiţiile cerute de art. 28 din Decretul 115/1938, 
şi anume condiţia ca posesia să fie utilă, urmează a se respinge cererea reclamantului de 
dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere formulat în subsidiar, pentru pronunţarea unei 
hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare este necesar a fi îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

 - să existe un antecontract de vânzare-cumpărare valabil încheiat; 
- cumpărătorul să-şi fi îndeplinit obligaţia de plată a preţului;  
- vânzătorul să refuze încheierea contractului în formă autentică. 
- vânzătorul să fie proprietarul lucrului vândut. 
Înscrisul în baza căruia s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act 

autentic de vânzare-cumpărare, se găseşte depus la fila 99 de la dosar. 
Prin acest înscris încheiat în 02.04.1990 se stipulează că I.G. vinde reclamantului casa 

şi terenul aferent situate în Cavnic, str. V. nr. 2 în schimbul unui preţ de 8000 lei. 
Acest contract nu este semnat de ambele părţi contractante ceea ce înseamnă că nu a 

existat consimţământul în sensul încheierii actului. Aceasta este o condiţie de fond care 
determina validitatea unui înscris sub semnătură privată. 

Totodată, nu este îndeplinită condiţia ca vânzătorul să fie proprietarul bunului vândut. 
Astfel, din probele testimoniale administrate nu a reieşit că I.G. este moştenitorul 

proprietarului terenului şi casei situate în Cavnic, str. V. nr. 2, acesta nefăcând acte exprese 
sau tacite de acceptare a succesiunii după defuncta I. E., proprietara tabulară a acestor 
imobile. 

Prin urmare, nefiind îndeplinite prima şi ultima dintre condiţiile cerute pentru 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare urmează a se 
respinge şi capătul de cerere formulat în subsidiar.” 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul R.G.I., 
solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate, în sensul admiterii acţiunii 
reclamantului astfel cum a fost formulată şi precizată. 

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 32/R/04.02.2015, pronunţată în dosar 
nr. .../182/2011, a respins ca nefondat recursul reclamantului R.G.I., cu consecinţa menţinerii 
în tot a sentinţei recurate. 

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată în recurs. 
Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul Maramureş a reţinut în considerentele 

deciziei sale, următoarele: 
“Analizând sentinţa civilă nr. 10411/23.10.2013 a Judecătoriei Baia Mare, pe baza 

motivelor de recurs formulate şi în conformitate cu dispoziţiilor art. 304 indice 1 Cod 
procedură civilă 1865, tribunalul constată că recursul este nefondat, pentru considerentele ce 
succed: 

Analizând actele şi lucrările dosarului de fond, precum şi ale dosarelor ataşate, 
tribunalul reţine că în mod corect prima instanţă a reţinut neîndeplinirea condiţiilor cerute în 
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mod cumulativ de art.28 din DL 115/1938 pentru uzucapiunea extratabulară, şi anume 
neîndeplinirea cerinţei ca posesia să fie utilă. 

Criticile din memoriul de recurs vizând reclamata aplicare greşită a dispoziţiilor 
legale de către prima instanţă sunt nefondate. 

În cauză nu se verifică incidenţa dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă 
1865, motiv de recurs invocat în mod nefondat de recurent. 

 Terenul în litigiu, situat în Cavnic, str. V. nr.2 are un istoric descris în dosarele: dosar 
nr. 6191/182/2006 – având ca obiect uzucapiune,dosar nr. .../182/2009 – având ca obiect: 
„hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare”, ...182/2007 – având ca 
obiect uzucapiune. 

Suprafaţa indicată pentru terenul din Cavnic, str. V. nr. 2 variază în aceste dosare în 
funcţie de expertizele efectuate, însă terenul este acelaşi, istoricul terenului este acelaşi. Este 
vorba de terenul despre care în dosar nr. 6191/182/2006, reclamanta SC T.S.I. SRL arată că a 
fost transmis de la proprietara tabulară I. E., în 1974-1975, familiei lui S.V., care, în 1990 
încheie un înscris sub semnătură privată cu R.I., care, în anul 2006, îl „vinde” SC T.S.I. SRL 
– fila 4 din dosarul 6191/182/2006 ataşat. 

Susţinerile din memoriul de recurs potrivit cărora în mod greşit prima instanţă nu ar fi 
ţinut cont că este vorba în dosarele enumerate doar de o parte din terenul în litigiu nu sunt 
dovedite. Din ansamblul probelor administrate rezultă că este vorba de acelaşi teren, cel 
despre care în înscrisul sub semnătură privată încheiat în 2.04.1990 între S.V. şi R.I. se 
menţionează „lotul din preajmă de pe str. V. nr. 24 – fila 17 dosar .../182/20089 ataşat. Este 
vorba de lotul din preajma casei de pe strada V. nr. 2. Suprafaţa nu este menţionată în act, iar 
în dosarele enumerate s-a administrat proba cu expertiza tehnică judiciară, de unde rezultă 
diferenţe privind suprafaţa indicată. 

Prima instanţă a dat o interpretare corectă stării de fapt rezultată din probele 
administrate, constatând echivocul posesiei reclamantului care, în 2006, şi-a manifestat 
intenţia de a nu mai exercita acte de folosinţă asupra imobilului în litigiu, încheind actul sub 
semnătură privată intitulat „contract de vânzare-cumpărare” cu SC T.S.I. SRL care, în dosar 
nr. 6191/182/2006, a solicitat a se constata uzucapiunea în persoana acesteia, acţiune respinsă 
în mod irevocabil. 

 În dosar nr. .../182/2009, prin sentinţa civilă nr. 11259/29.12.2009, a fost respinsă 
acţiunea reclamantului R.G.I. împotriva pârâţilor S.V., P.A., I. I., I. G., A. C., C.L.L., R. C., 
B. S., având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-
cumpărare vizând actul sub semnătură privată încheiat în 2.04.1990 între S.V. şi reclamant, 
obiectul acestei vânzări fiind „casa şi terenul din preajmă” de pe strada V. nr. 2. 

În decizia nr. 932/R/27.10.2010 prin care se respinge recursul împotriva sentinţei 
civile nr. 11259/29.12.2009, Tribunalul Maramureş reţine: Prima instanţă a făcut o judicioasă 
analiză a stării de fapt şi de drept incidente în cauză, concluziile şi soluţia pronunţate fiind pe 
deplin împărtăşite de către instanţa de recurs. 

Fără a relua argumentele judecătorului fondului cu trimitere directă la fiecare dintre 
probele administrate, pentru a răspunde criticilor recurentei, în esenţă, trebuie spus că în 
cauză reclamantul nu a dovedit împlinirea termenului necesar pentru dobândirea dreptului de 
proprietate prin prescripţie achizitivă. 

Din coroborarea tuturor probelor administrate în faţa primei instanţe reiese că se poate 
afirma fără putinţă de tăgadă doar o posesie exercitată în perioada anilor 1974-1990, deci 
vreme de 16 ani şi nu 20 de ani, cât prescriu prevederile art. 28 din Decretul - Lege nr. 
115/1938. 

În primul rând se remarcă faptul că pentru reglementarea situaţiei juridice a 
terenurilor în litigiu au mai fost promovate două litigii. Unul înregistrat pe rolul Judecătoriei 
Baia Mare sub nr. 6191/182/2006, având ca obiect uzucapiune, promovat de către SC „T.S.I.” 
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SRL care a încheiat cu reclamantul din prezenta cauză un act sub semnătură privată intitulat 
„contract de vânzare-cumpărare”, iar cel de-al doilea, înregistrat pe rolul aceleiaşi instanţe 
sub nr. ...182/2007, prin care însuşi reclamantul din prezenta cauză solicită a se constata 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune în persoana sa. 

Ambele acţiuni au fost respinse. 
Însă ceea ce este lesne de observat este faptul că în ambele acţiuni la care s-a făcut 

referire se indică drept moment al începerii posesiei de către pârâtul S.V., anii 1974-1975. 
În acţiunea de sub nr. ...182/2007, în care reclamantul din prezenta cauză are tot 

calitatea de reclamant, el însuşi, prin reprezentantul său, confirmă că pârâtul S.V. a început să 
posede terenul de prin 1974-1975. 

Această afirmaţie reprezintă o mărturisire extrajudiciară, care, coroborată cu 
declaraţiile martorilor audiaţi în instanţă, şi care cunosc date sub acest aspect, conduc la 
soluţia pronunţată de judecătorie. 

În mod corect prima instanţă a înlăturat declaraţiile martorelor O.I. şi G.L., care au 
fost audiate în dosarul nr. ...182/2007 şi care au dovedit inconsecvenţă cu privire la cele 
declarate în cele două litigii. Este cunoscut faptul că într-o acţiune în uzucapiune teza 
probatorie se raportează în mod semnificativ la elementele ce ţin de împlinirea termenului de 
prescripţie, inclusiv prin stabilirea concretă a momentului în care începe să curgă acest 
termen. Dat fiind faptul că declaraţiile date de cele două martore în faţa a două instanţe 
diferite nu conţin aceleaşi date este indicat a se înlătura ca şi probe câtă vreme se ridică 
suspiciuni cu privire la obiectivitatea acestora. 

În ceea ce o priveşte pe martora C.O. aceasta afirmă că pârâtul S.V. a început să 
exercite posesia prin anii 1974-1975, afirmaţie care se coroborează cu susţinerile 
reclamanţilor din celelalte litigii. 

Aşadar probele administrate dovedesc o posesie începută de prin anii 1974-1975, 
pentru perioada anterioară neexistând dovezi suficiente care să formeze convingerea instanţei 
în sensul urmărit de către reclamant. 

În dosarul de faţă, reclamantul-recurent a solicitat în subsidiar „validarea convenţiei 
de vânzare-cumpărare încheiate la data de 2.04.1990 între I.G. şi R.I. obiectul vânzării fiind: 
„casa cu locul din preajmă de pe strada V. nr. 2” – fila 96 din dosarul de fond, adică acelaşi 
imobil: „casa cu lotul din preajmă de pe strada V. nr. 2” – obiect al contractului sub 
semnătură privată încheiat tot în 2.04.1990, dar între S.V. şi R.I. – fila 17 din dosarul 
.../182/2011 ataşat. 

Actul intitulat „contract de vânzare-cumpărare” depus la fila 99 din dosarul de fond 
nu este semnat de ambele părţi, prin urmare prima instanţă în mod corect a reţinut că acest act 
nu este un antecontract de vânzare-cumpărare valabil încheiat. Având în vedere soluţia de 
respingere a capătului de cerere privind validarea acestui antecontract, respectiv pronunţarea 
unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, pentru petitele formulate 
pe cale oblică vizând succesiunea după proprietara tabulară I. E. reclamantul nu justifică 
niciun interes. Aceste petite erau formulate pe cale de acţiune oblică pentru a obţine validarea 
antecontractului depus la fila 99. Acesta însă nefiind semnat de ambele părţi, neîndeplinind 
condiţiile pentru a fi validat, petitele vizând succesiunea după defuncta proprietară tabulară în 
mod corect au fost respinse. 

Prima instanţă a respins în tot acţiunea, criticile din memoriul de recurs vizând 
nepronunţarea asupra petitelor vizând succesiunea după defuncta proprietară tabulară nu sunt 
întemeiate. 

Prima instanţă a expus în motivare raţionamentul logico-juridic elaborat şi care a dus 
la respingerea în tot a acţiunii precizate. 

În recurs, intimata P.A. a arătat că numitul P.E., soţul său, nu a semnat în calitate de 
martor antecontractul de la fila99 din dosarul de fond, înscrisul în temeiul căruia reclamantul 
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îşi susţine pretenţiile nu este documentul redactat de P.E. nici sub aspectul scrierii şi nici al 
semnăturii. 

Înscrisul redactat de P.V. a avut ca părţi pe S.V. şi R.I. – fila 10. 
În dosarul ataşat, nr. .../182/2009,martorul P.E. a declarat că a redactat şi a semnat în 

calitate de martor înscrisul încheiat între S.V. şi R.I. – fila 68 din acest dosar, ataşat. 
În mod corect prima instanţă a respins şi cererea subsidiară nefiind dovedită 

îndeplinirea condiţiilor vizând antecontractul valabil încheiat în ceea ce priveşte înscrisul de 
la fila 99, datat tot 2.04.1990, având însă acelaşi obiect cu cel încheiat între S.V. şi R.I.. 

 Raportat la considerentele ce preced, în baza art. 312 alin. 1 teza a II-a Cod procedură 
civilă 1865, tribunalul va respinge ca nefondat recursul declarat împotriva sentinţei civile 
nr.10411/23.10.2013 a Judecătoriei Baia Mare.” 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul R.G.I., solicitând, în temeiul 
art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare Tribunalului Maramureş, în complet de doi judecători. 

În motivarea recursului s-a arătat că, deşi la o primă privire, s-ar părea că recursul este 
inadmisibil prin prisma art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă , rap. la art. 377 alin. 4 Cod 
procedură civilă , totuşi, în realitate, excepţia inadmisibilităţii nu este aplicabilă în cauză, 
întrucât, în raport de valoarea imobilului, de 198.705 lei, stabilită prin încheierea din 04 
aprilie 2012, calea de atac împotriva sentinţei era apelul, conform art. 2821 alin. 1 Cod 
procedură civilă. 

Prin urmare, în mod nelegal Tribunalul Maramureş a soluţionat calea de atac ca 
recurs, în complet de trei judecători, iar nu ca apel, în complet de doi judecători, aşa cum 
legal ar fi trebuit, nesocotind astfel prevederile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004. 

Recursul este inadmisibil. 
Obiectul cererii introductive de instanţă, astfel cum el a fost dedus judecăţii de către 

reclamant, este unul evaluabil în bani, valoarea obiectului litigiului fiind determinată de 
valoarea imobilului cu privire la care reclamantul a solicitat constatarea dobândirii dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, în temeiul art. 28 din Decretul lege nr. 115/ 1938. 

Ulterior, prin precizarea de acţiune depusă la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din 04 aprilie 2012 (f. 95 dosar fond ), reclamantul şi-a menţinut petitul în 
uzucapiune, asupra aceluiaşi imobil, iar în subsidiar a solicitat valorificarea unui antecontract 
de vânzare – cumpărare prin prestaţie tabulară, în contradictoriu cu moştenitorii accepanţi ai 
promitentului vânzător. 

Imobilul cu privire la care reclamantul a solicitat, în principal, constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune constă din teren în suprafaţă de 2.122 mp şi casă, 
situate în Cavnic, str. V. nr. 2, jud. Maramureş, identificate topografic în CF nr. 461 Cavnic, 
nr. top 1539, 1540, 1541. 

La termenul de judecată din 04 aprilie 2012, (f.100 dosar fond )s-a stabilit de către 
instanţa de fond, conform celor consemnate în încheierea şedinţei publice de la acel termen 
de judecată, că valoarea casei cu privire la care reclamantul invocă uzucapiunea este de 
19.541,5 Ron, instanţa de fond luând în considerare valorile din expertiza notarială (f.60, 61 
dosar fond ), expertiză care atestă că un mp de construcţie este în valoare de 209 lei. Întrucât 
casa în litigiu are o suprafaţă de 93,5 mp, valoarea totală este de 19.541,5 Ron. 

Prin încheierea şedinţei publice din 01.02.2012 s-a stabilit de către instanţa de fond că 
valoarea unui mp de teren situat în intravilanul localităţii Cavnic este de 22 lei, ceea ce 
înseamnă că valoarea totală a terenului cu privire la care reclamantul invocă uzucapiunea, de 
2.122 mp, este de 46.684 lei ( 22 lei/mp x 2.122 mp = 46.684 lei ) ( f. 60 dosar fond ). 

Prin urmare, valoarea totală a imobilului cu privire la care reclamantul invocă 
uzucapiunea este de 66.225,5 Ron (19.541,5 lei= valoarea casei + 46.684 lei = valoarea 
terenului). 
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Această valoare totală a imobilului în litigiu, de 66.225,5 Ron, se situează în mod 
evident sub plafonul de 100.000 Ron prev. de art. 2821 alin.1 Cod procedură civilă, text legal 
care prevede că nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă ( …) în 
litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, atât în materie civilă, cât 
şi în materie comercială (…). 

Prin urmare, în raport de valoarea imobilului litigios şi de dispoziţiile art. 2821 alin.1 
Cod procedură civilă, coroborat cu art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă , împotriva sentinţei 
Judecătoriei Baia – Mare calea legală de atac ce putea fi exercitată era exclusiv recursul. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în mod legal Tribunalul Maramureş a 
soluţionat calea de atac ca recurs, în complet de trei judecători, cu respectarea deplină a 
prevederilor art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 republicată.  

Întrucât prezentul recurs a fost promovat împotriva unei hotărâri irevocabile, prin care 
a fost soluţionat un recurs promovat în mod legal, Curtea constată că în cauză este incidentă 
excepţia inadmisibilităţii recursului pendinte, excepţie care urmează să fie admisă în temeiul 
art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă şi art. 
377 alin. 2 pct. 4 Cod procedură civilă . 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor de fapt şi de drept anterior expuse, Curtea 
urmează să respingă ca inadmisibil prezentul recurs. 

 

3. Grăniţuire. Stabilire pe baza schiţei de carte funciară ce îi asigură 
fiecărui proprietar suprafaţa înscrisă în cartea funciară 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 289/R din 27 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. nr.571/2013, pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul 
nr..../265/2011 s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta M.L., împotriva pârâţilor 
V.M. şi V.V.. S-a admis în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâţii V.M. şi V.V. 
şi, în consecinţă, s-a dispus stabilirea liniei de metă dintre imobilul teren înscris în CF 25275 
Zagra nr. top 579 şi nr. top 580/1/a - proprietatea reclamantei faţă de imobilul teren înscris în 
CF 2439 Zagra, nr. top. 577/1, 577/2, 578/1, 578/2 - proprietatea pârâţilor, pe aliniamentul A-
B-C evidenţiat pe planul de situaţie din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de 
expert P.I. - varianta 2, cu reţinerea erorii materiale redate de expert privind consemnarea 
eronată a nr. top 580/1/2 în loc de nr. top 580/1/a; a respins ca neîntemeiat petitul de 
revendicare imobiliară şi a compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi până la 
concurenţa sumei mai mici şi în final, au fost obligaţi pârâţi în solidar, să-i plătească 
reclamantei suma de 1128,6 lei, cu acest titlu.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit extrasului de 
CF anexat imobilul de natură teren şi casă înscris în CF 25275 Zagra nr. top 579 şi 580/1/a, în 
suprafaţă de 580 mp, conform notărilor din CF, constituie proprietatea tabulară a reclamantei 
M.L. dobândită cu titlu de partaj judiciar, prin înscriere hotărâre judecătorească şi conform 
încheierii de CF nr. 2085/19.09.2001. 

Conform extrasului de CF anexat imobilul de natură teren, casă şi anexe gospodăreşti 
înscris în CF 2439 Zagra nr. top. 577/1, 577/2, 578/1 şi 578/2 în suprafaţă totală de 792 mp, 
conform notărilor din CF, constituie proprietatea tabulară a pârâţilor-reclamanţi V.M. şi V.V. 
dobândită cu titlu de uzucapiune şi edificare conform încheierilor de CF nr. 841/1992 şi 
respectiv nr. 1569/1992. 

Din probaţiunea administrată în cauza rezultă că iniţial terenul din litigiu a constituit 
proprietatea defunctului C. T., care a fost tatăl reclamantei M.L. şi al mamei pârâtului V.M., 
respectiv al numitei V.V. născută C..  
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În timpul vieţii sale, defunctul C. T. a transmis casa şi terenul aferent în favoarea 
reclamantei, împrejurare confirmată prin declaraţia anexată la dosarul cauzei şi din care 
rezultă că în urma unui partaj de ascendent casa şi grădina situate în comuna Zagra, la număr 
administrativ 54 îi revin reclamantei, iar terenul limitrof situat între lotul atribuit reclamantei 
şi vecinul Z.V. (în prezent D.I. şi M.), adică terenul de la numărul administrativ 53, a fost 
donat lui V.V. născută C., antecesoarea mamă a pârâtului V.M. şi pentru ca aceasta să-şi 
construiască o casă de locuit.  

Această stare de fapt se corelează şi cu depoziţia martorului M.R.G., care a perceput 
în mod direct situaţia imobilelor din litigiu prin raportare şi vârsta matură a acestuia (64 ani). 

Astfel, prin informaţiile furnizate martorul audiat atestă faptul că era vorba de o 
singură ogradă, fără gard despărţitor şi în circumstanţele în care imobilele din litigiu au 
constituit un singur corp de avere deţinut de către antecesorii părţilor, respectiv părinţii 
reclamantei şi a surorii V.V., numiţii C. T. şi C. M. 

În mod corelativ s-a reţinut faptul că accesul la această singură ogradă dinspre drumul 
public s-a efectuat şi se efectuează printr-o poartă mare (iniţial de lemn, specifică porţilor 
ţărăneşti din zonă şi în prezent de fier) care şi-a păstrat amplasamentul iniţial cu o eventuală 
lăţime datorită edificării porţii din fier. 

Mai mult, martorul a relevat aceleaşi aspecte prezentate şi de către părţi care vizează 
şi absenţa unui gard de separare, de delimitare între imobilele terenuri utilizate în prezent de 
familia M. şi respectiv de familia V.. 

Din probatoriul administrat cât şi din conţinutul notificării comunicată pârâţilor de 
către reclamantă, anterior promovării acţiunii civile, s-a reţinut că, datorită divergenţelor 
survenite şi absenţei unui element de protejare a curţii reclamantei de pătrunderea păsărilor 
de curte deţinute de pârâţi, s-a amplasat un gard provizoriu (împrejmuire provizorie) în 
scopul preconizat şi cu menţiunea de păstrare gard până în momentul finalizării procesului de 
grăniţuire. 

În privinţa suprafeţei aferente imobilelor terenuri în litigiu limitrofe şi supuse 
elementului de grăniţuire, concluziile tehnice reflectă faptul că aceste suprafeţe sunt mai mari 
decât cele reflectate de datele de CF şi pe considerentul că harta de CF existentă la BCPI 
Năsăud este concretuală, nu este metrică, aspect care constituie de altfel un impediment 
pentru măsurarea corectă a distanţelor şi calculul suprafeţelor. 

În concret, folosinţa actuală a reclamantei se circumscrie suprafeţei de 882 mp, iar a 
pârâţilor suprafeţei de 1165 mp şi se încadrează în raport de aliniamentul materializat prin 
gardul provizoriu şi următoarele repere: stâlp de poartă - gard vechi, colţ de gard vechi în 
vecinătatea lui A.I.. 

În cuprinsul lucrării de expertiză s-au efectuat mai multe variante de determinare a 
liniei de metă, care surprind modalitatea de trasare a aliniamentului, explicaţiile tehnice 
aferente şi eventualele inconveniente. 

Astfel procedând la o analiză distinctă a acestor variante de mejdă s-a reţinut că 
pentru varianta nr. 1 (solicitată de către reclamantă), aliniamentul liniei de mejdă este 
reflectat între punctele A-B-C şi cu menţiunea că potrivit acestei versiuni suprafaţa imobilului 
ce-i revine reclamantei este de 1009 mp, iar suprafaţa ce le revine pârâţilor este de 1038 mp. 

Totuşi în raport de amplasamentul imobilelor construcţii şi cu precădere al pârâţilor şi 
distanţa preconizată până la linia de metă propusă este de 1,13 m, aspect care generează un 
deficit pentru accesul la construcţie şi la curte, imobilul pârâţilor devenind loc înfundat, fără 
acces la curte şi grădină şi cu un real impediment pentru acest acces. 

Varianta nr. 2 propusă de acelaşi expert este trasată pe aliniamentul A-B-C unde 
punctul A este la jumătatea distanţei dintre cei doi stâlpi de poartă, continuând în linie dreaptă 
până în punctul B şi apoi înspre punctul C (cu menţiunea că pentru punctele B şi C există 
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similitudine cu varianta nr. 1, singura diferenţă vizează porţiunea de traseu reflectată de 
punctele A-B). 

Concomitent s-a evidenţiat faptul că această variantă măreşte distanţa de la casa 
pârâţilor la meta propusă la 2, 59 metri, iar în această variantă suprafaţa imobilului ce-i revine 
reclamantei este de 970 mp, iar suprafaţa ce le revine pârâţilor este de 1077 mp. 

 Cea de-a treia analiză din cuprinsul lucrării de expertiză reflectă varianta nr. 3 care 
este trasată pe aliniamentul A-B-C, unde punctul A este reprezentat de centrul stâlpului de la 
poartă , în partea de nord, cu menţiunea că distanţa de la casa pârâţilor la metă devine de 4, 
63 metri. 

Astfel, suprafeţele ce rezultă pentru părţile litigante prin prisma acestei variante se 
cifrează la 917 mp. pentru reclamantă şi respectiv la 1130 mp. pentru pârâţi. 

Prin completarea lucrării de expertiză încuviinţată prin prisma obiecţiunilor conturate 
de către pârâţi şi apreciate ca întemeiate s-a relevat că operaţiunea de grăniţuire în mod cert 
vizează imobilele proprietatea reclamantei cu nr. top 579, 580/1/a (cu corectarea erorii 
materiale reflectată de planurile de situaţie în toate cele 3 variante propuse, prin înscrierea 
eronată a nr. top 580/1/2 în loc de 580/1/a) şi respectiv imobilele proprietatea pârâţilor cu nr. 
top 577/1, 578/1, 577/2, 578/2, fără să includă şi nr. top 580/1/b. 

În privinţa petitului de revendicare imobiliară formulat prin cererea reconvenţională 
prin prisma măsurătorilor tehnice s-a reţinut că suprafeţele utilizate de către părţi sunt mai 
mari decât suprafeţele scriptice reflectate de extrasele de CF, iar explicaţia tehnică rezidă prin 
faptul că harta de carte funciară existentă în arhiva BCPI Năsăud este concretuală (nu este 
metrică), astfel încât nu poate constitui un punct de reper pentru un calcul adecvat şi pentru 
măsurarea distanţelor şi a suprafeţelor aferente. 

În concluzie, în circumstanţele expuse nu s-a concluzionat dacă concomitent cu 
operaţiunea de grăniţuire această delimitare ar atrage şi o eventuală ocupare de suprafaţă. 

Prima chestiune ce s-a impus a fi analizată în speţă a constat în acţiunea de grăniţuire 
şi care reprezintă o operaţiune de determinare prin semne exterioare a limitei dintre două 
fonduri vecine care aparţin unor titulari diferiţi. 

În raport de titularii dreptului real asupra celor două fonduri învecinate operaţiune de 
grăniţuire constă pe de o parte într-o obligaţie reală de a face şi concomitent într-un drept 
privit ca un atribut al dreptului de proprietate. 

În speţă, în concret operaţiune de grăniţuire nu se poate raporta strict la indiciul 
furnizat de către mandatarul reclamantei – aliniamentul schiţei medalion CF în condiţiile în 
care iniţial aşa cum s-a expus, cele două fonduri limitrofe au reprezentat un singur corp de 
proprietate, iar prin partajul de ascendent nu s-au trasat cu certitudine limitele de folosinţă ale 
copartajanţilor descendenţi şi în circumstanţele în care a existat iniţial o bună înţelegere între 
cele două surori şi cu privire la uzanţa amiabilă a terenurilor. 

Mai mult, o altă dificultate tehnică este reflectată şi de faptul că nu există o 
corespondenţă între suprafeţele de CF şi suprafeţele reale măsurate care în opinia noastră ar 
putea constitui într-o operaţiune de grăniţuire un reper tehnic adecvat. 

A menţionat instanţa de fond că pentru trasarea liniei de metă expertul tehnic a reţinut 
ca punct de reper casa parohială notată în schiţa de CF şi care constituie un punct fix. 

De asemenea s-a subliniat că fiecare variantă propusă pentru terenurile limitrofe 
rezidă în suprafeţe de teren mai mari, decât suprafeţele efectiv notate în CF, iar diferenţele 
sunt majore în raport de aceste notări de CF. 

Din analiza tuturor variantelor propuse de către expert cât şi a explicaţiilor tehnice 
furnizate şi corelat şi cu constatările expuse în cadrul procesului verbal întocmit cu prilejul 
cercetării locale dispuse în cauză, a modalităţii de amplasament a imobilelor construcţii – 
casa nouă edificată de către reclamantă, precum şi construcţia ce aparţine pârâţilor 
reclamanţi, absenţa disensiunilor din momentul edificării casei de locuit a familiei V. cât şi 
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deficienţele reţinute pentru variantele acceptate în mod exclusiv de fiecare parte (varianta 1 
acceptată de reclamantă, respectiv varianta din suplimentul 2 al raportului de expertiză – 
conform folosinţei actuale, acceptată de către pârâţi) instanţa de fond a apreciat ca optimă 
varianta nr. 2. 

În acest sens s-a menţionat că această variantă constituie o propunere de determinare a 
liniei de metă cu valenţe optime şi care nu implică un mod de delimitare exclusivist şi 
facilitează o permisivitate adecvată, în termeni rezonabili a accesului la loturile deţinute de 
către părţile litigante. 

Raportat la această stare de fapt, linia de meta dintre cele două proprietăţi urmează să 
fie stabilită conform variantei nr. 2 din raportul de expertiza întocmit de expertul P.I., cu 
reţinerea aspectelor evidenţiate privind eroarea materială de pe planul de situaţie şi 
consemnarea eronată a nr. top 580/1/2 în loc de nr. top 580/1/a. 

În consecinţă, instanţa de fond a apreciat ca întemeiată prezenta acţiune principală şi 
respectiv ca întemeiată în parte acţiunea reconvenţională doar cu privire la petitul de 
grăniţuire, prin corelare cu concluziile tehnice expuse în detaliu şi absenţa unei statuări pentru 
petitul de revendicare imobiliară şi care să vizeze eventuala suprafaţa de teren ocupată şi 
revendicată, astfel încât le-a admis conform dispozitivului.  

În drept pentru soluţia adoptată sunt incidente dispoziţiile art. 480 Cod civil pentru 
petitul de revendicare imobiliară şi respectiv prev. art. 584 şi urm. Cod civil, pentru petitul de 
grăniţuire şi corelat cu prevederile art. 119 şi urm. Cod procedură civilă pentru acţiunea 
reconvenţională. 

În acest context s-a subliniat că prevederile legale ce vizează grăniţuirea reclamă 
suportarea cheltuielilor de judecată aferente pe jumătate de către proprietarii tabulari 
limitrofi, astfel încât în baza dispoziţiilor art. 274 , 276, 277 Cod procedură civilă instanţa de 
fond, după compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părţi până la concurenţa sumei 
mai mici, în final a obligat pe pârâţi în solidar, să-i plătească reclamantei suma de 1128,6 lei, 
cu acest titlu şi reţinând cheltuielile efectiv justificate de către părţi prin anexarea chitanţelor 
şi a dovezilor aferente. 

Astfel, din calculul aferent pentru reclamantă s-a reţinut un cuantum total de 2507 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată, constând în contravaloarea onorariu expert, 
contravaloarea onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, iar pentru pârâţi 
cuantumul total al acestor cheltuieli rezidă în suma de 500 de lei pretinsă cu acest titlu şi care 
constă din contravaloarea onorariu avocat. 

Concomitent pentru calculul cheltuielilor de judecată s-a reţinut elementul de 
înjumătăţire specific operaţiunii de grăniţuire cât şi respingerea petitului de revendicare 
imobiliară ca neîntemeiat şi după operarea compensării a rezultat diferenţa evidenţiată. 

Prin decizia civilă nr. 10/A/ din 04.02.2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud 
pronunţată în dosar nr. .../265/2011, s-a admis ca fiind fondat apelul declarat de pârâţii-
reclamanţi reconvenţionali V.M. şi V.V., împotriva sentinţei civile nr.571/2013, pronunţată 
de Judecătoria Năsăud în dosarul nr. .../265/2011 şi s-a schimbat în parte sentinţa atacată în 
sensul că, s-a stabilit linia de hotar dintre imobilul teren, înscris în CF 25275 Zagra, nr. top 
579 şi nr. top 580/1/a-proprietatea reclamantei M.L. şi imobilul teren limitrof, înscris în CF 
2439 Zagra, nr. top. 577/1, 577/2, 578/1, 578/2 - proprietatea pârâţilor V.M. şi V.V., pe 
aliniamentul A-B, varianta I din raportul de contraexpertiză tehnică întocmit în apel, 
materializată în schiţa de la fila 103 dosar apel, menţinându-se celelalte dispoziţii ale 
sentinţei. 

Intimata a fost obligată să plătească apelanţilor suma de 1.509,8 lei, cheltuieli de 
judecată în apel. 

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel invocate şi a probelor 
administrate, tribunalul a constatat că apelul declarat este fondat, impunându-se schimbarea 
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în parte a sentinţei apelate, în limita şi pentru considerentele ce urmează a fi expuse în 
continuare: 

Prin acţiunea formulată, înregistrată la Judecătoria Năsăud la data de 19.05.2011, 
reclamanta M.L. a solicitat stabilirea liniei de hotar dintre imobilul teren proprietatea ei 
tabulară înscris în c.f. nr. CF 25275 Zagra, nr. top 579 şi nr. top 580/1/a, cu suprafaţa înscrisă 
în c.f. de 580 m.p. şi imobilul teren limitrof, înscris în CF 2439 Zagra, nr. top. înscris în CF 
2439 Zagra, nr. top. 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, proprietatea pârâţilor V.M. şi V.V., cu 
suprafaţa înscrisă în c.f. de 792 m.p. 

Atât din susţinerile părţilor cât şi din declaraţiile martorilor audiaţi(f. 178-189 şi 193-
195 dosar apel) tribunalul reţine că cele două terenuri limitrofe, atât al reclamantei cât şi al 
pârâţilor, au aparţinut anterior părinţilor reclamantei care au fost şi bunicii pârâţilor, numiţii 
C. T., decedat în anul 1974 şi C. M., decedată ulterior soţului. 

Terenul care, în prezent, este proprietatea reclamantei intimate a fost întabulat pe 
numitul C. D., care a fost bunicul reclamantei şi străbunicul pârâţilor, fiind dobândit de C. T. 
prin moştenire(dar neîntabulat în timpul vieţii acestuia) şi, după decesul lui C. T., ca urmare a 
dezbaterii succesiunii şi partajului masei succesorale, terenul a revenit reclamantei intimate, 
care s-a întabulat în cartea funciară, în baza sentinţei civile nr. 2572/2000 pronunţată de 
Judecătoria Năsăud în dosarul nr.307/1998 (ataşat). 

În dosarul respectiv nu s-a întocmit o schiţă de identificare a acestui teren, întabularea 
fiind efectuată doar în baza sentinţei(f.46-49 dosar apel), în condiţiile în care terenul era 
întabulat anterior în cartea funciară în favoarea bunicului reclamantei(f.74-75 din dosarul 
nr.307/1998). 

Terenul limitrof, faţă de care reclamanta a solicitat grăniţuirea, în prezent proprietatea 
pârâţilor apelanţi, deşi s-a aflat în folosinţa bunicilor acestora (soţii C. T. şi M.), aceştia nu 
erau proprietari înscrişi în cartea funciară, fiind doar posesori faptici, în cartea funciară fiind 
întabulată numita N.K.(f.54 dosar apel). 

Încă în timpul vieţii numitului C. T., terenul aflat în posesia acestuia, dar neîntabulat 
în cartea funciară, situat la sud de ternul care în prezent este proprietatea reclamantei M.L., a 
fost predat în posesia mamei apelanţilor şi soţului acesteia, cu ocazia căsătoriei lor şi aceştia 
şi-au edificat pe terenul primit în posesie casă şi anexe gospodăreşti, continuând să posede 
terenul fără să fie întabulaţi în cartea funciară. 

Ulterior, prin sentinţa civilă nr.377/1992, pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosarul 
nr.3298/1991(f.53 dosar apel) s-a constatat că părinţii apelanţilor, numiţii V.M. şi V.V.-L. au 
dobândit dreptul de proprietate, prin uzucapiune asupra terenului din c.f. nr. 2439 Zagra, nr. 
top. 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, însă nici în acest dosar nu s-a efectuat o expertiză pentru 
identificarea terenului şi stabilirea limitelor faptice ale terenului pentru care s-a constatat că 
autorii apelanţilor au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune, întabularea fiind 
efectuată în c.f. doar în baza sentinţei anterior arătate (f.45, 53-54 dosar apel). 

Până la decesul mamei reclamantei (numita C. M.), între terenul predat părinţilor 
apelanţilor, în prezent proprietatea apelanţilor şi terenul folosit de soţii C. şi apoi de soţia 
supravieţuitoare, numita C. M., în prezent proprietatea şi respectiv în folosinţa reclamantei 
intimate, nu a existat o delimitare faptică, curtea şi grădina celor două categorii de deţinători 
faptici nefiind delimitate de semne vizibile de hotar. 

În aceste condiţii, în care: între terenurile a căror grăniţuire o solicită reclamanta nu 
există semne vechi de hotar şi fiecare proprietar s-a întabulat în cartea funciară doar în baza 
înscrierilor din cartea funciară, din care face parte integrantă şi planul numerelor topografice 
(schiţa medalion c.f.), tribunalul a reţinut că la stabilirea liniei de hotar dintre terenurile 
limitrofe, reperele pe care instanţa trebuie să le aibă în vedere sunt schiţa de carte funciară, 
aflată în copie la f.106 şi 162 dosar apel, precum şi la f.53 dosar fond şi f.42 dosar ataşat nr. 
.../265/2011 şi asigurarea fiecărui proprietar a suprafeţei înscrisă în cartea funciară. 
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Potrivit schiţei de carte funciară, imobilul teren proprietatea apelanţilor înscris în CF 
2439 Zagra, ca fiind două corpuri de proprietate distincte, respectiv un corp de proprietate 
format din numere top. 577/1, 578/1 (în c.f., ambele numere formând un singur corp de 
proprietate, nefiind evidenţiate distinct limitele fiecărui nr. top.) şi terenul nr.top. 577/2 şi 
578/2, care formează împreună un alt corp de proprietate (acesta fiind situat limitrof terenului 
reclamantei), cu suprafaţa totală de 792 m.p., se întinde de la strada principală până la terenul 
cu nr. top.583 iar terenul proprietatea reclamantei cu nr. top. 579 şi 580/1/a (cele două 
numere top formând împreună un corp de proprietate), cu suprafaţa înscrisă în c.f. de 580 
m.p., se întinde de la strada principală, paralele cu terenul cu nr. top. 577/2 şi 578/2 ale 
apelanţilor, dar nu pe toată lungimea acestora din urmă ci doar până la terenul cu nr. 
top.580/1/b şi acest nr. top. 580/1/b se întinde de la terenul proprietatea reclamantei până la 
terenul cu nr. top.580/2. 

Astfel, lungimea terenului apelanţilor este egală cu lungimea cumulată a terenului 
proprietatea reclamatei cu nr. top. 579 şi 580/1/a, cu suprafaţa de 580 m.p., cu cea a terenului 
cu nr. top.580/1/b,cu suprafaţa de 378 m.p.. 

Acest din urmă teren figurează întabulat în cartea funciară în favoarea unei terţe 
persoane atât la data promovării acţiunii în grăniţuire cât şi în prezent (f.144 şi f.160 dosar 
apel). 

Tribunalul a reţinut că după promovarea acţiunii în grăniţuire (19.05.2011), la data de 
30.11.2011, apelanţii din prezenta cauză au formulat o acţiune în constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune de către părinţii lor şi dezbaterea masei succesorale 
după aceştia, obiect al dosarului nr. .../265/2011 al Judecătoriei Năsăud( ataşat). 

În respectivul dosar, prin sentinţa civilă nr.1378/2012, s-a constatat că autorii 
apelanţilor au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune şi, apoi, apelanţii, prin 
moştenire, asupra terenului identificat faptic potrivit schiţei întocmite de expertul B.A.F., 
aflată la fila 44 din dosarul respectiv şi avută în vedere de experţii care au întocmit expertiza 
în apel, terenul respectiv fiind delimitat pe schiţele întocmite în apel (f.103-105 şi 165-166 ca 
fiind terenul colorat în galben situat între terenul proprietatea reclamantei şi cel folosit de 
martorul A.I., cu suprafaţa de 678 m.p. 

Expertul B.A.F. (f.44-45 dosar ataşat) a concluzionat că terenul cu suprafaţa de 678 
m.p., uzucapat de părinţii apelanţilor, ar face parte din nr. top.580/2/1(214 m.p.) şi respectiv 
583( 464 m.), dar cei trei experţi din apel au concluzionat că este posibil ca această 
identificare cu date de carte funciară a terenului de 678 m.p. să fie eronată(f.158 dosar apel). 

Din declaraţiile martorilor audiaţi în apel (f.178 şi f.193) rezultă că reclamanta 
foloseşte terenul cuprins între gardul de la strada principală şi gardul ce delimitează terenul 
folosit de martorul A.I. şi că, între terenul folosit de reclamantă şi cel folosit de apelanţi (în 
lungime) există gard, gard care, o porţiune, în partea dinspre martorul A.I., este gard definitiv 
şi, apoi, înspre stradă, este doar gard provizoriu. Totodată se arată de către martori că gardul a 
fost construit de reclamată în urmă cu câţiva ani, după decesul mamei sale.  

Gardul este vizibil şi în planşele fotografice depuse de experţii care au întocmit 
expertiza în apel(f.116-118 dosar apel).  

Deşi reclamanta susţine că raportul de expertiză întocmit la fond de expertul P.I. este 
corect şi se impune a fi menţinută sentinţa atacată, tribunalul a constatat că niciuna din 
variantele de grăniţuire întocmite de expertul P.I. în dosarul de fond nu satisface exigenţele 
impuse pentru efectuarea grăniţurii între terenul proprietatea reclamantei şi cel limitrof 
proprietatea pârâţilor apelanţi. 

În acest sens tribunalul a reţinut că expertul P.I. a arătat că terenul delimitat de el ca 
fiind în folosinţa reclamantei, cuprinde nu numai terenul asupra căruia reclamanta este 
proprietară şi în privinţa căruia prin acţiune, aceasta a solicitat grăniţuirea, ci reclamanta 
foloseşte şi teren din cel care în cf. figurează înscris sub nr. top.580/1/b. 
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Aşa fiind, expertul trebuia să traseze linia de hotar (în toate variantele) dosar până la 
limita cu nr. top. 580/1/b şi nu până la limita folosinţei faptice, întrucât instanţa nu a fost 
învestită şi cu grăniţuirea terenului asupra căruia reclamanta nu este proprietară(dar folosit de 
aceasta).  

Expertul a propus linia de hotar pe aliniamentul A-B-C, în care punctul notat C este 
pe limita gardului ce delimitează terenul folosit de reclamantă de terenul folosit de martorul 
A.I. (f.49-52 şi 60-62, 74-75 dosar fond) sau pe aliniamentul dintre punctele 1-2-3 în schiţa 
de la fila 103 dosar fond. 

Deşi, la fila 102 dosar fond, expertul a arătat că grăniţuirea se va efectua fără să se 
aibă în vedere terenul cu nr. top.580/1/b, respectiv doar între punctele A şi B, s-a reţinut de 
tribunal că în schiţele întocmite de expert, anterior arătate, punctul B nu este situat la linia 
indicată pe schiţă ca fiind limita dintre nr. top. 579, 580/1/a, pe de o parte şi nr. top.580/1/b, 
pe de altă parte (f.60-62) ci punctul B este situat dincolo de această limită înspre A.I..  

Din schiţe, tribunalul nu a putu deduce cu certitudine între ce puncte sunt calculate 
distanţele menţionate pe schiţe de către expert şi prin urmare nu a putut stabili la ce distanţă 
certă este punctul B de limita dintre nr. top.579, 580/1/a, pe de o parte şi nr. top.580/1/b, pe 
de altă parte.  

În realitate, expertul a notat cu B, punctul ce delimitează gardul provizoriu de gardul 
definitiv construit de reclamantă între terenul folosit de ea şi cel folosit de pârâţii apelanţi 
(punct B, care ar fi situat la o distanţă de 22,05 m faţă de limita cu terenul martorului A.I.). 

Aşa fiind, propunerile de grăniţuire întocmite de expertul P.I. nu au putut fi avute în 
vedere pentru stabilirea liniei de hotar . 

Pe de altă parte, prima instanţă, prin sentinţa atacată cu prezentul apel, a dispus 
grăniţuirea potrivit variantei I din suplimentul II al raportului de expertiză (aflat la f.73-74 
dosar fond) pe aliniamentul A-B-C, adică până la limita cu terenul martorului A..  

Prin urmare, instanţa de fond a stabilit linia de hotar nu numai până la limita 
proprietăţii reclamantei ci a grăniţuit şi terenul asupra căruia aceasta nu justifică un drept de 
proprietate şi astfel s-a pronunţat asupra a ceea ce nu a solicitat reclamanta, în condiţiile în 
care reclamanta a solicitat grăniţuirea doar a terenului înscris în c.f. pe numele ei. 

Chiar dacă reclamanta intimată, prin obiecţiunile formulate, a contestat expertiza 
întocmită de cei trei experţi în apel, prin aceste obiecţiuni intimata a urmărit să demonstreze 
că ea foloseşte şi teren din cel înscris în c.f. sub nr. top. 580/1/b (respectiv terenul aflat în 
folosinţa ei asupra căruia nu este proprietară), ceea ce excede obiectului prezentei cauze, 
reclamanta urmând să-şi discute cu apelanţii, în alt cadru procesual, opozabilitatea dreptului 
apelanţilor dobândit potrivit sentinţei civile nr.1378/2012. 

Este adevărat că experţii din apel au arătat că reclamanta nu foloseşte teren din cel cu 
nr. top.508/1/b, dar tribunalul a reţinut că această constatare a experţilor nu este în 
contradicţie cu constatarea efectuată de expertul P.I. care a arătat că reclamanta foloseşte 
teren şi din cel cu nr. top.580/1/b şi nici cu harta de carte funciară, deoarece cei trei experţi 
care au întocmit expertiza în apel au concluzionat astfel în condiţiile în care reclamanta nu a 
participat le efectuarea măsurătorilor pentru a indica acestora care este terenul folosit de ea. 

La efectuarea măsurătorilor a participat doar apelantul (f.100 dosar apel) şi acesta a 
indicat că terenul folosit de reclamantă se întinde doar până la terenul întabulat în favoarea 
apelanţilor prin sentinţa civilă nr.1378/2012.  

În consecinţă. experţii au reţinut ca fiind în folosinţa reclamantei doar terenul care 
corespunde nr. top. 579, 580/1/a şi care constituie proprietatea acesteia, făcând menţiunea că 
reclamanta foloseşte 550 m.p., mai puţin cu 30 m.p. faţă de suprafaţa înscrisă în c.f. şi că cei 
30 m.p. se regăsesc la apelanţi.   

Folosinţa faptică reţinută de experţi, potrivit indicaţiilor apelantului, este reflectată în 
schiţa de la fila 102 dosar apel şi, în varianta I propusă de experţi, potrivit schiţei de la fila 
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103 dosar apel, prin îndreptarea gardului provizoriu, reclamanta ar urma să deţină suprafaţa 
tabulară de 580 m.p. ce corespunde terenului cu nr. top. asupra căruia reclamanta este 
proprietară. 

Aceste constatări ale experţilor din apel, coroborate: cu concluzia experţilor din 
completarea de la fila 150 dosar apel, în sensul că este posibil să fie eronată identificarea cu 
date de c.f. a terenului cu suprafaţa de 678 m.p.; cu faptul că terenul a fost întabulat în 
favoarea apelanţilor cu titlu de uzucapiune, fără ca reclamanta să fie parte în dosarul 
nr..../265/2011; cu faptul că nr. top. 580/1/b, este localizat în harta de carte funciară limitrof 
cu nr. top. 579, 580/1/a, iar nr. top. 582 se află localizat dincolo de nr. top.580/1/b; cu 
declaraţiile martorilor audiaţi în apel, au determinat instanţa să reţină că reclamanta foloseşte 
în prezent şi o parte din terenul asupra căruia s-au întabulat apelanţii prin sentinţa civilă 
nr.1372/2012 (respectiv cel aflat între nr. top.579, 580/1/a şi terenul folosit de A.I., fiind 
delimitat de linia imaginară ce s-ar continua din punctul notat 504, în schiţa de la f.102 dosar 
apel, până la linia ce uneşte punctele 501-501 sau de linia imaginară ce uneşte punctele 30 şi 
47 în schiţa de întabulare a apelanţilor, întocmită de B.A.F., aflată la f.107 dosar apel) şi că 
acest teren face parte din nr. top. 580/1/b. 

Cum harta de carte funciară este concretuală şi nu la scară şi cum din schiţa de 
întabulare a suprafeţei de 678 m.p. (f.107 dosar apel), suprafaţa din interiorul conturului 
delimitat de punctele 45-46-47-30 ce ar reprezenta terenul pe care reclamanta îl foloseşte în 
prezent şi pa care l-a îngrădit în urmă cu câţiva ani (cu lungimea de 23,35 şi lăţimile de 13,6 
şi 14,1) este aproximativ de 324 m.p., nu este exclus ca martorul A.I. să folosească şi el o 
porţiune de teren din cel înscris în c.f. sub nr. top.580/1/b (a cărui suprafaţă din c.f. este de 
378 m.p.) astfel că apar ca fiind întemeiate şi concluziile experţilor din apel în sensul că 
martorul A.I. foloseşte teren din cel cu nr. top.580/1/b.   

Chiar dacă aceste aspecte nu au relevanţă asupra traseului liniei de hotar ce urmează a 
fi stabilită între terenul proprietatea reclamantei şi cel al apelanţilor, tribunalul le-a reţinut 
pentru a justifica netemeinicia criticilor intimatei privind corectitudinea concluziilor 
experţilor care au efectuat expertiza în apel.  

Totodată, tribunalul a reţinut că schiţele întocmite de cei trei experţi din apel, conţin 
date tehnice (distanţe faţă de puncte de reper stabile pe baza cărora linia de hotar să poate fi 
determinată faptic, fie pe cale amiabilă, fie prin punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti 
ce se va pronunţa.  

Referitor la traseul liniei de hotar dintre terenul proprietatea reclamantei, cu nr. top. 
579, 580/1/a şi terenul proprietatea apelanţilor, cu nr. top. 577/2, 578/2, 577/1 şi 578/1, pe 
lungimea în care terenul proprietatea apelanţilor este limitrof cu terenul proprietatea 
reclamantei, tribunalul a reţinut că linia de hotar care are aspectul celei din harta de carte 
funciară şi potrivit căreia terenului proprietatea reclamantei are forma corespunzătoare cu cea 
din harta de carte funciară şi asigură reclamantei suprafaţa asupra căreia aceasta este 
întabulată, de 580 m.p., este cea materializată în schiţa de la f.103 dosar apel, pe aliniamentul 
A-B, varianta I, din raportul de contraexpertiză tehnică întocmit în apel, planşa nr.2, în care 
punctul B (notat şi cu nr. 7) reprezintă stâlpul dintre poarta de acces auto şi portiţa de acces 
pietonal pentru reclamantă(situată în partea nordică a porţii de acces auto); distanţa dintre 
punctul B(7) şi punctul 10(ce reprezintă colţul gardului dinspre casa parohială, (adică frontul 
la stradă) este de 12,97 m; distanţa dintre punctul 10 şi punctul 503 este de 43,28 m; distanţa 
dintre punctul 503 şi punctul A (notat şi cu nr.504) este de 13,66 m; şi distanţa dintre punctul 
A şi punctul B este de 44,91 m. 

Totodată, în această variantă a liniei de hotar, se evită inconvenientele pe care le 
presupune linia de hotar stabilită prin mijlocul porţii mari, de acces auto, variantă în care atât 
reclamanta cât şi apelanţii-pârâţi ar trebui să folosească o porţiune din terenul celeilalte părţi, 
atunci când intră cu mijloacele de transport pe poartă. 



22 
 

Chiar dacă în varianta I a liniei de hotar reclamanta nu are, în prezent, poartă de acces 
pentru mijloacele auto sau atelaje în propria curte, s-a reţinut de tribunal că reclamanta are 
posibilitatea de a-şi crea un astfel de acces direct din strada principală, între stâlpul portiţei şi 
punctul notat cu nr. 10, întrucât nu există diferenţă de nivel între şosea şi terenul reclamantei 
şi nici nu se impune construirea vreunui pod, accesul fiind uşor de realizat, prin demontarea 
gardului şi construirea unei porţi, aşa cum rezultă din planşa fotografică depusă de experţi la 
fila 116 dosar apel.  

În consecinţă, tribunalul a reţinut că se impune stabilirea liniei de hotar pe 
aliniamentul A-B, varianta I, din raportul de contraexpertiză tehnică întocmit în apel, 
materializată în schiţa de la fila 103 dosar apel (planşa 2). 

Potrivit acestei variante, pârâţii apelanţi folosesc 30 m.p. din terenul proprietatea 
reclamantei, suprafaţă care rezultă din îndreptarea gardului actual existent între punctele 7(B) 
şi 504 (A), reflectat în schiţa de la fila 102 dosar apel, care nu are traseu drept ci curbat, pe 
linia de hotar varianta I (A-B) din schiţa de la fila 103 dosar apel, care are aspect drept. 

Reclamanta, însă nu a solicitat şi obligarea pârâţilor apelanţi la recunoaşterea 
dreptului de proprietate asupra acestei suprafeţe, solicitând doar grăniţuirea. Oricum, cu 
ocazia materializării în teren a liniei de hotar, implicit suprafaţa de 30 m.p. va fi inclusă în 
lotul reclamantei-intimate M.L.. 

Faţă de aceste considerente de fapt, criticile apelanţilor privind linia de hotar stabilită 
de prima instanţă sunt întemeiate şi având în vedere dispoziţiile art. 584 din Codul civil din 
1864, în temeiul art. 296 din Codul de procedură din 1965, apelul a fost admis ca fiind fondat 
şi sentinţa atacată a fost schimbată în parte în sensul că tribunalul a stabilit linia de hotar 
dintre imobilul teren, înscris în CF 25275 Zagra, nr. top 579 şi nr. top 580/1/a-proprietatea 
reclamantei M.L. şi imobilul teren limitrof, înscris în CF 2439 Zagra, nr. top. 577/1, 577/2, 
578/1, 578/2-proprietatea pârâţilor V.M. şi V.V., pe aliniamentul A-B, varianta I din raportul 
de contraexpertiză tehnică întocmit în apel, materializată în schiţa de la fila 103 dosar apel, 
astfel că au fost menţinute dispoziţiile de admitere în parte atât a acţiunii principale cât şi a 
cererii reconvenţionale. 

Cum, reclamanta nu foloseşte teren din cel care constituie proprietatea apelanţilor-
pârâţi, obiect al prezentului dosar şi cum apelanţii nu au formulat critici concrete cu privire la 
dispoziţia de compensare a cheltuielilor de judecată efectuate la fondul cauzei (şi doar prin 
concluziile scrise, după închiderea dezbaterilor, au arătat că solicită cheltuieli de judecată şi 
pentru fond, fără a prezenta în concret criticile pe care le formulează faţă de sentinţă, sub 
acest aspect), tribunalul a menţinut dispoziţiile privind respingerea cererii având obiect 
revendicare din cererea reconvenţională formulată de pârâţii apelanţi, precum şi cea de 
compensare parţială a cheltuielilor de judecată şi obligarea pârâţilor la plata către reclamantă 
a sumei de 1.128,6 lei. 

Fiind admis apelul declarat de pârâţi, tribunalul a obligat pe intimata M.L. să 
plătească apelanţilor, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, suma de 1.509,8 lei, din care 
1.500 lei reprezintă onorariu de expert, achitat cu chitanţele de la filele 73 şi 168 dosar apel şi 
9,8 lei reprezintă taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar achitate pentru apel (f.24 dosar 
apel). 

Împotriva acestei decizii reclamanta M.L. a declarat recurs în termen legal, solicitând 
instanţei admiterea acestuia, în principal, modificarea hotărârii atacate şi respingerea apelului 
declarat de pârâţi ca nefondat, iar în subsidiar, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare aceleiaşi instanţei de apel, precum şi obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de 
judecată în apel şi în recurs în sumă de 2.850 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi 
onorarii de avocat. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că tribunalul s-a pronunţat asupra a ceea 
ce nu s-a cerut întrucât pârâţii au criticat sentinţa doar cu privire la aliniamentul liniei de 
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meta, fără să invoce ca motiv de nelegalitate împrejurarea că judecătoria ar fi dispus 
grăniţuirea şi faţă de alte imobile care nu formează obiectul litigiului. În acest fel, instanţa de 
apel a încălcat prevederile art. 295 C.pr.civ. întrucât a analizat legalitatea şi temeinicia 
hotărârii instanţei de fond prin prisma altor motive decât cele invocate de pârâţi prin apelul 
declarat. 

Instanţa de apel şi-a depăşit rolul activ întrucât a stabilit obiectivele pentru raportul de 
expertiză fără să ţină seama de motivele de apel invocate şi a formulat şi obiecţiuni la raportul 
de expertiză, fără a da posibilitatea părţilor de a formula propriile obiective sau obiecţiuni la 
raportul de expertiză. deşi raportul de expertiză nu a fost depus în termen de către experţi, 
instanţa de apel a formulat propriile obiecţiuni, deşi reclamanta a solicitat termen pentru 
studiul raportului de expertiză. Acest termen a fost acordat pentru a fi comunicate 
obiecţiunile cu experţii, iar la termenul la care obiecţiunile reclamantei trebuiau puse în 
discuţia părţilor, ele au rămas fără obiect deoarece experţii au comunicat răspunsul la 
obiecţiunile instanţei. 

Reclamanta a fost privată de dreptul la apărare, deoarece a solicitat în probaţiune şi 
efectuarea unei deplasări la faţa locului pentru a se constata amplasamentul loturilor, 
existenţa gardului dintre proprietăţi, a întinderii folosinţei părţilor şi configuraţiei terenului, 
probă care deşi era utilă a fost respinsă de către instanţă. 

Tribunalul a respins obiectivul formulat de reclamantă pentru raportul de expertiză 
referitor la localizare nr.top. 580/1/b, deşi acesta era necesar pentru a stabili întinderea 
suprafeţei folosită de reclamantă şi pentru localizare nr. top. 580/1/a. În considerentele 
hotărârii tribunalul face trimitere la localizarea acestui nr.top şi apoi critică sentinţa primei 
instanţe pe motiv că a stabilit linia de meta şi faţă de acest nr.top. deşi el nu ar fi format 
obiectul acţiunii principale. Localizarea terenurilor supuse grăniţuire s-a făcut conform 
schiţei de medalion C.F., iar atâta vreme cât experţii nu au localizat şi terenul cu nr.top. 
580/1/b aflat în posesia reclamantei, nu se poate susţine că terenul cu nr. 580/1/a supus 
grăniţuirii a fost localizat corect. Raportul de expertiză întocmit în apel nu cuprinde nr.top. 
580/1/b, astfel că sunt eronate statuările tribunalului referitoare faptul că judecătoria a dispus 
grăniţuirea şi faţă de acest teren. 

Decizia criticată cuprinde statuări contradictorii, întrucât instanţa de apel a statuat că 
în schiţa întocmită de exp. P.I., pct. B nu este situat la linia indicată ca fiind limita dinte 
nr.top. 579, 580/1/a, pe de o parte şi nr.top.580/1/b pe de altă parte. Câtă vreme instanţa de 
apel nu a fost în măsură să poziţioneze punctul B din raportul de expertiză întocmit de exp. 
P.I., nu putea reţine că stabilirea liniei de meta dintre proprietăţi s-ar fi dispus şi faţă de alte 
imobile care nu formează obiectul litigiului. 

Statuările tribunalului referitoare la aliniamentul liniei de meta sunt consecinţa unei 
interpretări greşite a probelor administrate în cauză. Expertiza întocmită în apel este 
necorespunzătoare, iar prin aliniamentul liniei de meta stabilită prin decizie, reclamantei i s-a 
diminuat frontul la stradă de la 17,69 m. la 12,97 m., cu aproximativ 5 m., astfel că în 
varianta de expertiză aleasă lotul reclamantei este mai mic decât lotul pârâţilor, fiind evident 
că experţii nu au respectat schiţa medalion C.F.. 

Greşită este şi constatarea tribunalului privitoare la faptul că între proprietăţi nu ar fi 
existat un gard despărţitor. În acest sens este declaraţia martorului A.I. care a precizat că 
terenurile părţilor sunt egale şi sunt îngrădite de foarte mulţi ani prin garduri definitive, 
împrejurare constatată şi de prima instanţă cu ocazia cercetării locale. Instanţa de apel a făcut 
o confuzie cu privire la gardul din faţa casei, proprietatea reclamantei, deoarece martorii 
audiaţi au declarat că reclamanta a montat un gard provizoriu din plasa de sârmă după 
promovarea acţiunii pentru a proteja terenul său de păsările proprietatea pârâtului.  

De asemenea, statuările instanţei de apel în sensul că s-a impus stabilirea liniei de 
meta pe acest amplasament datorită faptului că pârâţii nu au acces în curtea lor sunt 



24 
 

consecinţa interpretării greşite a probelor administrate în cauză. Din probaţiunea testimonială 
administrată rezultă că pârâţii şi-au edificat casa de locuit pe linia de meta în aşa fel încât să-
şi obtureze accesul în curte, astfel că ei trebuie să suporte consecinţa relei lor credinţe. 
Aceasta rezultă şi din faptul că pârâţii au promovat acţiunea ce a format obiectul dosarului nr. 
.../265/2011 al Judecătoriei Năsăud şi s-au întabulat practic asupra terenului cu nr.top. 
580/1/b prin suprapunerea peste acest nr.top. a terenului cu nr.top. 583 şi 582/2/1 

În subsidiar, dacă se apreciază că pentru soluţionarea cauzei este necesară 
administrarea de noi probe, respectiv completarea lucrării de expertiză, reclamanta solicită 
casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. 

În drept, se invocă dispoziţiile art.304 pct.6, 7, 9 şi art.312 C.pr.civ. 
Pârâţii intimaţi V.M. şi V.V. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 

recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată (f.19-20). 
În susţinerea poziţiei procesuale, pârâţii intimaţi au arătat că instanţa de apel s-a 

pronunţat asupra obiectului procesului aşa cum a fost stabilit de către reclamantă, iar raportul 
de expertiză a fost întocmit ţinându-se seama de schiţele de carte funciară şi de asigurarea 
suprafeţei de teren pentru fiecare proprietar. 

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

Astfel, la termenul de judecată din data de 27.05.2015 Curtea, din oficiu, a invocat 
excepţia inadmisibilităţii acelor motive din recurs prin care se critică direct hotărârea instanţei 
de fond, excepţie care urmează să fie admisă în temeiul art. 316 C.pr.civ., raportat la art. 137 
alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte acele motive de recurs prin care se critică direct cele dispuse ori 
statuate de instanţa de fond – cu trimitere expresă la „instanţa de fond a reţinut (…)” -, Curtea 
constată că acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întemeiată pe dispoziţiile art. 
282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ. 

În conformitate cu prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., hotărârile date în primă 
instanţă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de 
tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. 

Art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ. prevede că hotărârile date fără drept de apel, cele date 
în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţională, sunt supuse recursului. 

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

Această ierarhie a căilor de atac este menită să asigure respectarea principiului 
dublului grad de jurisdicţie. 

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

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



25 
 

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

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

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

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

Toate acele motive de recurs prin care recurentul face trimitere directă la ce a stabilit 
instanţa de fond, la ce a statuat instanţa de fond, la ce a reţinut instanţa de fond, intră aşadar 
sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 282 alin. 1 coroborat 
cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ. 

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

La acelaşi termen de judecată, 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, reclamanta recurentă nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar 
aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe prevederile art.304 pct.6, 7, 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. 

Se constată de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia inadmisibilităţii 
motivelor de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate şi care se referă 
la reproduceri ale evoluţiei istoricului cauzei, ale raporturilor dintre recurentă şi intimaţi, ale 
stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, respectiv cele care au ca obiect 
interpretarea greşită a probaţiunii privitoare localizarea terenului cu nr.top. 580/1/b, 
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aliniamentul liniei de meta, inexistenţa unui gard despărţitor între terenurile părţilor, 
inexistenţa unui acces al pârâţilor la terenul lor.  

Toate aceste motive de recurs intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât 
vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 
10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

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

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în 
care primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere 
la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părţi, ori care să 
tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de 
recurs 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 reclamantei referitoare la faptul că tribunalul s-a pronunţat asupra a ceea ce nu 
s-a cerut întrucât pârâţii au apelat sentinţa primei instanţe doar cu privire la aliniamentul liniei 
de meta, fără să invoce ca motiv de nelegalitate împrejurarea că judecătoria ar fi dispus 
grăniţuirea şi faţă de alte imobile care nu formează obiectul litigiului, încălcându-se 
prevederile art. 295 C.pr.civ. este apreciată de Curte ca neîntemeiată. 

 Astfel, prin recursul declarat împotriva sentinţei primei instanţe, recalificat 
ulterior de tribunal ca apel, pârâţii au solicitat, în principal, admiterea căii de atac, casarea 
hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Năsăud şi, în subsidiar, casarea 
hotărârii recurate şi reţinerea cauzei spre rejudecare; pe fond, admiterea în parte a acţiunii 
principale şi stabilirea liniei de metă conform modului actual de folosinţă al imobilelor în 
litigiu, doar în măsura în care nu este afectat dreptul lor de proprietate; admiterea acţiunii 
reconvenţionale şi obligarea reclamantei să le predea în posesie suprafaţa ocupată, iar pe 
viitor să se abţină de la orice act de conturbare sau deposedare; obligarea reclamantei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

 Pârâţii au susţinut că sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică şi, în 
dezvoltarea motivelor de apel, au arătat că instanţa de fond a pronunţat hotărârea cu 
încălcarea legii.  

 Astfel, grăniţuirea imobilelor conform variantei a II-a nu a fost solicitată de 
niciuna dintre părţi. Pe de altă parte, în mod greşit instanţa a respins solicitarea lor privind 
efectuarea unei contraexpertize cu participarea a trei experţi judiciari. Trebuie remarcat că au 
formulat această cerere în conţinutul tuturor obiecţiunilor depuse la dosar, arătând că 
identificările d-lui expert sunt greşite. Astfel, nu s-a ţinut cont de faptul că recurentul este 
proprietarul tabular al imobilului înscris în C.F. 25456 Zagra, nr.cadastral 25456 în suprafaţă 
de 678 mp (pentru care a anexat extras şi schiţă c.f.). Acest imobil nu a fost redat în mod 
distinct pe planul de situaţie întocmit, cu toate că a fost măsurat. Prin concluziile formulate s-
a apreciat că suprafaţa folosită este mai mare decât cea intabulată, fără să se verifice schiţele 
de c.f. însumând cele două suprafeţe tabulare (797+678=1475 mp) rezultă că reclamanta este 
cea care îi ocupă circa 300 mp. Acest fapt a fost confirmat şi de către martorul audiat în 
cauză. In această situaţie se impunea obligarea reclamantei să le predea în posesie suprafaţa 
ocupată, iar pe viitor să se abţină de la orice act de conturbare sau deposedare 
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 A apreciat că instanţa „a acordat mai mult decât s-a cerut", în condiţiile în care 
a majorat lotul reclamantei, micşorând lotul pârâţilor. 

 Conform art.295 alin.1 C.pr.civ., instanţa de apel va verifica, în limitele cererii 
de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă.  

 Contrar celor afirmate de reclamanta recurentă, Curte constată că pârâţii au 
apelat sentinţa judecătoriei pe care au criticat-o susţinând că este netemeinică întrucât prin 
raportul de expertiză nu s-au identificat în mod corect terenurile în litigiu, nu s-a ţinut cont de 
faptul că pârâtul este proprietarul tabular al imobilului înscris în C.F. 25456 Zagra, 
nr.cadastral 25456 în suprafaţă de 678 mp (pentru care a anexat extras şi schiţă c.f.), imobil 
nu a fost redat în mod distinct pe planul de situaţie întocmit, cu toate că a fost măsurat, iar 
suprafaţa folosită este mai mare decât cea intabulată, fără să se verifice schiţele de c.f. 

 În aceste condiţii, tribunalul a respectat întru-totul prevederile art.295 alin.1 
C.pr.civ. în sensul că a verificat stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima 
instanţă strict în limitele cererii de apel, raportat la obiectul acţiunii civile şi al cererii 
reconvenţionale astfel încât Curtea statuează că motivul de recurs reglementat de art.304 
pct.6 C.pr.civ. invocat de reclamantă nu este fondat. 

  Critica reclamantei recurente vizând faptul că instanţa de apel şi-a depăşit rolul 
activ întrucât a stabilit obiectivele pentru raportul de expertiză fără să ţină seama de motivele 
de apel invocate şi a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, fără a da posibilitatea 
părţilor de a formula propriile obiective sau obiecţiuni la raportul de expertiză deşi raportul 
de expertiză nu a fost depus în termen de către experţi, în opinia Curţii nu este întemeiată. 

Astfel, art.295 alin.2 C.pr.civ. prevede că, instanţa va putea încuviinţa refacerea sau 
completarea probelor administrate la prima instanţă, precum şi administrarea probelor noi 
propuse în condiţiile art.292, dacă consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei. 

Rolul activ al instanţei de judecată este reglementat de art.129 C.pr.civ. care, în alin.5 
stabileşte că, judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a 
preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză pe baza stabilirii faptelor şi prin 
aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Dacă probele 
propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanţa va dispune 
ca părţile să completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să pună în 
discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă 
părţile se împotrivesc. 

Curtea reţine că în şedinţa publică din 22.01.2014, în faţa instanţei de apel, 
reprezentantul pârâţilor, avocat T.C., a solicitat în probaţiune, încuviinţarea efectuării unei 
contraexpertize tehnice cu participarea a trei experţi, urmând ca apoi, după efectuarea 
lucrării, să solicite efectuarea unei cercetări locale cu participarea experţilor. Reprezentantul 
reclamantei, avocat B.I., a apreciat ca utilă soluţionării cauzei această probă, depunând la 
dosar copia raportului de expertiză tehnică întocmit în dosarul nr.307/1998 al Judecătoriei 
Năsăud, învederând că această lucrare nu are o schiţă a terenului. În ce priveşte proba cu 
cercetarea locală, a aratat că instanţa de fond s-a deplasat la faţa locului întocmindu-se un 
proces-verbal, astfel că în situaţia în care instanţa o apreciază utilă cauzei, arată că nu se 
opune.  

Tribunalul a încuviinţat cererea în probaţiune formulată şi a dispus efectuarea unei noi 
expertize tehnice de către trei experţi topo. Totodată a fixat obiectivele acesteia, obiective la 
care niciuna dintre părţi nu s-a opus astfel „ identificarea terenului înscris în CF în favoarea 
reclamantei cu nr.top 579, nr.top 580/1/a din CF nr. 25.275 Zagra, cu suprafaţa înscrisă în 
cartea funciară de 580 mp; identificarea terenului limitrof proprietatea pârâţilor înscris în CF 
2439 Zagra nr. top 577/1, 577/2, 578/1, 578/2; stabilirea liniei de hotar dintre cele două 
terenuri limitrofe, o variantă potrivit solicitărilor reclamantei-apelante în care întreaga poartă 
să fie inclusă în terenul reclamantei, o variantă potrivit solicitărilor pârâţilor reclamanţi 
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reconvenţionali în care linia de hotar să fie trasată începând cu stâlpul portiţei şi o variantă 
conform modului de grăniţuire dispus de instanţa de fond, în sensul ca linia de hotar să 
pornească de la mijlocul porţii; să arate experţii dacă reclamanta foloseşte teren şi din nr.top 
învecinat 580/1/b şi totodată să identifice terenul înscris în acest nr. top 580/1/b, precum şi 
terenul proprietatea pârâţilor reclamanţi reconvenţionali 5808/2 şi 583; în situaţia în care 
reclamanta foloseşte teren şi din nr. top limitrof celor corespunzător terenului al cărei 
proprietar este, linia de hotar se va stabili doar până la limita terenului care este proprietatea 
reclamantei şi nu cu privire la întregul teren aflat în posesia acesteia”. De asemenea, a amânat 
pronunţarea cu privire la necesitatea şi utilitatea probei cu cercetarea la faţa locului, după 
efectuarea expertizei (f.68 dosar apel). 

Verificând obiectivele stabilite de tribunal pentru noua expertiză ordonată în cauză 
Curtea constată că instanţa de apel a stabilit obiectivele raportându-se strict la motivele de 
apel formulate de pârâţi şi la obiectul cauzei astfel că nu se poate susţine că a depăşit rolul 
activ întrucât, pe de-o parte şi-a îndeplinit pe deplin obligaţia de a preveni orice greşeală 
privind aflarea adevărului în cauză pe baza stabilirii corecte a stării de fapt, iar pe de altă 
parte reclamanta nu a înţeles să conteste obiectivele propuse de instanţă sau să formuleze 
propriile obiective la raportul de expertiză. 

Ulterior, la data de 04.06.2014, ora 8:26, la dosar s-a depus, prin serviciul de 
registratură, raportul de expertiză tehnică întocmit de experţii B.O.G., P.N.A. şi T.M.N., în 
trei exemplare. Tribunalul a comunicat un exemplar de pe lucrarea de expertiză tehnică cu 
reprezentantul reclamantei, avocat B.I. care a solicitat acordarea unui termen de judecată în 
vederea studierii expertizei topografice depusă la dosar. Instanţa de apel a amânat judecarea 
cauzei pentru termenul din 25.06.2014 pentru comunicarea unui exemplar din raportul de 
expertiză cu pârâţii (f. 121 dosar apel). 

La data de 23.06.2014, reclamanta adepus la dosarul cauzei obiecţiuni la raportul de 
expertiză care au fost susţinute verbal de reprezentantul acesteia, avocat B.I., în şedinţa 
publică din 04.06.2014. Având în vedere obiecţiunile reclamantei, tribunalul a dispus 
completarea raportului de expertiză şi întocmirea a două subvariante ale liniei de hotar dintre 
cele două terenuri ale părţilor, comunicându-se cu experţii şi obiectivele reclamantei în acest 
sens depuse la data de 03.07.2014 (f.125-126, f.127 dosar apel). 

Experţii au depus completarea raportului de expertiză la data de 07.10.2014, iar 
tribunalul a dispus în şedinţa publică din 08.10.2014 comunicarea acesteia cu părţile (f.169 
dosar apel).  

Reclamanta a formulat obiecţiuni la completarea raportului de expertiză acestea fiind 
înregistrate la data de 16.10.2014 şi susţinute verbal de reprezententul acesteia, avocat B.I., la 
termenul de judecată din 22.10.2014. Instanţa a respins obiecţiunile formulate în cauză de 
reclamanta ţinând cont de aspectul că în completarea la raportul de expertiză experţii 
desemnaţi în apel au răspuns obiecţiunilor stabilie de instanţă, instanţa considerându-se 
lămurită sub aspectul identificării terenurilor supuse grăniţuirii ţinând cont de obiectul 
acţiunii civile introductive (f.170-171, f.172 dosar apel). 

Reprezentantul reclamantei, avocat B.I., a aratat că ar fi utilă soluţionării cauzei 
efectuarea unei cercetări locale raportat la constatările celor 3 experţi. Tribunalul, având în 
vedere cerererea formulată de reprezentantul reclamantei privind efectuarea unei cercetări 
locale pentru a se stabili modul de folosinţă al terenurilor supuse grăniţuirii, a respins ca 
nefiind utilă soluţionării cauzei efectuarea cercetării locale solicitată întrucât cu ocazia 
efectuării cercetării locale nu se poate stabili folosinţa terenului, însă a apreciat util 
soluţionării cauzei sub acest aspect, eventual audierea unor martori, cerere în probaţiune pe 
care ambele părţi au solicitat-o şi care afost încuviinţată de instanţă. 

Prin urmare, nu se verifică afirmaţiile reclamantei recurente privitoare la depăşirea 
rolului activ al instanţei de apel. În mod legal tribunalul, cu respectarea art.212 alin.1 
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C.pr.civ., a respins obiecţiunile reclamantei la completarea raportului de expertiză deoarece s-
a considerat lămurită sub aspectul identificării terenurilor supuse grăniţuirii ţinând cont de 
obiectul acţiunii civile introductive aşa cum a fost formulată de reclamantă. 

Curtea apreciază că este nefondat motivul de recurs al reclamantei prin care aceasta 
afirmă că a fost privată de dreptul la apărare deoarece a solicitat în probaţiune şi efectuarea 
unei deplasări la faţa locului pentru a se constata amplasamentul loturilor, existenţa gardului 
dintre proprietăţi, a întinderii folosinţei părţilor şi configuraţiei terenului, probă care deşi era 
utilă a fost respinsă de către instanţă.  

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

Instanţa de apel a respectat dispoziţiile textului legal mai sus evocat şi a motivat 
respingerea probei de cercetare la faţa locului statuând că aceasta nu este utilă judecării 
procesului raportat la teza probatorie întrucât cu ocazia efectuării cercetării locale nu se poate 
stabili folosinţa terenului astfel că prin respingerea acestei dovezi nu se poate susţine că 
reclamantei i-a fost încălcat dreptul la apărare.  

Etse neîntemeiată critica reclamantei privitoare la faptul că decizia criticată cuprinde 
statuări contradictorii întrucât instanţa de apel a stabilit că în schiţa întocmită de exp. P.I., pct. 
B nu este situat la linia indicată ca fiind limita dinte nr.top. 579, 580/1/a, pe de o parte şi 
nr.top.580/1/b pe de altă parte, iar câtă vreme instanţa de apel nu a fost în măsură să 
poziţioneze punctul B din raportul de expertiză întocmit de exp. P.I., nu putea reţine că 
stabilirea liniei de meta dintre proprietăţi s-ar fi dispus şi faţă de alte imobile care nu 
formează obiectul litigiului. 

Contrar acestei afirmaţii, Curtea constată că decizia recurată nu cuprinde motive 
contradictorii referitoare la poziţionarea pct.B din schiţa întocmită de exp. P.I. în faţa primei 
instanţe. Din simpla lecturare a hotărârii reiese că exp. P.I. a arătat că terenul delimitat de el 
ca fiind în folosinţa reclamantei, cuprinde nu numai terenul asupra căruia reclamanta este 
proprietară şi în privinţa căruia prin acţiune, aceasta a solicitat grăniţuirea, ci reclamanta 
foloseşte şi teren din cel care în cartea funciară figurează înscris sub nr. top.580/1/b. Din 
schiţele întocmite de acest expert, tribunalul nu a putut deduce cu certitudine între ce puncte 
sunt calculate distanţele menţionate pe schiţe de către expert şi prin urmare nu a putut stabili 
la ce distanţă certă este punctul B de limita dintre nr. top.579, 580/1/a, pe de o parte şi nr. 
top.580/1/b, pe de altă parte. În realitate, expertul a notat cu B, punctul ce delimitează gardul 
provizoriu de gardul definitiv construit de reclamantă între terenul folosit de ea şi cel folosit 
de pârâţii apelanţi (punct B, care ar fi situat la o distanţă de 22,05 m faţă de limita cu terenul 
martorului A.I.).  

Aşa fiind, propunerile de grăniţuire întocmite de expertul P.I. nu au putut fi avute în 
vedere pentru stabilirea liniei de hotar. Tribunalul a menţionat în mod explicit că aceste 
aspecte nu au relevanţă asupra traseului liniei de hotar ce urmează a fi stabilită între terenul 
proprietatea reclamantei şi cel al pârâţilor însă au fost detaliate şi reţinute pentru a justifica 
netemeinicia criticilor reclamantei privind corectitudinea concluziilor experţilor care au 
efectuat noua expertiza în apel. 

Motivul de recurs subsidiar având ca obiect casarea hotărârii recurate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare instanţei de apel dacă se apreciază că pentru soluţionarea cauzei este 
necesară administrarea de noi probe, respectiv completarea lucrării de expertiză este nefondat 
întrucât în cauză s-a administrat o nouă expertiză în faţa instanţei de apel, iar aceasta a fost 
completată potrivit obiectivelor solicitate de reclamantă şi de instanţă din oficiu. Împrejurarea 
că reclamantei i-a fost respinsă motivat şi legal cererea de comunicare cu experţii a 
obiecţiunilor la completarea raportului de expertiză nu este de natură să ducă la concluzia că 
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pentru soluţionarea cauzei este necesară administrarea de probe noi în sensul art.312 alin.3 
C.pr.civ. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.6, 7, 9 şi art.312 alin.3 C.pr.civ. astfel încât în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge recursul declarat de reclamanta M.L., împotriva deciziei 
civile nr. 10/A/ din 04.02.2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosar nr. 
.../265/2011, pe care o menţine în întregime ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea va 
obliga recurenta M.L., aflată în culpă procesuală, să plătească intimaţilor V.M. şi V.V. suma 
de 1.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul avocaţial dovedit prin 
chitanţa de plată anexată la f. 26 din dosar. 

 
 

4. Servitute de trecere. Stabilire prin locul ce pricinuieşte cea mai mică 
pagubă fondului aservit  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 299/R din 4 iunie 2015  

I. Prin acţiunea civilă înregistrată la data de 26.04.2011 şi precizată ulterior, 
reclamantul B.D. a chemat în judecată pe pârâţii B.V. şi B.A., ORAŞUL VIŞEU DE SUS prin 
PRIMAR în reprezentarea Statului Român, A.A., C.G. şi S.C. V. S.R.L., solicitând instanţei ca 
prin hotărârea ce o va pronunţa după administrarea probelor să constituie un drept de 
servitute de trecere în favoarea terenului său, fond dominant, situat în Vişeu de Sus, peste 
terenurile pârâţilor B.V., B.A., Oraşul Vişeu de Sus prin Primar şi SC V. SRL. 

Pârâta B.A., prin cererea reconvenţională formulată a solicitat obligarea 
reclamantului la plata unei despăgubiri anuale în cazul stabilirii servituţii de trecere peste 
terenul proprietatea pârâtei reclamante sau compensarea cu teren în schimb şi obligarea 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 

Reclamantul B.D. a depus la data de 10.02.2012 „precizare la acţiune” prin care a 
chemat în judecată şi pe pârâţii ORAŞUL VIŞEU DE SUS prin PRIMAR în reprezentarea 
Statului Român, A.A., C.G.. 

Totodată, a solicitat şi obligarea pârâţilor B.V. şi B.A. să-şi ridice poarta montată de 
ei la intrarea din str. B. sau să fie autorizat reclamantul să ridice poarta pe cheltuiala 
pârâţilor. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 2632/20.11.2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în 
dosarul nr. .../336/2011 s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul B.D. împotriva 
pârâţilor B.V. şi B.A., Oraşul Vişeu de Sus prin Primar în reprezentarea Statului Român, şi 
SC V. SRL şi în consecinţă s-a constituit un drept de servitute de trecere pietonal şi cu 
vehicule, pe tot timpul anului, peste terenul pârâţilor conform variantei 1 a raportului de 
expertiză întocmit de ing. Pop Găvrilă, ce face parte integrantă din hotărâre, pe traseul 46-
45-40-41-42-43-36-39-8-7-47, colorat în mov şi verde, conform anexei grafice nr. 1 din 
raportul de expertiză, în suprafaţă de 135,56 mp. 

S-a dispus ridicarea porţii amplasată între punctele 46-47 din schiţa raportului de 
expertiză, iar în caz de refuz, autorizează pe reclamant să efectueze această ridicare, pe 
cheltuiala pârâţilor B.V. şi B.A.. 

A fost obligat reclamantul să plătească pârâţilor B.V. şi B.A. despăgubiri anuale în 
cuantum de 1355,60 lei, iar Oraşului Vişeu de Sus prin Primar suma de 13,30 lei pe an. 

S-a luat act de renunţarea la despăgubiri de către pârâta SC V. SRL. 
S-a respins acţiunea reclamantului împotriva pârâţilor A.A. şi C.G.. 
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Au fost obligaţi pârâţii B.V. şi B.A. să plătească reclamantului suma de 2400 lei 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pe terenul pârâţilor 
B.V. şi B.A. este constituită o servitute de trecere, astfel că pe acelaşi drum este posibilă şi 
trecerea reclamantului. Pe traseul variantei I colorat cu culoarea verde delimitat de punctele 
40-41-42-43 există un canal de scurgere a apelor construit de Primăria Vişeu de Sus, canal ce 
deserveşte întreaga zonă, iar drumul propus reclamantului în varianta I este situat între acel 
canal şi vecinătăţile arătate în schiţa grafică nr. 1 între punctele 7-8-39-36, respectiv Biserica, 
P.F., C.V., fapt pentru care acestui traseu nu i s-a putut da o altă întrebuinţare decât cea de 
drum. 

În ceea ce priveşte varianta a II-a expertul a arătat că aceasta presupune trecerea prin 
spatele unei construcţii, afectând teren agricol, ieşirea fiind anevoioasă pe un drum îngust şi 
desfundat. 

Faţă de întregul probatoriu administrat, instanţa de fond a admis acţiunea 
reclamantului şi a constituit un drept de servitute conform variantei I pe care a considerat-o 
cea mai potrivită şi care nu afectează vreun teren agricol de valoare, drumul trecând pe un 
traseu cu o valoare productivă scăzută, între un canal de scurgere a apelor din zonă şi 
proprietatea vecinilor arătaţi. 

Instanţa de fond a acordat despăgubiri pârâţilor B.V., B.A. şi Oraşului Vişeu de Sus 
prin Primar. 

Pârâţii B.V. şi B.A. au fost obligaţi la cheltuieli de judecată către reclamant. 
III. Prin încheierea de şedinţă din data de 12.12.2012 s-a admis cererea de 

îndreptare a erorii materiale formulată de petentul B.D. şi în consecinţă s-a dispus 
îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 2632 din 20 
noiembrie 2012 în sensul că suma stabilită cu titlu de despăgubiri anuale pentru pârâţii B.V. 
şi B.A. este de 13,55 lei şi nu de 1355,60 lei, cum din eroare s-a trecut, fără cheltuieli de 
judecată. 

IV. Prin decizia civilă nr. 49/A din data de 12.02.2015 a Tribunalului Maramureş, 
pronunţată în dosarul nr. .../336/2011, s-a respins ca nefondat apelul declarat de către 
apelanţii B.A. şi B.V., decedat la data de 8.04.2014, în etapa procesuală a apelului, procesul 
fiind continuat de moştenitorii defunctului B.V., respectiv B.A., L. (B.) A., B.M. şi B.F. 
împotriva sentinţei civile nr. 2.632 din 20.11.2012 pronunţate de către Judecătoria Vişeu de 
Sus în dosarul nr. .../336/2011, precum şi împotriva încheierii civile din 12.12.2012, 
pronunţate de către Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. .../336/2011, pe care le menţine. 
Fără cheltuieli de judecată în apel. 

Analizând sentinţa civilă nr. 2632/20.11.2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus şi 
încheierea din 12.12.2012, pe baza motivelor de apel formulate şi în conformitate cu 
dispoziţiile art. 295 alin. 1 Cod procedură civilă 1865, tribunalul a constatat că apelul este 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Apelanţii au criticat sentinţa pentru neadministrarea probelor solicitate de către 
apelanţi, arătând că expertiza efectuată în faţa primei instanţe nu este corectă şi nu a răspuns 
solicitărilor apelanţilor.  

În faţa instanţei de apel au fost încuviinţate toate solicitările în probaţiune astfel cum 
acestea au fost formulate şi susţinute de către apelanţi. 

Expertiza întocmită de către dl. expert A.A. în apel confirmă în esenţă concluziile 
expertizei efectuate în primă instanţă. 

Probele administrate în apel nu contrazic starea de fapt reţinută de judecătorie şi nu 
dovedesc afirmaţiile făcute în memoriul de apel.  
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Varianta aleasă de prima instanţă se regăseşte şi în expertiza efectuată în apel şi este 
cea corectă. Criticile formulate în apel vizând varianta aleasă de prima instanţă nu sunt 
întemeiate.  

În mod eronat se susţine în memoriul de apel încălcarea de către prima instanţă a 
dispoziţiilor art. 618 şi art. 634 Cod civil.  

Greşit se susţine de către apelanţi că prima instanţă a acordat mai mult decât s-a cerut. 
Astfel, în dosarul primei instanţe, fila 42, prin precizarea de acţiune formulată pentru 
termenul din 13.02.2012, reclamantul B.D. a solicitat obligarea pârâţilor B.V. şi B.A. să-şi 
ridice poarta montată de aceştia la intrarea din strada B., sau să fie autorizat reclamantul să 
ridice poarta pe cheltuiala pârâţilor - fila 42 din dosar.  

Prin urmare, tribunalul a apreciat că nici critica din memoriul de apel potrivit căreia 
instanţa fondului ar fi acordat mai mult decât s-a cerut pronunţându-se plus petita nu este 
întemeiată.  

În mod eronat se critică sentinţa de către apelanţi şi pentru că nu s-ar fi pronunţat 
asupra cererii reconvenţionale.  

În realitate, prin cererea reconvenţională, apelanţii-pârâţi reclamanţi reconvenţional au 
formulat petitul de următoarea manieră „dacă se va stabili caracterul de loc înfundat al 
terenului reclamantului şi necesitatea instituirii unei servituţi de trecere solicit obligarea 
reclamantului la plata unei despăgubiri anuale care urmează a fi calculată de către expert în 
raport de valorile din expertizele notariale şi valoarea de piaţă practicată în zonă/mp de teren 
care ar fi afectat servituţii sau compensarea cu teren în schimb din terenul reclamantului” – 
fila 31 dosarul judecătoriei. 

Prin urmare, prima instanţă acordând despăgubiri anuale, în mod evident nu a acordat 
şi teren în schimb. 

În ceea ce priveşte despăgubirile anuale, tribunalul a constatat că în mod corect a 
reţinut prima instanţă cuantumul de 13,55 lei, menţionarea sumei de 1355,60 lei fiind evident 
o eroare materială, în mod corect îndreptată, în baza art. 281 cod procedură civilă 1865, prin 
încheierea din 12.12.2012. Suma solicitată în apel ca despăgubire anuală ar reprezenta o 
îmbogăţire fără justă cauză, raportat la caracterul neproductiv al terenului afectat de servitute.  

Potrivit art. 616 Cod civil 1864, proprietarul al cărui loc este înfundat care nu are 
nicio ieşire la calea publică poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea 
fondului, cu îndatorirea de a-l despăgubi în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona. 

Pe baza dispoziţiilor art. 616 Cod civil 1864, doctrina face distincţie între următoarele 
sintagme: drept legal de trecere, servitute legală de trecere stricto sensu, servitute legală de 
trecere lato sensu şi servitute de trecere stabilită prin fapta omului. Dreptul legal de trecere, 
conceput ca o limită legală stabilită în interes privat (o restrângere a dreptului de proprietate 
stabilită prin lege şi nu prin fapta omului, adică prin convenţie), semnifică servitutea legală de 
trecere lato sensu şi se înfăţişează, mai întâi, sub forma dreptului potestativ de a cere 
recunoaşterea servituţii. Acest drept se naşte în momentul în care un teren devine înfundat. 
Apoi, dreptul legal de trecere înfăţişează servitutea legală de trecere stricto sensu, adică 
servitutea de trecere propriu-zisă care se stabileşte inclusiv sub aspectul locului şi întinderii 
acesteia, doar în măsura necesară pentru exercitarea rezonabilă a dreptului de proprietate 
asupra locului înfundat. Servitutea legală de trecere nu se confundă cu servitutea de trecere 
stabilită prin fapta omului, adică prin convenţie.  

Dreptul de a cere stabilirea servituţii legale de trecere constă în dreptul proprietarului 
unui teren care devine loc înfundat de a cere stabilirea servituţii legale de trecere stricto 
sensu.  

Dacă nu se poate obţine acordul proprietarului locului vecin, proprietarul locului 
înfundat are dreptul să ceară instanţei judecătoreşti să stabilească ea servitutea legală de 
trecere stricto sensu, inclusiv sub aspectul locului şi al întinderii acestuia.  
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Servitutea de trecere în favoarea locurilor înfundate este stabilită prin însuşi textul 
legii: art. 616 Cod civil 1864 şi deci instanţa trebuie să verifice dacă locul este înfundat şi 
dacă înfundarea este de aşa natură încât să justifice dobândirea servituţii. Prin loc înfundat 
trebuie înţeles nu numai acel loc care nu are nicio ieşire la calea publică, dar şi acela care are 
o ieşire insuficientă pentru a face posibilă exploatarea.  

În aplicarea art. 616 Cod civil 1864 se are în vedere nu numai imposibilitatea absolută 
de ieşire la calea publică dar şi cazurile în care ieşirea ar prezenta inconveniente grave sau ar 
fi periculoasă. 

În aplicarea art. 616 Cod civil 1864 trebuie analizat dacă ieşirea prezintă 
inconveniente, gravitatea inconvenientelor şi a incomodităţilor.  

Proprietarul fondului aservit este îndreptăţit să primească de la proprietarul fondului 
înfundat o despăgubire proporţională cu pagubele ce s-ar putea ocaziona prin stabilirea 
drumului de trecere. 

La calculul despăgubirii trebuie avută în vedere categoria de folosinţă a terenului luat 
din folosinţa proprietarului, întrebuinţarea efectivă a acestuia. 

Dacă despăgubirea nu se poate face prin bună înţelegere, aceasta se va fixa pe cale 
judecătorească.  

Este posibilă stabilirea unor despăgubiri în natură, dacă părţile cad de acord în acest 
sens şi schimbul s-a realizat cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Despăgubirea prin 
compensaţie cu un alt teren, ca modalitate de despăgubire nu poate fi dispusă de instanţă 
decât cu consimţământul proprietarului fondului aservit.  

Potrivit art. 617 Cod civil 1864, „trecerea trebuie regulat făcută pe partea ce ar scurta 
calea proprietarului fondului închis, ca să iasă din drum”.  

În toate situaţiile, trebuie avute în vedere planurile terenurilor învecinate, pe baza unei 
expertize tehnice judiciare, care să stabilească care este calea cea mai scurtă dar şi mai puţin 
păgubitoare, fiind însă necesar să fie introduse în proces toate părţile implicate. 

Din dispoziţiile art. 616 şi art. 634 Cod civil 1864 rezultă că la constituirea acestui 
drept de servitute trebuie să se aleagă trecerea prin locul ce ar pricinui cea mai redusă pagubă 
pentru proprietarul fondului aservit.  

În speţă, expertul P.G. în raportul de expertiză efectuat în faţa primei instanţe arată că: 
potrivit datelor din CF 51217 a localităţii Viseu de Sus rezultă că pe terenul cu nr. cadastral 
51219 exista constituita o servitute de trecere în favoarea fondului dominant, deţinut de către 
L.I.G., servitute care trece peste nr. cadastral 51219 teren proprietatea lui B.V. si B.A. 
,respectiva servitute fiind redata prin punctele 7-8-41-9-10-40-7-delimitat de culoarea 
albastră, servitutea fiind înscrisă în CF.51217 Viseu de Sus conform încheierii 
cf.6282/07.10.2010, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 2067 din 
data de 06.10.2010 emis de BNP. U.M., respectiva servitute ajungând pana la drumul colorat 
în mov ce trece peste terenul proprietatea lui SC. V. SRL. 

Expertul mai arată că această servitute este constituită si pentru terenul fond dominant 
cu nr. cadastral 51218 inscris în CF 51218 a loc. Viseu de Sus deţinut de către L.F., conform 
incheierii cf.6283/07.10.2010 în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 
2069 din data de 06.10.2010 emis de BNP. Urda M.. 

In urma deplasării la fata locului, expertul arată că a constatat că drumul colorat în 
mov parţial este betonat si parţial este pietruit ieşind la strada principala D. (DN. 18). 

Din discuţiile purtate cu administratorul societăţii SC. V. SRL, rezultă că acest drum 
colorat în mov deserveşte pe SC. V. SRL. si alte persoane ce au terenuri învecinate, respectiv 
B.V. si B.A., precum si pe proprietarii terenurilor cu nr. cadastrale 51218 si 51217. 

Cu privire la valoarea terenului afectat de servitute, sarcina expertului este de a stabili 
potrivit prevederilor legale despăgubirile în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona cu 
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trecerea aşa cum prevăd dispoziţiile legale art. 616 cod civil cat si a prevederilor art. 617 si 
următorul din noul cod civil. 

Calculul despăgubirilor legale s-a făcut în baza normelor în vigoare si descrise în 
completarea raportului de expertiza refăcut. 

Mai precizează expertul că, pe traseul stabilit în Varianta 1 colorat în verde, pe 
punctele 40-41-42-43 există un canal de scurgere a apelor construit de către primăria Oraşului 
Viseu de Sus, canal ce se continuă în amonte si aval, canal care deserveşte întreg cartierul din 
zonă. 

Expertul a propus varianta 1, colorată în verde, pe acest traseu, deoarece acest teren 
este de o valoare minimă teren căruia nu i se poate da altă utilitate, decât aceea de drum de 
acces. 

Cu privire la solicitarea de a se propune schimb de teren,cu reclamantul expertul arată 
că aceasta ar fi greu de realizat, în lipsa unei convenţii intre părti, datorita faptului ca 
terenurile reclamanţilor şi a pârâtului nu se învecinează nemijlocit. 

In raportul de expertiză, expertul a opinat că există doua variante de ieşire la calea 
publica respectiv: 1. varianta 1 care presupune: trecerea peste terenul Primăriei Oraşului 
Viseu de Sus, delimitat de punctele 8-39-36-43-42-41-8 colorat în verde pe Anexa grafica nr. 
1 cu o suprafaţa de 135,6 mp., având lungimea de 45,2 m si lăţimea de 3 m, iar la fila 72, din 
dosar primăria comunică că este de acord cu servitutea peste terenul său. Trecerea peste 
drumul deja existent betonat şi pietruit proprietatea lui SC V. SRL., delimitat de punctele 45-
46-47-7-40-45 colorat în mov,pe Anexa grafica nr. 1 cu o suprafaţa totala de 135,56 mp 
având lungimea de 34.76 m si o latime medie de 3.9m.   

În urma discuţiilor purtate cu administratorul societăţii SC. V., acesta a declarat că nu 
se opune trecerii peste terenul acesteia, trecerea peste terenul proprietatea pârâţilor B.V. si 
B.A. care se opun trecerii, delimitat de punctele 7-8-41-40-7 colorat în verde, pe Anexa 
grafica nr. 1 cu o suprafaţa totala de 37.5 mp având lungimea de 12.5 m si lăţimea de 3 m, 
porţiune ce nu afectează proprietatea pârâţilor, întrucat intre punctul 8 si 40 există canalul de 
scurgere a apelor si tot pe aceasta porţiune, fiind constituita servitutea de trecere în favoarea 
nr. cad. 51218 si 51217 si explicitata la punctul 1. Varianta 2 ipotetică arătată în prima 
expertiză presupune trecerea prin spatele unei construcţii anexe, afectând terenul agricol pe o 
lungime de 44 .71 m o latime de 3 m cu o suprafaţa de 134.13 m delimitată pe Anexa grafica 
nr.1 de punctele 26-60-61-62-26 colorata în albastru pana la strada I..  

Din punctul 61,62 din str. I. pana la drumul public str.D. (D.N. 18) pe lungime de 
peste 400 m exista un drum îngust si desfundat. 

În mod corect prima instanţă reţine că: pe terenul pârâţilor B.V. şi B.A. este 
constituită o servitute de trecere, astfel că pe acelaşi drum este posibilă şi trecerea 
reclamantului. Pe traseul variantei I colorat cu culoarea verde delimitat de punctele 40-41-42-
43 există un canal de scurgere a apelor construit de Primăria Vişeu de Sus, canal ce 
deserveşte întreaga zonă, iar drumul propus reclamantului în varianta I este situat între acel 
canal şi vecinătăţile arătate în schiţa grafică nr. 1 între punctele 7-8-39-36, respectiv Biserica, 
P.F., C.V., fapt pentru care acestui traseu nu i s-a putut da o altă întrebuinţare decât cea de 
drum. 

În ceea ce priveşte varianta a II-a expertul a arătat că aceasta presupune trecerea prin 
spatele unei construcţii, afectând teren agricol, ieşirea fiind anevoioasă pe un drum îngust şi 
desfundat. 

Faţă de întregul probatoriu administrat, în mod corect prima instanţă a constituit un 
drept de servitute conform variantei I, pe care a considerat-o cea mai potrivită şi care nu 
afectează vreun teren agricol de valoare, drumul trecând pe un traseu cu o valoare productivă 
scăzută, între un canal de scurgere a apelor din zonă şi proprietatea vecinilor arătaţi. 
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Instanţa a acordat despăgubiri pârâţilor B.V., B.A. şi Oraşului Vişeu de Sus prin 
Primar. 

Expertiza efectuată în etapa apelului de către expert tehnic judiciar ing. A.A. nu 
contrazice concluziile primei instanţe.  

Astfel, expertul A.A. arată că terenul reclamantului nu are acces la drumul public, 
astfel că acesta are caracter de loc înfundat.  

În varianta I propusă de expert Ardelean se menţionează dezavantajul reţinut de prima 
expertiză, vizând starea în care se află strada I., aspecte ce rezultă şi din planşele fotografice 
depuse la dosar.  

Varianta aleasă de prima instanţă nu a fost contestată decât de către apelanţi, prin 
urmare, pentru celelalte segmente de drum se reţine că traseul servituţii nu a fost contestat de 
celelalte părţi.  

Varianta aleasă traversează mai multe proprietăţi dar a fost contestată doar de către 
apelanţi, pentru segmentul de traseu care îi vizează – fila 137 dosar. Peste terenul pârâţilor 
B.V. şi B.A., mai exista constituita o servitute de trecere, aşa cum rezultă din raportul de 
expertiza efectuata de ing. P.G.- în favoarea numiţilor L.I.G. si L.F. - fila unu si doi din 
raportul de expertiză servitute înscrisă in CF.51219 a loc. Viseu de Sus cu nr. cad 51219 
conform încheierilor cf. 6282/7.10.2010 si cf.6283/7.10.2010.  

L.I.G. si L.F. au drept de trecere de la terenurile lor cu nr. cadastrale 51217 si 51218, 
peste terenul pârâţilor, pe tronsonul de teren cu nr. cadastral 51219, pana la aliniamentul 
punctelor 7-8. 

Terenul cu nr. topo 1573/2,1574/2,1575/2 este proprietatea Statului Roman aşa cum 
rezulta din extrasul de carte funciară, iar traseul de la punctele 8-39-36-43-42-41-8 din 
raportul de expertiza efectuat de ing. P.G. constituie proprietatea Statului Roman(traseul D-
C-B-A) din raportul de expertiza întocmit de către expert A.A.. 

Statul român reprezentat prin Primăria Oraşului Viseu de Sus este de acord cu 
constituirea servitutii peste terenul acesteia (f.72 din dosar). 

Traseul F-G-D-E din raportul de expertiza a ing. A.A. , are o lungime de 12.41 m, 
asupra căreia exista constituita o servitute de trecere în favoarea lui L.I.G. si L.F.. 

 Restul drumului - servitute de trecere, pe terenul proprietatea S.C. V. S.RL este 
betonat şi este practicat de alte persoane, iar această societate nu se opune constituirii 
servituţii de trecere. 

Varianta a II-a din raportul de expertiză întocmit de expert A.A. corespunde cu 
varianta I din expertiza efectuată de expert P.G., aspect necontestat de părţi şi este cea 
corectă, presupune trecerea peste un traseu cu o valoare productivă scăzută, între un canal de 
scurgere a apelor din zonă şi proprietatea vecinilor arătaţi, prin urmare despăgubirile anuale 
stabilite de prima instanţă pe baza expertizei efectuate în cauză sunt corecte.  

Raportat la considerentele ce preced, constatând că starea de fapt reţinută de către 
prima instanţă rezultă şi se întemeiază pe probele administrate, hotărârea fiind temeinică şi că 
prima instanţă a recurs la textele de lege incidente, pe care le-a aplicat în mod corect, în litera 
şi spiritul lor, hotărârea fiind legală în baza art. 296 Cod procedură civilă 1865, tribunalul a 
respins ca nefondat apelul declarat împotriva sentinţei şi a încheierii atacate, care au fost 
menţinute ca fiind temeinice şi legale. 

V. Împotriva acestei decizii, pârâtele B.A., B.A., B.M. şi B.F. au declarat recurs, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificară acesteia precum şi a sentinţei civile nr. 
2.632/20.11.2012 şi a încheierii de îndreptare a erorii materiale din 12.12.2012 ambele 
pronunţate de Judecătoria Vişeu de Sus, în sensul stabilirii servituţii de trecere conform 
variantei I din raportul de expertiză întocmit de exp. A.A., între punctele 20-21-22-24-28-27-
20, variantă propusă şi în prima expertiză întocmită în cauză de către exp. P.G., varianta a 
II-a; în subsidiar s-a solicitat ca în cazul în care servitutea de trecere se va stabili peste 
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terenul proprietatea pârâţilor recurenţi, să se dispună compensarea cu teren în schimb şi în 
subsidiar, acordarea de despăgubiri raportat la valoarea de piaţă a terenului, precum şi 
înlăturarea dispoziţiei instanţei de fond de ridicare a porţii amplasate între punctele 46-47; 
s-au solicitat cheltuieli de judecată în toate fazele procesuale. 

În motivarea recursului s-a arătat că varianta aleasă de către instanţa de fond pentru 
instituirea servituţii de trecere, menţinută de către instanţa de apel, încalcă dispoziţiile art. 
618 Cod civil, care stipulează că la stabilirea servituţii trebuie avută în vedere trecerea care ar 
pricinui o cât mai puţină pagubă celui pe a cărui loc urmează a fi deschisă. 

Din interpretarea coroborată a art. 618 şi art. 634 Cod civil, rezultă că la instituirea 
unui drept de servitute de trecere, instanţa trebuie să ţină seama şi de interesul celui care 
urmează să suporte consecinţele ei, iar nu să ia în considerare exclusiv interesul celui care 
urmează să beneficieze de dreptul de trecere. 

Instanţa de fond şi cea de apel nu au luat în calcul faptul că peste terenul proprietatea 
pârâţilor recurenţi mai sunt constituite deja două servituţi de trecere, constituirea celei de-a 
treia afectând în mod considerabil dreptul de proprietate al acestora în însăşi esenţa sa 
garantată constituţional. 

S-a mai învederat faptul că cele două instanţe nu s-au raportat la prevederile art. 617 
Cod civil, care stipulează că trecerea trebuie regulat făcută pe calea ce ar scurta calea 
proprietarului fondului închis ca să iasă la drum. 

Invocându-se probaţiunea administrată în cauză din care rezultă aspectele învederate 
mai sus, s-a arătat, de asemenea, că prin sentinţa civilă nr. 2.231/2014 a Judecătoriei Vişeu de 
Sus, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 09.02.2015 s-a constatat dreptul de proprietate 
asupra terenului având nr. topo. 1573/2, 1574/2 şi 1575/2 în favoarea pârâtei B.A., 
dispunându-se înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară. 

În ceea ce priveşte varianta de servitute de trecere către str. I., variantă care nu a fost 
agreată de către instanţele de fond, s-a arătat că singurul dezavantaj al acesteia este faptul că 
strada nu este modernizată, însă acesta nu este un argument care să determine stabilirea 
servituţii de trecere în cealaltă variantă care este mai lungă, parcurge mai multe proprietăţi, 
determinând o sarcină excesivă asupra fondului aservit. De altfel, nici un text de lege din 
codul civil nu prevede că la stabilirea unei servituţi de trecere să se asigure ieşirea la o stradă 
modernizată sau mai puţin modernizată. 

De asemenea, s-a arătat că din cauza şanţului identificat de către expertul P.G., 
stabilirea servituţii de trecere peste proprietatea pârâţilor recurenţi, situat în imediata 
apropiere a acestui şanţ ar fi o cale nesigură de acces care ar pricinui o serie de pagube, atât 
pârâţilor recurenţi cât şi intimatului reclamant.  

În ceea ce priveşte destinaţia terenului afectat de servitutea de trecere s-a arătat că 
acesta are categoria de folosinţă fâneaţă, iar nu teren agricol cum a arătat expertul P.G.. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 616, 617 Cod civil, art. 299 şi urm. raportat la 
art. 312 alin. 2 C.pr.civ. 

În probaţiune s-au depus la dosar înscrisuri: sentinţa civilă nr. 1.456/2012 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus, sentinţa civilă nr. 2.218/2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus, decizia 
civilă nr. 579/2012 a Tribunalului Maramureş, contractul de vânzare-cumpărare imobiliară 
încheiat între B.V. şi B.A., în calitate de vânzători şi L.I.G., în calitate de cumpărător, având 
ca obiect imobilul înscris în C.F.nr. 51.179 Vişeu de Sus, nr.cadastral 51.217. 

VI. Reclamantul intimat B.D. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat şi menţinerea în întregime a hotărârii pronunţate de instanţa de apel, 
cu cheltuieli de judecată (f.33). 

În motivare, după prezentarea stării de fapt din dosar şi a hotărârilor pronunţate până 
la acest moment în cauză, s-a arătat că în cuprinsul cererii de recurs se invocă aceleaşi motive 
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ca şi cele invocate în apel, criticându-se prin intermediul recursului inclusiv sentinţa 
pronunţată de către instanţa de fond care a fost verificată de către Tribunalul Maramureş. 

În cea ce priveşte susţinerea că nu a fost respectat principiul potrivit căruia la 
stabilirea servituţii trebuie avută în vedere trecerea care ar pricinui o cât mai puţină pagubă 
celui pe al cărui loc urmează a fi deschisă, aceasta nu este întemeiată. 

Invocându-se prevederile art. 616 şi art. 617 Cod civil s-a arătat că varianta I din 
raportul de expertiză întocmit de către expertul P.G. a avut în vedere faptul că pe traseul 
stabili există un canal de scurgere a apelor construit de către Primăria oraşului Vişeu de Sus, 
canal care se continuă în amonte şi aval, deservind întregul cartier din zonă. Acest teren are o 
valoare minimă deoarece nu i se poate da o altă utilitate decât aceea de drum de acces. 

Referitor la varianta a II-a a raportului de expertiză s-a arătat că aceasta presupune 
trecerea prin spatele unei construcţii, afectând teren agricol, ieşirea fiind anevoioasă pe un 
drum îngust şi desfundat. 

În ceea ce priveşte expertiza efectuată în etapa apelului, aceasta nu contrazice 
concluziile primei instanţe. 

S-a precizat de asemenea că varianta aleasă de către instanţa de fond nu a fost 
contestată decât de către apelanţi, pentru celelalte segmente de drum traseul servituţii nefiind 
contestat de către celelalte părţi. 

Referitor la despăgubirile stabilite, s-a arătat că acestea sunt corecte, terenul afectat de 
traseu având o valoare productivă scăzută, fiind situat între un canal de scurgere a apelor din 
zonă şi proprietatea vecinilor indicaţi în expertiză. 

Nu se poate dispune compensarea cu altă suprafaţă de teren în lipsa acordului expres 
al reclamantului, acesta neexistând în prezent. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 115, art. 312 alin. 1 C.pr.civ.  
VII. Analizând recursul declarat de către pârâţii B.A., L.A., B.M. şi B.F. împotriva 

deciziei civile nr. 49/12.02.2015 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele: 
 Solicitarea principală din cererea de recurs are ca obiect modificarea deciziei atacate 

în sensul stabilirii servituţii de trecere conform variantei I din raportul de expertiză întocmit 
de către expertul A.A., variantă propusă şi de către expertul P.G. prin expertiza întocmită în 
dosarul de fond, varianta a II-a. 

În ceea ce priveşte această solicitare, de stabilire a unei alte variante a servituţii de 
trecere în favoarea fondului aflat în proprietatea reclamantului, sunt invocate dispoziţiile art. 
618 şi art. 634 din Vechiul C.pr.civ., apreciindu-se prin cererea de recurs că acestea nu au 
fost corect interpretate şi aplicate în cauză.  

Prealabil analizei modului în care au fost interpretate şi aplicate aceste dispoziţii 
legale în cauză, se reţine de către Curte că nu s-au formulat critici în ceea ce priveşte 
statuarea instanţei de fond şi a celei de apel în sensul că terenul aflat în proprietatea 
reclamantului, care face obiectul cauzei, ar avea caracter de loc înfundat, în sensul art. 616 
Cod civil, în consecinţă acest aspect neputând fi analizat de către instanţa de recurs. 

De asemenea, se impune a se sublinia faptul că instanţa de recurs este abilitată 
raportat la prevederile art. 304 C.pr.civ., să analizeze decizia atacată numai din perspectiva 
legalităţii iar nu şi a temeiniciei, starea de fapt stabilită în cauză de către instanţa de apel 
nemaiputând fi deci pusă în discuţie şi reapreciată de către Curte. 

În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, 
respectiv art. 616, 619 şi art. 634 Cod civil, se constată de către Curte că într-adevăr este 
discutabilă modalitatea în care acestea au fost interpretate şi aplicate în apel. 

Astfel, din completarea nr. 2 la raportul de expertiză tehnică refăcut, depus la fila 121 
şi următoarele din dosarul de fond, respectiv din planul de amplasament şi delimitare anexat 
acestei completări, rezultă că porţiunea de teren care ar urma a fi grevată de dreptul de 
servitute de trecere, din terenul proprietatea pârâţilor Bora, are o lungime de 57,7 m., în 
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condiţiile în care, astfel cum s-a făcut dovada în faţa instanţei de recurs, prin sentinţa civilă 
nr. 2.231/2014 a Judecătoriei Vişeu de Sus, definitivă, pârâtei B.A. i-a fost recunoscut dreptul 
de proprietate asupra suprafeţelor de teren având nr.topo. 1573/2, 1547/2 şi 1575/2, suprafeţe 
de teren care s-au aflat până la acest moment în proprietatea tabulară a Statului Român, pârâta 
B.A. având un drept de proprietate extratabulară asupra acestora, conform expertizelor 
efectuate în cauză. 

În condiţiile în care pârâta B.A. a devenit proprietara acestor suprafeţe de teren, 
grevate de dreptul de servitute de trecere propus în expertiză pe o lungime de 45,2 m., rezultă, 
astfel cum s-a arătat mai sus, că varianta de servitute de trecere solicitată de către reclamant şi 
acceptată de către instanţa de fond, menţinută în apel, ar greva terenul aflat în proprietatea 
pârâţilor Bora pe o lungime de 57,7 m., fără ca aceştia să îşi dea acordul în acest sens, 
lungimea totală a dreptului de servitute în această variantă fiind de 92,46 m. 

Pe de altă parte, cealaltă variantă de servitute propusă de către experţi are o lungime 
de 44,71 m., ieşirea asigurată prin această variantă de servitute de trecere fiind la o altă stradă 
decât cea avută în vedere de către prima variantă. 

Conform art. 617 Cod civil, „trecerea trebuie regulat făcută pe partea ce ar scurta 
calea proprietarului fondului închis ca să iasă din drum”, art. 618 stipulând că „trecerea 
trebuie aleasă prin locul ce ar pricinui o mai puţină pagubă acelui pe al cărui loc trecerea 
urmează a fi deschisă”. 

Din interpretarea coroborată a celor două texte de lege rezultă că primul criteriu care 
trebuie avut în vedere la stabilirea servituţii de trecere este acela prin care se are în vedere 
drumul cel mai scurt de ieşire la calea publică, urmând a se avea în vedere şi celălalt, 
respectiv ca trecerea să fie stabilită astfel încât să fie pricinuită o pagubă minimă 
proprietarului fondului aservit. 

Raportat la starea de fapt reţinută în cauză în apel, rezultă cu certitudine că drumul cel 
mai scurt de ieşire la calea publică în ceea ce îl priveşte pe reclamant este cel propus în 
varianta a II-a din completarea nr. 2 la raportul de expertiză tehnică întocmit de către expertul 
P.G., variantă identică cu varianta nr. 1 din expertiza întocmită în apel de către expertul A.A.. 

Din cele două expertize întocmite în cauză rezultă că singurul dezavantaj indicat de 
către expertul A.A. în ceea ce priveşte această variantă este faptul că strada la care este 
asigurată ieşirea reclamantului nu este una modernizată, aspect care în accepţiunea instanţei 
nu are suficientă relevanţă în vederea alegerii celeilalte variante propuse pentru servitutea de 
trecere, în lipsa altor elemente care să justifice o altă variantă. 

Nu poate fi considerat ca decisiv argumentul referitor la destinaţia terenului grevat de 
servitutea de trecere, conform probaţiunii administrate în cauză, avută în vedere de către 
instanţa de apel la stabilirea stării de fapt, terenul afectat de servitute în varianta I având 
destinaţia de teren agricol, în timp ce terenul grevat de servitute în varianta a II-a ar avea o 
valoare productivă mai scăzută, fără a fi stabilită exact destinaţia acestuia, menţionându-se 
numai că ar fi amplasat între un canal de scurgere a apelor şi proprietăţile vecine. 

Relevanţă în alegerea variantei de stabilire a servituţii prezintă şi faptul că începând 
cu anul 2010 terenul aflat în proprietatea pârâţilor Bora este deja grevat de un drept de 
servitute de trecere, astfel cum rezultă din C.F. nr.51217 Vişeu de Sus, în lipsa acordului 
acestora în vederea stabilirii dreptului de servitute şi în favoarea reclamantului, apreciindu-se 
că terenul aflat în proprietatea acestor pârâţi ar ajunge a fi grevat excesiv şi nejustificat, în 
condiţiile în care există şi o altă variantă de stabilire a servituţii de trecere în favoarea 
imobilului aflat în proprietatea reclamantului. 

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. 3 C.pr.civ., Curtea va 
admite recursul declarat de pârâţii B.A., L.A., B.M. şi B.F. împotriva deciziei civile nr. 49 din 
12.02.2015 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. .../336/2011, pe care o va 
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modifica în sensul că, în temeiul art. 296 C.pr.civ., va admite apelul declarat de pârâţii B.V. şi 
B.A., continuat de moştenitorii defunctului B.V., respectiv B.A., L.A., B.M. şi B.F.. 

Va fi schimbată sentinţa civilă nr. 2.632/20.11.2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus în 
sensul că în temeiul art.616 şi urm. C.civ. se va admite în parte cererea de chemare în 
judecată formulată de către reclamantul B.D. în contradictoriu cu pârâtul C.G., dispunându-se 
constituirea servituţii de trecere peste terenul aflat în proprietatea pârâtului C.G., conform 
variantei a 2-a din raportul de expertiză tehnică refăcut, întocmit de către expertul tehnic 
judiciar P.G., raport care va face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Se vor respinge celelalte pretenţii formulate prin cererea de chemare în judecată având 
în vedere varianta de servitute de trecere aleasă de către instanţă, respingându-se ca rămasă 
fără obiect cererea reconvenţională formulată de pârâta B.A., dreptul de servitute de trecere 
stabilit de către instanţă grevând un alt fond decât cel aflat în proprietatea acesteia . 

Având în vedere că s-a admis solicitarea principală formulată prin cererea de recurs, 
nu se va mai analiza şi solicitarea formulată în subsidiar, şi aceasta rămânând fără obiect. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., instanţa va obliga intimatul B.D. la plata în 
favoarea recurenţilor a sumei de 4.385,40 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în toate fazele 
procesuale, reprezentând taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, onorariu 
avocaţial şi cheltuieli de transport, aceasta fiind limita în care au fost dovedite. 

 
 

5. Evacuare. Imobil restituit în natură în baza Legii nr. 10/2001, cu 
menţinerea afectaţiunii speciale de 5 ani. Împlinirea termenului de 

afectaţiune specială  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 253/R din 7 mai 2015  

1. Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 1798/2014 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă în 

parte acţiunea civila exercitată de reclamantul H.G.C. in contradictoriu cu pârâtul Muzeul 
National de Istorie al Transilvaniei. 

 S-a constatat ca paratul ocupa fără drept un spaţiu in suprafaţa totala de 224,24 
mp din imobilul situat in Cluj-Napoca, ..., nr. 28, str. ... nr. 1, jud. Cluj, spaţiu compus din: 
hol, camera materiale, oficina, sala III sala mare, grup sanitar (la parter), camera de acces cu 
scări, camera 1, camera 2 (la subsol). 

S-a dispus evacuarea necondiţionata a paratului din spaţiul sus-menţionat.  
S-a luat act de faptul că excepţia autorităţii de lucru judecat a fost respinsa in şedinţa 

publica din data de 16.12.2013. 
S-a luat act de faptul ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata. 
 Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
 Din copia CF nr. 1071 Cluj-Napoca (f. 93-98), rezulta ca imobilul in litigiu, cu 

nr. top. 227, a constituit iniţial proprietatea tabulara a antecesorului reclamantului, numitul 
H.G., de la care a fost preluat de Statul Roman prin Decretul nr. 134/1949 (doua camere) si 
respectiv prin D. nr. 92/1950 (restul imobilului). 

 In cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. nr. 10/2001, care a fost initiată de 
succesorii in drepturi ai sus-numitului numitului H.G., au fost emise doua dispoziţii 
referitoare la acest imobil. 

 Astfel, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis Dispoziţia nr. 
3981/19.06.2008, prin care s-a dispus restituirea in natura a imobilului construcţie sus-
menţionat către succesorii in drepturi ai defunctului proprietar tabular H.G. (printre care si 
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reclamantul), cu excepţia spaţiului aflat in administrarea Muzeului de Istorie al Transilvaniei, 
parat in prezenta cauza, fără a se preciza insa suprafaţa acestui spaţiu. 

 Ulterior, prin decizia nr. 30/21.05.2010 emisa de pârâtul Muzeul de Istorie al 
Transilvaniei, a fost respinsă cererea de restituire in natura a spaţiului din imobil aflat in 
administrarea acestei instituţii, insa nici această decizie nu precizează suprafaţa spaţiului la 
care face referire. 

Prin cererea înregistrata sub nr. .../117/2010, reclamantul, împreuna cu ceilalţi 
succesori in drepturi ai defunctului proprietar tabular H.G., a solicitat anularea deciziei nr. 
30/21.05.2010 emisa de paratul Muzeul de Istorie al Transilvaniei, cu consecinţa restituirii in 
natura către reclamanţi a doua camere in suprafaţa totala de 37,73 mp situate la subsolul 
imobilului in discuite. 

Cererea a fost respinsa ca fiind nefondata prin sentinţa civila nr. 842/2010 a 
Tribunalului Cluj, insa aceasta hotărâre a fost modificata parţial prin decizia civila nr. 
217/A/2011 a Curţii de Apel Cluj, prin care s-a dispus restituirea in natura către reclamanţi a 
spaţiului in suprafaţa de 37,73 mp situat la subsolul imobilului cu nr. top. 227, iar soluţia 
instanţei de apel a rămasa irevocabila prin decizia civila nr. 2843/2012 pronunţată de ICCJ. 

In paralel, intre succesorii in drepturi ai defunctului proprietar tabular H.G. si paratul 
s-au mai purtat doua litigii, care au făcut obiectul dosarelor înregistrate pe rolul Judecătoriei 
Cluj-Napoca sub nr. .../211/2010, având ca obiect pretenţii si respectiv sub nr. .../211/2010, 
având ca obiect evacuare. 

Astfel, prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamantul a 
solicitat obligarea paratului la plata contravalorii lipsei de folosinţă in ultimii trei ani anteriori 
introducerii acţiunii, pentru un spaţiu in suprafaţă de 186,51 mp din imobilul in litigiu, cu 
motivarea ca paratul deţine in acest imobil două spatii cu regimuri juridice diferite, din care 
primul este compus din 2 camere, în suprafaţă de 37,73 mp si este situat la demisolul clădirii, 
fiind folosit in baza Decretului nr. 134/1949, iar al doilea spaţiu, în suprafaţă de 186,51 mp, 
este situat la parterul imobilului si este folosit fără titlu începând din iunie 2008, când întreg 
imobilul a fost restituit reclamantului prin Decizia nr. 3981/2008. 

Prin sentinţa civila nr. 4247 pronunţata la data de 27.02.2012, Judecătoria Cluj-
Napoca a respins cererea reclamantului, insa sentinţa civila sus-menţionata a fost modificată 
prin decizia civila nr. 287/A/2012, prin care paratul a fost obligat sa achite reclamantului 
suma de 38.048 lei cu titlu de chirie pentru spaţiul in suprafaţa de 186,51 mp situat in Cluj-
Napoca, ..., nr. 28, str. ... nr. 1, aferenta perioadei 19 iunie 2008-2 august 2010. 

Pentru a dispune in acest sens, instanţa de apel a reţinut ca „este cert ca reclamantul 
este îndreptăţit la plata unor despăgubiri datorita lipsei de folosinţa a imobilului ce i-a fost 
restituit in procedura prevăzuta de Legea nr. nr. 10/2001”. 

Din verificările efectuate de instanţă din oficiu in sistemul de evidenta informatizata 
ECRIS, a rezultat ca decizia civila nr. 287/A/2012 a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 
5131/R pronunţată de Curtea de Apel Cluj la data de 17.12.2012, prin care s-a respins 
recursul reclamantului ca fiind tardiv, iar recursul paratului ca nefondat. 

Pe de alta parte, prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 
.../211/2010, reclamantul in contradictoriu cu paratul a solicitat evacuarea paratului din 
spaţiul in suprafaţa de 186,51 mp pe care îl ocupă in mod abuziv in imobilul in litigiu, cerere 
care a fost admisa prin sentinţa civila nr. 15164/2011. 

Prin decizia civila nr. 67/A/2012, Tribunalul a admis apelul paratului, cu consecinţa 
respingerii cererii de evacuare a reclamantului, iar decizia instanţei de apel a rămas 
irevocabilă prin decizia civilă nr. 2498/R pronunţată de Curtea de Apel Cluj la data de 18 mai 
2012. 

Pentru a decide in acest sens, instanţa de recurs a arătat că evacuarea se poate dispune 
doar daca este clar ce suprafaţă deţine in proprietate reclamantul, ceea ce nu este cazul in 
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speţă, deoarece formularea din Dispoziţia nr. 3981/19 iunie 2008 a Primarului Municipiului 
Cluj-Napoca este neclara, câtă vreme s-a dispus restituirea in natura a întregului imobil, cu 
excepţia spaţiului aflat in administrarea paratului, fără a preciza care este suprafaţa restituită 
sau care este suprafaţa aflată în administrarea pârâtului. 

S-a mai arătat că, chiar dacă prin decizia civilă nr. 217/A/2011 a Curţii de Apel Cluj 
s-a dispus restituirea in natura către reclamanţi a spaţiului in suprafaţă totală de 37,73 mp, nu 
este clar ce suprafaţa a avut în administrare paratul, respectiv daca a avut mai mult decât cei 
37,73 mp; cât i-a rămas din suprafaţa avuta in administrare după restituirea celor 37,73 mp si 
ce anume s-a restituit prin dispoziţia nr. 3981/19 iunie 2008 emisa de Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca pe lângă suprafaţa de 37,73 mp din decizia civila nr. 217/A/2011 a Curţii de 
Apel Cluj, in condiţiile in care in considerentele acestei decizii se arata ca partea din 
construcţie aflata in prezent in administrarea paratului este alcătuita din noua camere. 

Aşa fiind, instanţa a conchis că în ipoteza în care suprafaţa avută în administrare de 
parat, daca este mai mare de 37,73 mp si din care se va scădea, daca este cazul, suprafaţa de 
37,73 mp, nu a fost restituita reclamantului si nu are titlu pentru aceasta, reclamantul nu poate 
solicita evacuarea din spaţiul aflat in administrarea paratului si care nu i-a fost restituit, daca 
exista un astfel de spaţiu, ceea ce urmează a se stabili, fie in cadrul recursului împotriva 
deciziei civile nr. 217/A/2011 a Curtii de Apel Cluj, fie in cadrul unei alte cereri. 

Prin răspunsul la întrebarea nr. 1 din interogatoriul ce i-a fost luat, paratul a precizat 
ca totalul suprafeţei pe care o deţine in imobilul in litigiu este de 224,24 mp, din care un 
subsol in suprafaţa de 37,73 mp si o suprafaţa de 186,51 mp la parterul imobilului, iar 
susţinerile paratului se coroborează cu înscrisurile de la f. 10-12, din care rezulta ca aceasta 
suprafaţa de compune din: hol, camera materiale, oficina, sala III, sala mare, grup sanitar (la 
parter) si respectiv din: camera de acces cu scai, camera 1, camera 2 (la subsol). 

Aşa cum s-a arătat mai sus, recursul împotriva deciziei civile nr. 217/A/2011 a Curţii 
de Apel Cluj a fost soluţionat prin decizia civila nr. 2843/2012 pronunţată de ICCJ, insa din 
lecturarea acestei decizii rezulta ca aspectul privind suprafaţa deţinuta in proprietate de către 
reclamant si respectiv in administrare de către parat nu a fost tranşat decât in privinţa 
suprafeţei de 37,73 mp. 

Referitor la diferenţa de 186,51 mp, instanţa a reţinut că prin decizia civila nr. 
287/A/2012, rămasă irevocabila la data de 17.12.2012 (deci la un moment ulterior pronunţării 
deciziei civile nr. 2498/R a Curţii de Apel Cluj), s-a tranşat irevocabil faptul ca „reclamantul 
este îndreptăţit la plata unor despăgubiri datorita lipsei de folosinţă a imobilului ce i-a fost 
restituit in procedura prevăzută de Legea nr. nr. 10/2001”. Or, reclamantul nu putea fi 
îndreptăţit la astfel de despăgubiri pentru suprafaţa de 186,51 mp decât in calitatea sa de 
proprietar al acestui spaţiu. 

Raportat la hotărârile judecătoreşti irevocabile mai-sus evocate, instanţa a reţinut, ca 
fiind un fapt dovedit aspectul că întreaga suprafaţă de 224,24 mp a fost restituita in natura 
reclamantului si rudelor sale, respectiv suprafaţa de 186,51 mp prin Dispoziţia nr. 
3981/19.06.2008 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca, iar diferenţa de 37,73 mp prin 
dispoziţia paratului, modificata in instanţa.  

Mai mult, din copia CF nr. 256892 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie 
a CF nr. 1071 Cluj-Napoca) rezulta ca începând cu data de 6.01.2012 întregul imobil in 
litigiu, cu nr. top. 227, se afla in coproprietatea indiviza a reclamantului H.G.C. si a numiţilor 
H.P., T.N.E., S.N.A., H.K.E., H.E., S.M. si H.E., cu titlu de restituire in natura in seria 
rangului cu încheierea 9304/2002, astfel că, prin prisma extrasului de carte funciară depus la 
dosarul cauzei, orice discuţie privind întinderea dreptului de proprietate al reclamantului si al 
celorlalţi moştenitori in interesul cărora acesta acţionează, a rămas lipsita de obiect. 
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 De altfel, prin răspunsul dat la întrebarea nr. 2 din interogatoriul ce i-a fost 
luat, paratul însuşi a recunoscut ca in prezent proprietarii de drept ai imobilului sunt 
moştenitorii Casei H.. 

Este adevărat ca paratul a invocat un drept de administrare asupra suprafeţei de 
186,51 mp in discuţie, prevalându-se de hotărârea nr. 35 a Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca, depusa la (f. 113), insa acest act a fost emis cu 10 ani înainte de emiterea 
Dispoziţiei nr. 3981/19.06.2008 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca, efectele acestui act 
încetând, practic, odată cu emiterea dispoziţiei sus-menţionate. 

Aşa fiind si reţinând si faptul ca dreptul de proprietate conferă titularului sau 
plenitudinea de atribute, respectiv posesia, folosinţa si dispoziţia, de care poate sa dispună 
liber si in limitele legii, iar paratul nu mai are in prezent niciun titlu care sa ii confere dreptul 
de folosinţa asupra imobilului in cauza, instanţa a apreciat ca acţiunea civila formulata de 
reclamant este întemeiata. 

In consecinţa, in baza art. 480 C. civ., instanţa a admis cererea de chemare in judecata 
formulata de reclamant si, pe cale de consecinţa a dispus evacuarea paratului din suprafaţa de 
224,24 mp pe care o ocupă fără drept in imobilul situat in Cluj-Napoca, str. ..., nr. 28 &str. ... 
nr. 1, jud. Cluj. 

In temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 C. pr. civ, instanţa a luat act de faptul că 
reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

 2. Apelul  
 Prin decizia civilă nr. 83 din 28.01.2015 a Tribunalului Cluj, a fost admis 

apelul declarat de pârâtul Muzeul Naţional de Istorie Al Transilvaniei împotriva sentinţei 
civile nr. 1798/24.02.2014, pronunţată în dosarul nr. …/211/2013 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost schimbată în totalitate în sensul respingerii acţiunii civile formulate de 
reclamantul H.G.C..  

 Considerente  
 Aşa cum rezultă din interogatoriul administrat în faţa primei instanţe, apelantul 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei a relevat faptul că, în prezent, colecţia de istorie a 
farmaciei deţine o suprafaţă de 224,24 mp, în prezent, proprietarii de drept fiind moştenitorii 
casei H. (răspunsul la întrebarea nr. 2-fila 62 din dosarul primei instanţe). 

 De asemenea, prin răspunsul la întrebarea nr. 5 din interogatoriu, s-a menţionat 
că nu s-a achitat de către apelant chiria aferentă acestui spaţiu fiind, însă sunt în tratative de 
vânzare-cumpărare cu reclamantul H.G.C.. 

 În aceste condiţii, manifestările de voinţă ale apelantului exprimate prin 
răspunsurile la interogatoriu sunt în sensul recunoaşterii dreptului de proprietate al 
reclamantului asupra imobilului situat in Cluj-Napoca, ..., nr. 28 şi str. ... nr. 1, jud. Cluj. 

 Tribunalul a ajuns, însă, la concluzia potrivit căruia nu se poate dispune 
evacuarea pârâtului-apelant din imobilul situat in Cluj-Napoca, ..., nr. 28 &str. ... nr. 1, jud. 
Cluj, spaţiu compus din: hol, camera materiale, oficina, sala III sala mare, grup sanitar (la 
parter), camera de acces cu scări, camera 1, camera 2 (la subsol) îl reprezintă dispoziţiile art. 
16 alin 1 din Legea nr. 10/2001. 

Astfel, potrivit art. 16 alin 1 din Legea nr. 10/2001, în situaţia imobilelor având 
destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a), care face parte integrantă din prezenta lege, necesare 
şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate ori 
social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora li se restituie 
imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani, 
pentru cele arătate la pct. 3 din anexa nr. 2 lit. a), sau, după caz, de până la 5 ani de la data 
emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 2 lit. a). 

  Alin. 2 al aceluiaşi articol stipulează că, în acest interval de timp, plata 
cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor. În perioada 
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prevăzută la alin. (1) noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin 
hotărâre a Guvernului. 

 Verificându-se anexa nr. 2, tribunalul constată că, la lit. a, punctul 4, se 
regăsesc imobilele ocupate de instituţii publice de cultură: teatre, opere, biblioteci, muzee, 
filarmonici, centre de cultură, aşa cum este cazul şi în speţa de faţă. 

 Or, prin Decizia civilă 217/A/2011 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosarul civil nr. .../117/2010 a fost admis în parte apelul declarat de reclamanţii H.G.C., H. 
E., H. K.E., H. E., P.I., S.N.A., T.N.E., S.M. împotriva sentinţei civile nr. 842/8 octombrie 
2010 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. .../117/2010, care a fost schimbată în sensul 
că a fost admisă în parte acţiunea civilă înaintată de reclamanţi împotriva pârâtului Muzeul de 
Istorie a Transilvaniei şi pe cale de consecinţă a fost anulată decizia nr. 30 din 21 mai 2010, 
emisă de pârât, dispunându-se restituirea în natură, către reclamanţi, a spaţiului în suprafaţă 
totală de 37.73 mp., compus din cameră în suprafaţă de 20,80 mp. şi cameră în suprafaţă de 
16,93 mp., situat la subsolul imobilului din Cluj-Napoca, ... nr. 28 şi str. ... nr. 1, înscris în CF 
nr. 1071 Cluj-Napoca, nr. top 227. 

 De asemenea, potrivit art. 45 alin 1 din Legea nr. 165/2013 imobilele 
prevăzute în anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 şi 4 la Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, se restituie foştilor proprietari 
sau, după caz, moştenitorilor acestora, cu condiţia menţinerii afectaţiunii de interes public 
pentru o perioadă de 10 ani. 

 În acelaşi timp, alin 4 al textului de lege anterior evocat stipulează în mod 
expres că, la propunerea motivată a deţinătorilor actuali, Guvernul, prin hotărâre, stabileşte 
imobilele prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru care foştii proprietari sau, după caz, moştenitorii 
acestora au obligaţia de a menţine afectaţiunea de interes public. 

 3. Recursul 
 Împotriva acestei decizii a formulat recurs în termen legal reclamantul, 

solicitând modificarea ei, în sensul respingerii apelului declarat de pârât, cu cheltuieli de 
judecată. 

 În motivarea recursului său, reclamantul învederează că şi instanţa de apel a 
recunoscut dreptul reclamantului asupra spaţiului în litigiu, însă a reţinut în mod greşit că 
pârâta nu poate fi evacuată datorită obligativităţii menţinerii afectaţiunii de interes public pe o 
perioadă de 10 ani, întrucât, pentru a opera această obligaţie legală, conform Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, ea trebuia să fie prevăzută în dispoziţia motivată 
de restituire în natură, ceea ce nu este cazul, iar pârâta nici măcar nu plăteşte chirie pentru 
spaţiul respectiv. 

 4. Întâmpinarea 
 Pârâta intimată, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, pe motiv că acţiunea în evacuare este prematur formulată, în condiţiile în care, 
pentru spaţiul deţinut de pârâtă, ea este unitate deţinătoare în sensul legii speciale, acesta fiind 
şi motivul pentru care prin dispoziţia primarului nu a fost restituit acest spaţiu. Pârâta a 
achitat chirie pentru perioada 2008-2010, iar, pentru chiria aferentă perioadei 2010-2013, 
părţile sunt în proces. Pârâta nu se opune încheierii unui contract de închiriere şi a şi făcut în 
acest sens o ofertă reclamantului. 

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

 Astfel, prin dispoziţia nr. 3981/19.06.2008 a Primarului municipiului Cluj-
Napoca, reclamantului i-a fost restituit parterul imobilului în litigiu, subsolul acestuia fiind 
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restituit ulterior, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti indicate în cuprinsul sentinţei primei 
instanţe, rămase irevocabile în cursul anului 2012. 

 Întregul spaţiu este ocupat de pârâtă, care refuză să-l elibereze. 
 Prima instanţă a dispus evacuarea pârâtei din întregul imobil restituit 

reclamantului, în timp ce instanţa de apel a reţinut că reclamantul are obligaţia de a respecta 
afectaţiunea specială a acestuia, motiv pentru care nu poate obţine evacuarea pârâtei din 
imobil. 

 În realitate, ambele soluţii sunt greşite. Aceasta, deoarece, potrivit dispoziţiilor 
art. 16 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, proprietarul trebuia să respecte afectaţiunea imobilului 
restituit timp de 5 ani de la data redobândirii dreptului de proprietate.  

 După cum se poate observa din cronologia faptelor, imobilul a fost restituit 
reclamantului în mai multe etape, parterul fiind restituit în anul 2008, moment raportat la care 
termenul de 5 ani s-a împlinit, iar subsolul în cursul anului 2012, moment raportat la care 
pârâta încă se bucură de beneficiul termenului de 5 ani prevăzut de art. 16 alin. 3 din legea 
specială. 

 Întrucât obligaţia de a menţine afectaţiunea specială a spaţiului de la parter s-a 
stins raportat la momentul redobândirii dreptului de proprietate de către reclamant, din acest 
spaţiu pârâta poate fi evacuată.  

 Nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 165/2013, reţinute de 
instanţa de apel, întrucât această lege se referă la imobilele restituite sub imperiul ei, cel în 
litigiu fiind restituit anterior, noua lege neinstituind o prorogare a obligaţiei de menţinere a 
afectaţiunii speciale prevăzute de art. 16 din Legea nr. 10/2001. 

 În temeiul art. 312 alin. 1-3 Cod proc. civ., din considerentele arătate, recursul 
reclamantului va fi admis în parte şi decizia pronunţată în apel modificată parţial, iar, în 
temeiul art. 296 Cod proc. civ., apelul pârâtei va fi admis doar în parte, în ceea ce priveşte 
spaţiul de la subsol, raportat la care încă nu s-a împlinit termenul de 5 ani prevăzut de art. 16 
alin. 3 din Legea nr. 10/2001. Nu sunt fondate apărările pârâtei vizând necesitatea inserării 
obligaţiei de menţinere a afectaţiunii speciale în cuprinsul dispoziţiei de restituire, obligaţia 
fiind un efect al legii, şi nu al dispoziţiei de restituire, dispoziţia de restituire prezentând 
relevanţă doar pentru determinarea momentului în care se naşte obligaţia legală, nefiind un 
izvor al acesteia. 

 Aşadar, sentinţa va fi schimbată în sensul evacuării pârâtei doar din spaţiul de 
la parter, nu şi din cel de la subsol, fiind menţinută dispoziţia primei instanţe privind 
soluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat. 

 În temeiul art. 274 alin. 1 Cod proc. civ., intimata va fi obligată la plata 
cheltuielilor de judecată în recurs în favoarea recurentului în sumă de 13,8 lei, reprezentând 
taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, nefiind depusă chitanţă privind achitarea 
onorariului avocaţial în recurs. 

 
 

6. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu nerespectarea 
dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 112/1995. Nulitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 212/R din 8 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 4975 din 14.05.2014, pronunţată în dosarul nr. .../2014 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca s-a fost respinsă autoritatea de lucru judecat invocată de pârâta 
S.L., a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul S.G.A. împotriva pârâţilor S.L. si 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca având ca obiect constatare nulitate absolută 
contract de vânzare-cumpărare şi rectificare CF, s-a luat act de renunţarea reclamantului la 
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dreptul dedus judecăţii cu privire la pârâtul R.E.L. potrivit Declaraţiei date de reclamant la 
data de 25.10.2013 si autentificată sub nr. 1535 de BNP V.I.A. şi a fost respinsă acţiunea, 
reclamantul a fost obligat la plata sumei de 1240 lei reprezentând cheltuieli de judecată, în 
favoarea pârâtei S.L..  

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că imobilul înscris în CF 
nr. 4951 Cluj a fost proprietatea antecesoarei reclamantului, numita V.I., imobil, care in baza 
Decretului nr. 92/1950 a fost naţionalizat, Statul Roman înscriindu-si dreptul de proprietate in 
1957. 

La data de 30.07.1997 reclamantul a notat în CF acţiunea civilă înregistrată sub nr. 
10531/1997 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca împotriva Statului Roman pentru 
recunoaşterea dreptului de proprietate.  

Totodată, reclamantul a mai declanşat la data de 18.03.1998 un demers judiciar, notat 
în CF la data de 06.05.1998, în cadrul căruia a solicitat, în contradictoriu cu Consiliul Local 
al Municipiului Cluj-Napoca, în nume propriu şi ca reprezentant al Statului Român, 
constatarea nelegalităţii măsurii de naţionalizare a imobilului în litigiu, demers finalizat prin 
decizia civilă nr.160/23.02.2006 pronunţată în recurs de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul 
nr.8179/2005, irevocabilă - decizie prin care s-a constatat nelegalitatea măsurii de 
naţionalizare a imobilului înscris în CF nr.4951 Cluj, nr. top. 10687, 10687 şi 10681, 
proprietatea de sub B1 a defunctei V.I., precum şi rectificarea cărţilor funciare prin radierea 
înscrierilor făcute în favoarea Statului Român şi revenirea la situaţia anterioară de CF în 
favoarea proprietarei V.I..  

După intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, respectiv la data de 23.05.2001, 
reclamantul a introdus pe rolul Tribunalului Cluj, sub nr. de dosar 5266/2001, o acţiune în 
constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare a apartamentelor 
înstrăinate în baza Legii nr.112/1995 pârâţilor persoane fizice din prezenta cauză, acţiune 
întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.10/2001. Prin încheierea civilă nr.271/26.06.2001 
pronunţată de Tribunalul Cluj s-a dispus declinarea competenţei materiale de soluţionare a 
dosarului mai sus menţionat în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca şi, ca atare, acesta a fost 
înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr.9/211/2001 (nr. în format vechi 
9001/2001). În şedinţa publică din 10.12.2008 s-a dispus suspendarea judecăţii în dosarul 
nr.9001/2001, în temeiul art.244 alin.1 pct.1 C. proc. civ., până la soluţionarea irevocabila a 
dosarului nr. 9288/211/2008. 

Prin Decizia civilă nr. 1079/R/2013 a Curţii de Apel Cluj a fost menţinută Decizia 
civilă nr. 549/2012 a Tribunalului Cluj şi sentinţa civilă nr. 20681/2011 a Judecătoriei Cluj-
Napoca cu privire la pârâţii S.L. si R.E., respectiv de admitere a excepţiei inadmisibilităţii 
acţiunii în revendicare întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun în considerarea principiului 
specialia generalia derogant, instanţa apreciind ca fiind inadmisibil şi petitul dedus judecăţii 
de către reclamant în subsidiar (conform precizării de acţiune din data de 09.11.2010) - având 
ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de către 
pârâţii persoane fizice în temeiul Legii nr. 112/1995 cu privire la apartamentele din imobilul 
în litigiu - în condiţiile în care art. 45, 46 din Legea nr. 10/2001 reglementează o procedură cu 
caracter special şi în privinţa constatării nulităţii absolute a actelor de înstrăinare având ca 
obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor acestei legi, de asemenea, derogatorie de la 
dispoziţiile de drept comun în materie; de altfel, după cum s-a reţinut, reclamantul a 
promovat în acest sens şi o acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, ce face 
obiectul dosarului nr. 9/211/2001 (nr. în format vechi 9001/2001 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

După punerea în discuite a temeiului de drept a rezultat că reclamantul şi-a întemeiat 
cererea pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001 invocând aspectele de nulitate determinate de cauza 
ilicită şi lipsa obiectului.  
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In consecinţă, instanţa a apreciat că nu există autoritate de lucru judecat, astfel cum a 
invocat pârâta S.L., întrucât finalmente contractul de vânzare-cumpărare încheiat nu a fost 
analizat de instanţă, anterior fiind doar admisă excepţia inadmisibilităţii cererii reclamantului, 
motiv pentru care a fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat.  

In ceea ce priveşte aspectele de fond, instanţa a reţinut ca vânzarea-cumpărarea 
intervenită între părţi în cunoştinţă de cauză, adică cu ştiinţa că lucrul vândut este proprietatea 
unei alte persoane, reprezintă o operaţiune speculativă, care fiind fondată pe o cauză ilicită, 
este nulă absolut în baza art. 948 C.civ. 

In cauză, instanţa a apreciat că nu se poate retine reaua-credinţă a pârâtei la momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 12.12.1996, atâta timp cât în cartea funciară 
figura ca şi proprietar Statul Român, iar reclamantul, deşi locuieşte şi a locuit în Cluj-Napoca, 
nu a adus la cunoştinţa chiriaşilor intenţia sa de solicitare în natură a imobilului, spre 
deosebire de alte persoane aflate în aceeaşi situaţie care s-au preocupat să încunoştinţeze 
chiriaşii de demersul pe care vor să îl iniţieze.  

Art. 966 dispune că “obligaţia … fondată pe o cauză … nelicită nu poate avea nici un 
efect”, iar art. 968 prevede că o cauză “este nelicită când este prohibită de legi, când este 
contrară bunelor moravuri şi ordinii publice”. Aşadar, voinţa juridică trebuie să respecte 
legile care interesează ordinea publică. Dispoziţiile legale care interesează ordinea publică 
sunt, în totalitatea lor, norme imperative, de la care nu se poate deroga prin act juridic, sub 
sancţiunea nulităţii absolute. 

Decizia Curţii Constituţionale invocată de reclamant (73/1995) nu se aplica imobilului 
în speţă, întrucât acesta figura ca fiind preluat cu titlu, respectiv Decretul nr. 92/1950, or 
textul citat de către reclamant, este preluat disparat, referindu-se exact la situaţia locuinţelor 
preluate prin act administrativ ilegal sau pur şi simplu în fapt, fără titlu. 
  Aşadar, la momentul aplicabilităţii Legii nr. 112/1995, respectiv a încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 32.088 în 19.12.1996, între pârâţii S.L. şi Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca, prin mandatarul sau, SC C.SA Cluj-Napoca, erau 
îndeplinite condiţiile potrivit cărora Statul Român era proprietar tabular, iar pârâta Stancu era 
chiriaşă în acel apartament încă din 28.03.1988.  

Chiar şi în situaţia în care reclamantul ar fi formulat cerere de restituire în natură a 
imobilului, lipsa de diligenţă a acestuia în a aduce la cunoştinţa chiriaşilor acest aspect, prin 
notificare directă şi/sau notare în cartea funciară, nu poate să determine consecinţe negative 
în sensul constatării nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, acesta neputându-se 
considera a avea o cauza ilicită sau fiind lipsit de obiect.  

De altfel, doar ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, in cursul anului 
1997 a fost adoptată HG nr. 11/1997, astfel încât la data de 19.12.1996 acestea nu erau in 
vigoare.  

Or, în doctrina şi practica judiciară s-a conturat clar curentul conform căruia dacă au 
fost încheiate contracte cu titlu oneros, unde cumpărătorul este de bună credinţă, acest act 
juridic este apărat, reaua credinţă neputând fi prezumată şi cu atât mai mult ea trebuind să 
aparţină tuturor părţilor contractante.  

Aceste aspecte au fost coroborate şi cu faptul că cererea reclamantului a fost 
soluţionată, potrivit legii în vigoare, prin restituirea în natură a apartamentului liber şi prin 
acordarea de despăgubiri pentru apartamentele ocupate. Aceasta hotărâre a fost atacată de 
către reclamant, formând obiectul dosarului 2/211/1997, dar a fost perimată ulterior, în 
25.05.2009. Instanţa a arătat că în prezent, există o hotărâre definitivă care îi acordă 
despăgubiri băneşti reclamantului, sens in care s-ar putea discuta (eventual) despre interesul 
său legitim şi actual în solicitarea anulării contractului de vânzare-cumpărare în contextul în 
care cele două măsuri reparatorii nu pot coexista cu privire la acelaşi apartament. 
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Ca urmare a faptului că toate demersurile reclamantului au fost făcute publice numai 
după încheierea contractului de vânzare-cumpărare dintre pârâţi, la fel şi hotărârile 
judecătoreşti pronunţate în cauze deschise ulterior acestui moment, instanţa a reţinut buna 
credinţă a pârâtei Stancu la încheierea contractului si a respins cererea reclamantului de 
constatare a nulităţii absolute a acestuia. Chiar dacă, potrivit susţinerilor reclamantului, pârâta 
avea calitatea de judecător, aceasta nu operează ca şi criteriu discriminator care să îi impună o 
sarcină suplimentara faţă de ceilalţi chiriaşi, diligentele sale trebuind apreciate în raport cu a 
celorlalte persoane aflate în aceeaşi situaţie, neputându-se considera aceasta ca fiind de rea-
credinţă, doar ca urmare a calităţii deţinute, titlul Statului Român fiind înscris în CF din 1957, 
iar multitudinea de acţiuni a foştilor proprietari, invocată de către reclamant, au fost ulterior 
adoptării Legii nr. 112/1995, cele mai multe fiind după adoptarea Legii nr. 10/2001.  

 Prin decizia civilă nr. 827/18.11.2014 a Tribunalului Cluj a fost respins ca 
nefondat apelul declarat de S.G.A. împotriva sentinţei civile nr. 4975 din 14.05.2014, 
pronunţată în dosarul nr. .../2014 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul 
şi a fost respinsă cererea intimatei S.L. de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de 
judecată în apel. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că, aşa cum a reţinut şi 
instanţa de fond în considerentele hotărârii legalitatea convenţiei, trebuie analizată în raport 
de dispoziţiile legale incidente la data încheierii convenţiei potrivit principiului tempus regit 
actum. 

 Contractul de vânzare cumpărare a cărui anulare s-a cerut s-a încheiat la data 
de 19.12.1996, astfel încât legea care guvernează încheierea contractului a fost Legea nr. 
112/1995 şi Hotărârea de Guvern nr. 20/1996. Potrivit acestor acte imobilele cu destinaţia de 
locuinţă trecute ca atare în proprietatea Statului cu titlul sunt acele imobile care au fost 
preluate ca locuinţe în proprietatea statului cum ar fi Decretul nr. 92/1950. 

 Apelantul a formulat o cerere în temeiul Legii nr. 112/1995 prin care a solicitat 
aplicarea măsurilor de reparare, însă soluţia cererii lui nu putea urma decât dispoziţiile art. 1 
din Legea nr. 112/1995. Acest articol a stabilit că foştii proprietari a imobilelor cu destinaţia 
de locuinţe trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor proprietari după perioada 6 
martie 1945, cu titlul, şi care se aflau în posesia statului, beneficiază de măsurile reparatorii 
prev. de prezenta lege. 

 Art. 2 alin. 1 al aceleaşi legi prevede că se restituie în natură …, doar 
apartamentele în care foştii proprietari sau moştenitorii lor locuiesc în calitate de chiriaşi sau 
sunt libere. 

 La momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare dispoziţiile legale 
erau clare, astfel încât tribunalul a apreciat că în temeiul cererii formulate de către apelant în 
temeiul Legii nr. 112/1995 în lipsa calităţii sale de chiriaş al imobilului precum şi a faptului 
că apartamentul nu era liber el nu putea redobândi în natură acest imobil. 

 În ceea ce o priveşte pe cumpărătoare din punctul ei de vedere nu exista niciun 
impediment în cadrul legal stabilit de Legea nr. 112/1995, în forma în vigoare la aceea dată, 
de a încheia contractul de vânzare cumpărare, atâta timp cât fostul proprietar nu putea 
redobândi în natură acest bun. 

 În cartea funciară nu a fost notat vreun litigiu, iar discuţiile purtate în societate 
la acea vreme nu pot constitui un argument în a considera, că buna credinţă a cumpărătoarei a 
lipsit. Orice cetăţean are obligaţia de a cunoaşte legea şi a o respecta, trebuind să acţioneze cu 
bună credinţă în exercitarea drepturilor sale, în limitele conferite de lege.  

În aceste coordonate, nu s-a putut reţine că intimata a acţionat cu rea credinţă la 
încheierea contractului de vânzare cumpărare. Evoluţia ulterioară a legislaţiei într-adevăr 
confirmă că optica legiuitorului s-a schimbat, urmărindu-se a se da prevalenţă restituirii în 
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natură ca parte a procesului de înlăturare a efectelor regimului comunist, însă acest aspect nu 
poate fi imputat intimatei.  

 Buna credinţă nu a putut fi analizată aşa cum s-a invocat în motivele de apel la 
posibilitatea dacă nu a cunoscut sau nu ar fi putut să cunoască situaţia reală a imobilului, 
respectiv ca acesta a făcut obiectul unor preluări în perioada regimului comunist, ci la modul 
de receptare a dispoziţiile legale şi invocarea acestora în limitele în care au fost edictate. 

 Referirea la jurisprudenţa CEDO trebuie avută în vedere doar ulterior 
momentului în care România a recunoscut aplicabilitatea acestor hotărâri şi nu este permis, 
pentru respectarea stabilităţii circuitului civil, a se analiza o convenţie în raport de un moment 
mult ulterior încheierii acesteia.  

 La data încheierii convenţiei erau îndeplinite toate condiţiile legale prevăzute 
de art. 9 din Legea nr. 112/1995, iar apelantul nu era îndreptăţit la restituirea în natură a 
acestui imobil. 

 Pentru aceste considerente în temeiul art. 296 C.pr.civ., tribunalul a respins 
nefondat apelul declarat de S.G.A.. 

 Intimata a solicitat prin întâmpinare obligarea la plata cheltuielilor de judecată 
a apelantului. Întrucât aceasta nu a făcut dovada vreunei cheltuieli în acest sens, deşi sarcina 
probei în revenea, instanţa a respins cererea intimatei S.L. de obligare a apelantului la plata 
cheltuielilor de judecată în apel. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul S.G.A., solicitând 
modificarea deciziei în sensul admiterii apelului cu consecinţa schimbării sentinţei şi 
admiterea acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare nr. 32.088 din 19.12.1996 şi rectificarea CF nr. 39133 Cluj-Napoca, cu cheltuieli 
de judecată. 

 În motivarea recursului reclamantul a arătat că decizia este nelegală, 
dispoziţiile art. 1, 9 din Legea nr. 112/1995 sunt nelegal interpretate, raportat şi la 
interpretarea deciziei nr. 73/1995 a Curţii Constituţionale, motiv de recurs prevăzut de art. 
304 pct. 9 Cod proc. civ. 

 În apel instanţa a avut în vedere doar acele dispoziţii ale Legii nr. 112/1995, 
potrivit cărora, vechiul proprietar putea redobândi în natură imobilul doar dacă îl ocupa în 
calitate de chiriaş sau acesta era liber, aceste dispoziţii legale privesc doar posibilitatea 
fostului proprietar de a redobândi, în condiţiile acestei legi speciale imobilul. Neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute pentru restituirea imobilului în baza Legii nr. 112/1995 nu înseamnă în 
mod automat că apartamentele ocupate de chiriaşi puteau fi vândute în condiţiile legale.  

 Indiferent de posibilitatea restituirii în natură se puteau vinde doar imobilele 
preluate cu titlu, nu şi cele care au intrat în posesia statului, fără nici un titlu. 

 Recurentul a arătat că prin decizia nr. 73/1995 Curtea Constituţională a statuat 
că „alta este situaţia locuinţelor care au fost preluate de stat printr-un act administrativ ilegal, 
ori pus şi simplu în fapt, aşa dar fără titlu, în condiţiile inexistenţei unei reglementări legale 
care să constituie temeiul juridic al construirii dreptului de proprietate al statului. În asemenea 
cazuri, dreptul de proprietate al persoanei fizice nu a fost desfiinţat legal, astfel încât, statul 
nefiind proprietar, asemenea imobile nu pot fi incluse în categoria celor avute în vedere într-o 
lege al cărui obiect este reglementarea situaţiei juridice a locuinţelor trecute în proprietatea 
statului. 

 În alţi termeni, măsurile cuprinse în lege nu sunt aplicabile acelor locuinţe cu 
privire la care statul nu a dobândit legal dreptul de proprietate şi în consecinţă, excepţia de 
neconstituţionalitate a acelei părţi a art. 1 alin. 1 din lege,care se referă la imobile trecute în 
proprietatea statului sau a altor persoane juridice, fără titlu să fie primită. 
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 Recurentul a arătat că împrejurarea că acest imobil a fost preluat fără titlu nu 
mai poate face în acest moment obiectul vreunei discuţii, deciziile Curţii Constituţionale fiind 
acte publice publicate în Monitorul Oficial. 

 S-a reţinut că tocmai în ignorarea acestor acte stă lipsa de diligenţă şi reaua 
credinţă atât a vânzătorului, cât şi a cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare. 

 S-a mai arătat că România ratificase încă din 31 mai 1994 Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, care garanta dreptul de proprietate, iar prin jurisprudenţa 
C.E.D.O. s-a reţinut că „buna credinţă a chiriaşului cumpărător al imobilului naţionalizat cu 
încălcarea Decretului nr. 92/1950, deci fără titlu valabil, trebuie probată, cumpărătorul fiind 
obligat să depună diligenţele necesare pentru a se convinge că vânzătorul era un verus 
dominus; omisiunea acestuia se constituie într-o gravă neglijenţă (culpa lata) vecină cu dolul 
(dolo proxima), ceea ce înseamnă reaua credinţă. 

 În speţă, în condiţiile în care bunul din litigiu a fost preluat cu încălcarea 
dispoziţiilor Decretului nr. 92/1950, deci fără titlu valabil, pârâta recurentă era obligată să 
depună diligenţele necesare pentru a se convinge că vânzătorul era un verus dominus, 
rezultatul însemna evitarea prin precauţiune a încheierii unui act juridic păgubitor pentru 
interesele legitime ale reclamantul şi perfectat pe riscul asumat de pârâtă.  

 Curtea a avut în vedere tocmai acest aspect care a avut ca şi consecinţă 
condamnarea României pentru vânzarea în baza Legii nr. 112/1995 a unui imobil care nu 
intra în sfera de aplicare a legii. 

 Recurentul a arătat că instanţa nu poate să ignore aceste statuări din 
jurisprudenţa C.E.D.O. cu motivarea că în 1996 ele nu puteau fi prevăzute, întrucât tocmai 
jurisprudenţa C.E.D.O. confirmă că ele puteau şi trebuia să fie prevăzute. 

 Motivarea deciziei tribunalului care ignoră jurisprudenţa C.E.D.O., 
demonstrează că justiţia română îşi asumă cu bună ştiinţă perspectiva unei noi condamnări 
din partea C.E.D.O. pentru nerespectarea dreptului de proprietate. 

 Prin întâmpinare, intimata S.L. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menţinerea deciziei pronunţate în apel ca fiind temeinică şi legală. 

 Susţinerile recurentului sunt neîntemeiate, deoarece instanţa de apel nu a 
motivat decizia exclusiv prin prisma dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, ci 
toate dispoziţiile legale la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare şi prevederile 
HG nr. 20/1996 potrivit principiului tempus regit actum. 

 La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, 19.12.1996, titlul 
statului era unul valabil, potrivit art. 1 alin. 2 din HG nr. 20/1996 şi doar în cursul anului 
1997, prin HG nr. 121/1997 s-a stabilit că preluarea cu titlu implică în cazul preluărilor făcute 
în baza Decretului nr. 92/1950 şi respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 şi ale II din decret, 
ori, la data încheierii contractului de vânzare, acest act normativ nu exista. 

 Intimata a arătat că instanţa de apel a motivat decizia şi prin prisma bunei 
credinţe a intimatei la data perfectării contractului şi a forţei obligatorii a înscrierii de carte 
funciară, motiv pentru care, critica recurentei este lipsită de pertinenţă. 

 În ceea ce priveşte decizia nr. 73/1995 a Curţii Constituţionale, intimata a 
susţinut că aceasta nu se aplică prezentei cauze, deoarece conţinutul deciziei se referă la 
preluările fără titlu şi nu la preluările realizate în baza unui titlul care în cazul nostru era 
perfect valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

 Decizia nr. 73/1995 nu poate modifica sau anihila dispoziţiile art. 1 alin. 2 din 
HG nr. 20/1996, potrivit cărora, preluările realizate în temeiul Decretului nr. 92/1950 erau 
considerate preluări cu titlu. 

 În ceea ce priveşte reaua credinţă a intimatei şi lipsa oricăror diligenţe pentru a 
afla situaţia juridică a imobilului, susţineri întemeiate pe jurisprudenţa C.E.D.O., intimata a 
arătat că a fost de bună credinţă şi a dat credinţă deplină prevederilor nr. HG nr. 20/1996, 
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potrivit cărora preluările realizate în temeiul Decretului nr. 92/1950 erau considerate preluări 
cu titlu şi ale prevederilor Legii nr. 112/1995, potrivit cărora recurentul nu putea beneficia de 
restituirea în natură a imobilului. 

 Raportat la susţinerea recurentului potrivit căreia justiţia nu putea ignora 
jurisprudenţa C.E.D.O., intimata a arătat că tribunalul a respectat tocmai dispoziţiile legale în 
vigoare la data încheierii actului a cărui nulitate a fost invocată şi nu legislaţia sau 
jurisprudenţa internă şi comunitară ulterioară datei de 19 decembrie. 

 Prin concluzii scrise, reclamantul S.G.A. a depus copia notificării formulată la 
Legea nr.10/2001 şi cu privire la fondul cauzei a precizat că statul nu a fost niciodată 
proprietar al apartamentului în litigiu, această chestiune fiind stabilită cu putere de lucru 
judecat prin decizia civilă nr. 160/2006 a Curţii de Apel Alba şi, prin urmare, apare cu 
evidenţă că apartamentul vândut nu a făcut obiectul Legii nr. 112/1995, care se referea în 
mod expres la imobilele preluate cu titlu, iar normele metodologice nu pot adăuga la lege. 

 Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu intimata înainte de 
rezolvarea cererii formulate de reclamant la Legea nr. 112/1995, cereri care au fost afişate la 
sediul primăriei, iar consultarea lor era publică. 

 În ceea ce priveşte buna credinţă a pârâtei, a fost invocat art. 1891 C. civil, 
recurentul apreciind că intimata cumpăra de la stat un bun despre care ştia sau trebuia să ştie 
că a fost preluat de statul comunist în condiţii notorii de forţă, prin abuz, care exclud buna 
credinţă a cumpărătorului. 

 Pârâta nu poate invoca nici înscrierea statului în cartea funciară, deoarece 
publicitatea cărţii funciare apără deplin doar pe dobânditorul cu titlu oneros al unui drept 
tabular care s-a încrezut în situaţia de cartea funciară şi nu a cunoscut pe altă cale situaţia 
reală a imobilului. 

 Intimata S.L. prin concluzii scrise a solicitat respingerea recursului, reiterând 
dispoziţiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, potrivit cărora restituirea în natură a 
imobilului era posibilă doar dacă foştii proprietari sau moştenitorii acestora locuiesc în imobil 
în calitate de chiriaşi sau acestea sunt libere, iar aceste condiţii nu erau îndeplinite de către 
reclamant, care nu era îndreptăţit la restituirea în natură în temeiul Legii nr. 112/1995.  

 La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare – 19.12.1996, preluarea 
în temeiul Decretului nr. 92/1950 era considerată cu titlu, potrivit art. 1 din HG nr. 20/1996, 
decizia nr. 73/1995 pronunţată de Curtea Constituţională prevedea că preluările realizate în 
baza Decretului nr. 92/1950 sunt preluări cu titlu. 

 Intimata a arătat că avea calitate de chiriaş şi era îndreptăţită la cumpărare, 
fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 9 din Legea nr. 112/1995, fiind de bună credinţă 
la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, încrezându-e în dispoziţiile HG nr. 
20/1996 şi pe forţa obligatorie a înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al 
Statul Român, iar calitatea intimatei de fost judecător în cadrul Curţii de Apel Cluj nu era de 
natură să instituie în sarcina acesteia diligenţe sau obligaţii suplimentare, cum ar fi cele de 
cunoaştere a evoluţiei legislaţiei sau practicii judiciare. 

 În ceea ce priveşte îndreptăţirea recurentului reclamant la restituirea în temeiul 
Legii nr.10/2001, nici această lege specială nu-i conferă îndreptăţirea la restituirea în natură 
raportat la încheierea valabilă a contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 
112/1995, după cum rezultă din dispoziţiile art. 18, art. 19 din Legea nr.10/2001. 

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

 Imobilul în litigiu situat în Cluj-Napoca, str. ... nr. 11, a fost înscris iniţial în 
CF 4951 Cluj-Napoca, şi preluat de către Statul Român prin Decretul nr. 92/1950 de la V.I., 
bunica reclamantului S.G.A.. 
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 Prin prezenta acţiune reclamantul a solicitat nulitatea contractului de vânzare-
cumpărare nr. 32088/19.12.1996 încheiat de către Statul Român cu pârâta S.L. privind 
apartamentul 4, situat în Cluj-Napoca, str. ..., invocându-se reaua credinţă a părţilor 
contractante la încheierea actului juridic. 

Vânzarea-cumpărarea intervenită între părţi în cunoştinţă de cauză, adică cu ştiinţa că 
lucrul vândut este proprietatea unei alte persoane, reprezintă o operaţiune speculativă, care 
fiind fondată pe o cauză ilicită, este nulă absolut în baza art. 948 C.civ. 

 Aşadar, instanţele erau obligate să verifice buna sau reaua credinţă a părţilor 
contractante la data încheierii actului juridic. 

 În ceea ce priveşte vânzătorul, Statul Român, acesta cunoştea circumstanţele în 
care a fost preluat imobilul, dacă au fost respectate, sau nu, dispoziţiile Decretului nr. 
92/1950. 

 De altfel, această împrejurare a fost stabilită irevocabil prin decizia civilă nr. 
160/23.02.2006 pronunţată de Curtea de Apel Alba, care a statuat irevocabil asupra 
nelegalităţii măsurii preluării imobilului de către Statul Român. Chiar dacă împrejurarea 
nelegalităţii preluării imobilului de către Statul Român a fost constatată ulterior încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, a cărei nulitate se solicită, nu se poate reţine că Statul 
Român a fost de bună credinţă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, deoarece 
el a fost cel care a dispus preluarea imobilului. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 1898 C. civil, buna credinţă este credinţa posesorului, 
că cel de la care a dobândit imobilul avea toate însuşirile cerute de lege pentru a putea 
transmite proprietatea. 

 Dispoziţia legală invocată se referă la uzucapiunea de scurtă durată, dar 
potrivit doctrinei şi practicii judiciare, această dispoziţie legală este aplicabilă şi înalte 
situaţii, când trebuie verificată buna credinţă a părţilor contractante. 

 Astfel, doctrina în materie a statuat că buna credinţă presupune o eroare din 
partea unei persoane, dar această eroare nu decurge din ignorarea pur subiectivă a celui ce se 
prevalează de ea, ci numai dintr-o aparenţă înşelătoare şi suficient de credibilă. 

 Dobânditorul trebuie considerat de rea credinţă dacă a putut avea şi cel mai 
mic dubiu asupra drepturilor autorului său, iar acest dubiu exclude buna credinţă dacă 
posesorul avea cunoştinţă că un terţ este sau a fost proprietarul imobilului pe care-l preia în 
posesie.  

 În perioada comunistă, 1945-1989, bunurile au fost preluate de stat în condiţii 
notorii de forţă, prin abuz, condiţii care exclud buna credinţă a vânzătorului. 

 Până la adoptarea Legii nr. 112/1995 nu exista un temei juridic pentru 
vânzarea bunurilor imobile preluate de stat în perioada comunistă, iar după intrarea în vigoare 
a acestei legi, puteau fi vândute numai bunurile preluate cu titlu. 

 Verificând Legea nr. 112/195, se constată că nu a fost definită în conţinutul 
legii noţiunea de „preluare cu titlu”, şi în aceste condiţii, cumpărătorului îi revenea obligaţia 
să verifice condiţiile de preluare ale imobilului de către Statul Român şi dacă preluarea s-a 
făcut cu respectarea dispoziţiilor actului normativ în baza căruia imobilul a trecut în 
proprietatea statului pentru a invoca cu succes buna credinţă. Numai în ipoteza în care 
dobânditorul nu avea nici un dubiu asupra legalităţii preluării bunului, ce urma să formeze 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare, numai aşa acesta se putea prevala de buna 
credinţă. 

Nu poate fi primită apărarea intimatei referitoare la faptul că buna credinţă a acesteia 
decurge din interpretarea art. 1 alin. 1 din HG nr. 20/1996.  

 Într-adevăr, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare era în vigoare 
HG nr. 20/1996, care în art. 1 alin. 2 menţiona că „imobilele cu destinaţie de locuinţă trecute 
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ca atare în proprietatea statului cu titlu sunt acelea care au fost preluate ca locuinţe (...) în 
baza unei prevederi legale, cum ar fi Decretul nr. 92/1950, etc”. 

 După cum am arătat, în considerentele mai sus reţinute, Legea nr. 112/1995 nu 
definea preluarea cu titlu, şi, prin urmare, nu este posibil ca printr-un act normativ cu putere 
inferioară cum este HG nr. 20/1996, să se adauge la lege.  

 Acest principiu decurge din dispoziţiile art. 92 din Decretul nr. 16/1976 pentru 
aprobarea Metodologiei generale de tehnica legislativa privind pregătirea si sistematizarea 
proiectelor de acte normative (în vigoare la data emiterii HG nr. 20/1996), care prevedea că 
modificarea expresă a unor acte normative se face prin acte normative de acelaşi nivel cu 
actele normative care trebuie modificate, principiu care se regăseşte şi în prezent în art. 69 
din Legea nr. 24/2000. 

 Aşadar, faţă de cele mai sus reţinute, rezultă că definirea noţiunii de preluare 
cu titlu putea fi făcută numai printr-o lege şi numai aşa putea fi modificată Legea nr. 
112/1995 şi nu printr-un act normativ cu putere inferioară, respectiv HG nr. 20/1996. 

 Hotărârile de Guvern sunt acte normative subordonate legilor şi nu pot 
contraveni acestora, potrivit dispoziţiilor art. 34 din Decretul nr. 16/1976 care prevedea că, 
instrucţiunile, ordinele stabilesc doar măsuri tehnice, organizatorice, detalierea şi 
concretizarea dispoziţiilor legale superioare şi nu pot adăuga sau completa actul normativ 
superior, cum tindea HG nr. 20/1996.  

 Potrivit principiului nemo censetur ignorare lege, nimeni nu poate invoca 
necunoaşterea dispoziţiilor legale, acestea sunt prezumate ca fiind cunoscute de toţi cetăţenii 
şi, în consecinţă, nu se poate invoca cu succes necunoaşterea dispoziţiilor legale referitoare la 
modalitatea de legiferare în susţinerea bunei credinţe a cumpărătoarei. 

 În prezenta cauză, reclamantul S.G.A. a formulat cerere întemeindu-se pe 
dispoziţiile Legii 112/1995 la data de 20 iunie 1996, iar aceasta nu era soluţionată la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare a cărei nulitate se solicită, respectiv - 
19.12.1996 – deci contractul s-a încheiat anterior finalizării procedurii de soluţionare a cererii 
formulate de moştenitorul fostului proprietar.  

 Chiar dacă în Legea nr. 112/1996 nu exista obligaţia expresă de a fi publicate 
listele cu imobilele Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a publicat după data de 
29.07.1996 lista cu aceste imobile (f.37 apel), pentru a aduce la cunoştinţa publică care sunt 
imobilele revendicate. 

 Prin urmare, intimata pârâtă avea posibilitate să cunoască pe altă cale, 
respectiv din aceste liste împrejurarea că imobilul care urmează să fie vândut era revendicat şi 
de moştenitorul fostei proprietare tabulare. Chiar dacă nu a fost notată în cartea funciară 
cererea formulată în baza Legii nr. 112/1995, pârâta putea afla că imobilul este revendicat şi 
nu trebuia să cumpere apartamentul până la soluţionarea cererii.  

 Obligaţia de a nu cumpăra apartamentul până la soluţionarea cererii nu este 
expres prevăzută de Legea nr. 112/1995, dar ea decurge din concepţia legii, care presupunea 
în principal măsuri reparatorii pentru foştii proprietari, iar în subsidiar, măsuri de protecţie 
pentru chiriaşi.  

Potrivit art. 33 din Decretul - lege nr. 115/1938, în vigoare la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, publicitatea cărţii funciare apără numai pe dobânditorul 
cu titlu oneros al unui drept tabular care s-a încrezut în situaţia de carte funciară şi care nu a 
cunoscut pe altă cale situaţia reală a imobilului. 

Ori situaţia reală a imobilului putea fi cunoscută dacă pârâta verifica lista cu bunurile 
revendicate de foştii proprietari, afişată de către Consiliul Local Cluj.  

 În Decizia nr. 73/1995 pronunţată de Curtea Constituţională s-a reţinut, 
referitor la Decretul nr. 92/1950, că nu poate fi analizată neconstituţionalitatea acestui act 
normativ, pentru că raporturile juridice avute în vedere de acest act normativ s-au stabilit 
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anterior intrării în vigoare a Constituţiei din 1991 şi, prin urmare, Curtea Constituţională nu 
este competentă să examineze concordanţa legilor anterioare cu prevederile constituţionale 
existente la data adoptării lor şi nici să verifice modul în care s-au aplicat reglementările 
legale anterioare. 

 Deci, din considerentele deciziei civile nr. 73/1995 pronunţată de Curtea 
Constituţională nu rezultă, cum susţine reclamantul, că imobilele preluate în baza Decretului 
nr.92/1950 ar fi preluate fără titlu, dar nici nu rezultă, cum susţine pârâta, că imobilele 
preluate în baza Decretului nr. 92/1950 ar reprezenta o preluare cu titlu, ci rezultă fără dubiu, 
încă din 1995, deci anterior cumpărării apartamentului în litigiu, că foştii proprietari ar putea 
urma şi calea unei acţiuni prin care să se verifice modul în care s-au aplicat reglementările 
legale de preluare a imobilului, printr-o acţiune în revendicare, însă această acţiune pe drept 
comun nu putea oferi garanţia pe care o conferea procedura Legii nr. 112/1995. 

 Aşadar, încă din 1995 din considerentele Curţii Constituţionale, mai sus 
indicate, se contura faptul că modul în care Decretul nr. 92/1950 a fost aplicat era discutabil 
şi în baza acestui decret au fost preluate şi imobile care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de 
Decretul nr. 92/1950. 

 Aşadar, curtea constată că nici pârâta şi nici Statul Român nu au fost de bună 
credinţă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, fiind incident motivul de nulitate 
prevăzut de art. 948 coroborat cu 966 C. civil şi va dispune constatarea nulităţii contractului. 

 În ceea ce priveşte critica referitoare la nerespectarea jurisprudenţei C.E.D.O. 
şi a dispoziţiilor Convenţiei de către instanţele inferioare, curtea constată că şi această critică 
este fondată. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 11 Constituţie, tratatele la care România este parte 
semnatară sunt obligatorii şi fac parte din legislaţia internă, iar potrivit dispoziţiilor art. 20 
Constituţie tratatele internaţionale ratificate în domeniul drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale se aplică cu prioritate faţă de legea internă. 

Doctrina în materie a statuat că prevederile Convenţiei şi ale protocoalelor sale 
adiţionale nu pot fi interpretate şi aplicate în mod corect numai prin raportare la jurisprudenţa 
Curţii. De aceea normele cuprinse în Convenţie şi protocoalele sale adiţionale alcătuiesc, 
împreună cu jurisprudenţa un bloc de convenţionalitate care se impune autorităţilor naţionale 
cu aceeaşi forţă juridică cu care se impun normele convenţionale. Aşadar, Curtea constată că 
şi jurisprudenţa C.E.D.O. are caracter obligatoriu pentru orice instanţă internă.  

Acest caracter obligatoriu al Convenţiei rezultă şi din art. 19 şi 46 ale Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, România ratificând Convenţia şi-a asumat, ca prin toate 
organele sale să asigure respectarea prevederilor acesteia, obligaţie ce revine tuturor 
instanţelor de judecată.  

 Prin urmare, în mod nelegal tribunalul a refuzat să analizeze prezenta cauză şi 
din perspectiva jurisprudenţei C.E.D.O., arătând că în acest fel nu s-ar respecta stabilitatea 
circuitului civil, întrucât deciziile C.E.D.O., erau ulterioare încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, ori în această manieră, au fost încălcate dispoziţiile art. 11 şi 20 Constituţie. 

 În cauza Păduraru Curtea Europeană a constatat că „statul nu şi-a îndeplinit 
obligaţia pozitivă de a reacţiona în timp util şi cu coerenţă în faţa chestiunii de ordin general 
reprezentată de restituirea sau vânzarea imobilelor intrate în posesia sa în baza decretelor de 
naţionalizare. Incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra petiţionarului, care s-
a văzut în imposibilitate de a recupera ansamblul bunului său, deşi dispunea de o hotărâre 
definitivă care condamna statul să i-l restituie. În consecinţă, statul nu şi-a îndeplinit obligaţia 
de a-i recunoaşte petiţionarului beneficierea efectivă de dreptul său de proprietate garantat 
prin articolul 1 din Protocolul nr. 1, rupând astfel "justul echilibru" dintre cerinţele interesului 
public şi imperativele apărării dreptului celui interesat la respectarea bunurilor sale”. 
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 Într-o speţă similară prezentei cauze, în cauza Străin vs. România, Curtea de la 
Strasbourg a statuat că, dacă printr-o hotărâre irevocabilă s-a stabilit că bunul în cauză fusese 
naţionalizat cu încălcarea Decretului nr. 92/1950, reclamanţii erau proprietari legitimi ai 
imobilului. Dreptul de proprietate a fost recunoscut cu efect retroactiv asupra imobilului şi în 
consecinţă, reclamanţii aveau un bun în sensul art. 1 Protocolul 1 din Convenţie. 

 În cauza Sebastian Taub, instanţa de la Strasbourg a considerat că vânzarea de 
către stat a bunului unor terţi, chiar dacă era anterioară confirmării în justiţie a dreptului de 
proprietate al altuia, asociată cu absenţa totală a despăgubirilor, constituia o privare de 
proprietate contrară art.1 Protocolul nr. 1 din Convenţie şi în aceste cauze a fost obligat Statul 
Român să restituie imobilele respective.  

 În ceea ce priveşte Legea nr. 112/1995, în cauza Străin, Curtea Europeană 
reţine că Statul Român, prin derogare de la dreptul comun, prin art. 9 din Legea nr. 112/1995 
putea vinde chiriaşilor locuinţele pe care le ocupau. Tot în conformitate cu art. 9 din aceeaşi 
lege, vânzarea bunurilor către chiriaşi nu putea avea loc decât după o perioadă de 6 luni, în 
cursul căreia foştii proprietari puteau cere restituirea bunului sau despăgubiri. Conform Curţii 
de la Strasbourg, art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu cuprinde nicio dispoziţie precisă şi 
explicită privind cazul unei vânzări către chiriaşi, care să intervină după expirarea termenului 
de 6 luni, dar înainte de adoptarea unei hotărârii administrative privind cererea de restituire 
formulată de persoana căreia i s-a preluat bunul de către Statul Român.  

 Aşadar, apreciem că nu există nici un motiv ca în prezenta speţă, dispoziţiile 
art. 9 din Legea nr. 112/1995 să fie interpretate diferit faţă de interpretarea dată în cauza 
Străin. 

 Cum s-a arătat în considerentele anterior reţinute, contractul de vânzare-
cumpărare a cărui nulitate se solicită a fost încheiat înainte de soluţionarea cererii formulată 
de către reclamant. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., raportat la art. 
312 Cod proc. civ., curtea va admite recursul declarat de reclamantul S.G.A. împotriva 
deciziei civile nr. 827 din 18.11.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .../2014, pe 
care o va modifica, în sensul că va admite apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei 
civile nr. 4975/14.05.2014 a Judecătoriei Cluj-Napoca pe care o va schimba în parte. 

Curtea va constata nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
32088/19.12.1996 având ca obiect apartamentul nr. 4, situat în Cluj-Napoca, str. ... nr. 11 
evidenţiat în CF ind. 128108 Cluj-Napoca. 

În temeiul art. 34 din Decretul - lege nr. 115/1938, va dispune rectificarea CF 34.133 
Cluj-Napoca şi CF ind. nr. 128108 Cluj-Napoca în sensul radierii dreptului de proprietate al 
pârâtei de sub B+3, respectiv de sub B+1, precum şi a notării de sub B+2 şi a ipotecii de sub 
C+1. 

Ca urmare a admiterii acţiunii, va înlătura din sentinţă obligaţia reclamantului de plată 
a sumei de 1290 lei cheltuieli de judecată în favoarea pârâtei. Va menţine celelalte dispoziţii 
ale sentinţei. 

În temeiul art. 274 Cod proc. civ., va obliga intimaţii S.L. şi Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca să plătească recurentului suma de 2200 lei, cheltuieli de judecată 
în recurs, reprezentând onorariu avocaţial (f.26). 
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7. Daune cominatorii. Imposibilitatea acordării lor, faţă de dispoziţiile 
art. 907 C.pr.civ. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 714/A din 9 aprilie 2015  

Cererea de chemare în judecată. 

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului B., reclamantul M.T., în 
contradictoriu cu pârâţii G.L. şi S.C. B.M. S.R.L, a solicitat instanţei să dispună:  

- obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de 50.000 Euro sau echivalentul în lei la 
data efectuării plaţii, cu titlu de daune morale aduse onoarei, reputaţiei şi demnităţii sale;  

 - obligarea pârâţilor să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul 
„Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor, pe prima pagina a săptămânalului "B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
săptămânalului; 

 - obligarea pârâţilor să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul 
„Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor şi în formatul electronic al săptămânalului, trei săptămâni 
consecutiv, pe site-ul w.w.w.eB....eanul.ro, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte 
articole, 

 - sub sancţiunea acordării către reclamant de daune cominatorii de 500 lei/zi, 
pentru fiecare zi de întârziere în publicarea hotărârii de sancţionare, daune calculate de la data 
rămânerii definitive a hotărârii; 

 - cu cheltuieli de judecată. 
 În motivarea cererii introductive de instanţă, ca stare de fapt, reclamantul a 

învederat următoarele: 
l. În numărul din 18-24 februarie 12013, sub titlul „Şpagă în doi”, pârâta G.L. a 

publica în săptămânalul B....eanul un amplu articol alături de fotografia reclamantului, în 
robă, în prim plan şi a judecătorului P.M., coleg cu reclamantul, la acea data in cadrul secţiei 
penale a Curţii de Apel O., in medalion, din care rezultă că ar fi cerut spagă 50.000 euro 
pentru achitarea unui denunţător. 

În acelaşi număr, în subtitlul „Unul după altul”, însoţit de altă fotografie a 
reclamantului, s-a arată că reclamantul ar fi cercetat alături de jud. P.M. pentru luare de mită. 
Se reia de către pârâtă tema acuzaţiilor de mită soluţionate cu achitarea reclamantului, cum 
şi-a „burduşit buzunarele cu 200.000 lei” (în realitate sumele sunt mult mai mari si au 
culminat cu obligarea Statului Român la plata de daune morale in favoarea acestuia). 

Într-un alt subtitlu, „Vine C.S.M. - Inspecţie la O.”, s-a arătat pe larg cum va fi 
reclamantul cercetat si pentru alte fapte presupus penale, alături de alţi colegi din secţia 
penală. 

În subtitlul „Micile nebunii ale magistraţilor” s-a reluat tema procesului din anii 2002 
— 2006 mai în detaliu, insinuându-se că achitarea reclamantului este cel puţin îndoielnică.  

În subtitlul „Ieri avansat azi pensionat” s-a arătat cum, speriat de acuzaţiile aduse, 
reclamantul şi-a cerut pensionarea, renunţând la funcţia de şef de secţie penală. 

În subtitlul „Amicul intermediar” se introduce în scenariu un vechi prieten al 
reclamantului, G.C., care ar fi intermediat între reclamant şi denunţător spaga de 50.000 
Euro. 

În subtitlul „Deocamdată linişte” este consemnată o declaraţie a lui G.C., care neagă 
orice amestec al reclamantului în tot acest scenariu. 

În legătura cu acest articol, reclamantul consideră că se cuvin câteva precizări: a făcut 
parte dintr-un complet care a respins ca nefondat recursul denunţătorului B.S., menţinând pe 
aceasta cale o sentinţă a instanţei de fond, ce-l condamnase la o pedeapsă privativă de 
libertate. 
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 A mai arătat că nu-l cunoaşte pe denunţător şi n-a fost contactat de nimeni în 
legătura cu soluţia dată. 

Din completul de judecată nu a făcut parte judecătorul P.M.. 
În dosarul nr. .../P/2012, prin procesul - verbal din 7 februarie 2013, D.N.A. - 

Serviciul Teritorial O. a început urmărirea penală împotriva reclamantului, pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 Cod penal, iar de la acea dată şi până în prezent 
organele de urmărire penală nu au mai întocmit nici un act de urmărire penală (audieri de 
martori, confruntări etc.) lăsând acest dosar în nelucrare, doar din dorinţa de a-i asigura 
denunţătorului un grad mai mare de credibilitate într-un alt dosar aflat pe rolul unei instanţe 
din ţară şi care nu-l priveşte. 

În toata cariera sa reclamantul nu a fost cercetat administrativ sau disciplinar iar 
inspecţia C.S.M., la care a făcut trimitere pârâta, l-a vizat doar pe judecătorul P.M.. Cauza 
menţionată, în articol, de pârâtă a fost soluţionată de către D.N.A. prin N.U.P. şi reclamantul 
nu a ştiut de faptul ca a fost cercetat până la comunicarea soluţiei. 

Reclamantul nu a ştiut de existenta altor anchete care să vizeze activitatea sa de 
judecător, dacă ele au existat şi el nu a ştiut, se va supune rigorilor legii şi va răspunde la 
orice chemare a organelor de anchetă. 

În toata cariera de judecător a avut doar calificative maxime iar promovările le-a 
obţinut în urma unor examene notate cu 10. 

S-a propus de către colectivul de judecători a secţiei penale a Curţii de Apel O. să 
preia funcţia de şef secţie penală, însă a refuzat acest lucru. 

  A solicitat pensionarea întrucât nu a dorit să târască instituţia în care a muncit 
atâţia ani, într-un „jihad” mediatic, cu consecinţe incalculabile pentru imaginea colegilor săi 
şi pentru bunul renume al Curţii de Apel O.. 

Ieşirea la pensie nu-i conferă reclamantului, aşa cum sugerează pârâta, vreun avantaj, 
dimpotrivă, îl face mai vulnerabil, putând fi cercetat, fără a fi nevoie de acordul prealabil al 
C.S.M. 

Desigur, dinspre D.N.A. către pârâtă, au fost difuzate materiale care nu i-au fost 
prezentate niciodată, în condiţiile în care urmărirea penală în această fază procesuala este cel 
puţin confidenţială. 

2. În 14 aprilie 2013, pe prima pagina a săptămânalului „B....eanul”, sub titlul „Borfaş 
în robă”, pârâta face referire la un Rechizitoriu al D.N.A. - Serviciul Teritorial O., prin care 
este trimis în judecata un coleg din secţia penală a Curţii de Apel O..   

În subtitlul „Varianta M. dezvoltă un scenariu halucinant” se arată că dacă colegul 
reclamantului nu l-ar fi ajutat pe denunţător, acesta ar fi apelat la un prieten de-al 
reclamantului „interpus de-al lui M.”, cum l-a denumit pârâta în articol, care trebuia să-i 
aducă 6.000 Euro, bani ceruţi de reclamant. 

 În subtitlul „N-ai cuvânt, treci după gratii”, pârâta redă un fragment dintr-un 
dialog purtat între un inculpat din dosar şi un denunţător, iar în fragmentul citat inserează de 
o maniera incalificabilă numele reclamantului alături de cel al judecătorului P., inculpat în 
dosar, rezultând următoarele: „Oamenii n-o vrut sa ia cu japca banii după el, dar el s-o tot 
ţinut ca, hai,hai,hai! Ăsta (P.) o vorbit cu ăla care trebuie (M.)”. 

Verificându-se Rechizitoriul din 19 martie 2013, la care face referire pârâta în articol, 
la pagina 45 se regăseşte dialogul redat în săptămânal, după cum urmează: „Oamenii...Bă, 
oamenii nu.... Cum să zic? N-o vrut să ia cu japca banii după el, dar el s-o tot ţinut ca , 
hai,hai,hai! Aia, după ce-o ...asta o vorbit....Că, ba, nici n-are rost să mai discutam…. cu ăla 
care trebuie să dea verdictu ăla: No, dar vine cu banii sau ce (vorbeşte trivial ) face?” 

Pârâta, în articol, trecând în fals, în paranteze, numele reclamantului şi al colegului 
său, a acreditat ideea vinovăţiei şi implicit a ticăloşiei reclamantului, asta în condiţiile în care, 
în afara judecătorului P., nu cunoaşte nici o persoană din dosar. 
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Totul a culminat cu publicarea fotografiei reclamantului (vezi pg. 5), cu un 
comentariu ce induce publicului cititor ideea că frica de răspundere penală şi vinovăţia l-au 
determinat pe reclamant să solicite pensionarea. 

Catalogarea reclamantului, de către pârâtă, drept „borfaş în robă”, insinuările din 
articol că reclamantul ar fi săvârşit fapte penale de o gravitate deosebită, n-au avut alt scop 
decât sancţionarea penală a reclamantului. 

3. În numărul din 23-29 septembrie 2013 a săptămânalului „B....eanul”, pe prima 
pagină sus, în medalion, pârâta a publicat poza reclamantului, în robă, cu un titlu incitator 
„Ancheta D.N.A. cercetează încă o şpagă de 50.000 Euro”.  

În pag. 2, sub titlul „Clienţii care au vrut să-i plătească 40.000 Euro judecătorului 
P.M. ca sa scape de închisoare au mai cumpărat o sentinţa de la Curtea de Apel O.”, urmat de 
un alt titlu. 

În subsidiarul titlului se arata că „în discuţiile telefonice, interceptate de procurorii 
D.N.A, traficanţii de ţigări din Maramureş dezvăluie cum au plătit 50.000 Euro pentru un 
verdict, pronunţat în 2009 de un complet condus de reclamant, urmat de fotografia 
reclamantului, alăturată celei a judecătorului P.M., cu următorul comentariu: „Duo 
formidabil. Până nu demult colegi la secţia penală a Curţii de Apel O. sunt acum colegi de 
dosar penal. La bine şi la greu, cum s-ar zice”. 

În subtitlul „Cariera în scandal. Dreptate cu şpaga-n doi”, se reia teza unei alte şpăgi 
de 50.000 Euro, alături de lai-motivul fiecărui articol al pârâtei, cum a fost achitat 
reclamantul pe nedrept pentru fapta din 2001. 

Conţinutul articolului vizează, în mare parte, o fapta reţinută în sarcina judecătorului 
P.M.; în ultimul subtitlu, „Clienţi vechi”, pârâta acreditează ideea că, potrivit interceptărilor 
de la dosar, reclamAntul ar fi primit de la denunţătorii lui P., în 2009, suma de 50.000 Euro, 
pentru a-i pune în libertate. 

Mai rezultă, în opinia pârâtei, că banii i-ar fi primit de la un anume D., din Sighetul 
Marmaţiei. Se mai arată ca soluţia a fost dată cu opinie separată, pârâta criticând pe această 
cale considerentele din hotărâre şi modul deosebit în care a fost motivată opinia separată. 

Reclamantul n-a fost cercetat pentru această presupusă faptă penală de către niciun 
organ abilitat s-o facă (parchet, D.N.A. etc.), în afara pârâtei. 

Revenind la chestiunile strict juridice ale acţiunii, reclamantul a arăt următoarele: 
În mod cert, prin publicarea şi transmiterea spre difuzare a articolelor de presă arătate 

mai sus, pârâta a săvârşit o faptă cauzatoare de prejudicii, încălcându-se grav drepturi 
personal-nepatrimoniale fundamentale, ocrotite de lege, cum sunt dreptul la onoare şi 
reputaţie şi dreptul la propria imagine. 

Reclamantul a suferit un prejudiciu moral considerabil, reprezentat de lezarea onoarei, 
deteriorarea iremediabila a bunei reputaţii pe care a avut-o în societate şi în mediul familial. 

Fapta aceleiaşi pârâte i-a creat o stare de disconfort psihic, de tulburare a păcii 
sufleteşti, a climatului moral liniştit şi sănătos, de care trebuie să beneficieze orice persoană. 

Reclamantul a solicitat a se avea în vedere la aprecierea gravitaţii prejudiciului şi a 
măsurilor solicitate faptul că imaginea sa în societate, în mediul profesional din care provine, 
este compromisă în mod grav, chiar ireversibil. 

Desigur, opinia publică are dreptul la a fi informată de săvârşirea unei fapte penale, 
mai ales când este vorba de un judecător.  

Reclamantul nu neagă dreptul pârâtei la opinie proprie, la informarea cititorilor 
săptămânalului la care lucrează ca şi redactor, la libertatea de exprimare.  

Corelativ acestor drepturi ale pârâtei, reclamantul se bucură şi el, ca orice cetăţean, de 
prezumţia de nevinovăţie (art. 5 al. 2 Cod pr. pen. ) iar virulenţa cu care a fost atacat în presă 
nu se justifică în lipsa unei soluţii din partea organelor, de trimitere în judecată sau 
condamnare. 



58 
 

Atât Constituţia României, cât şi C.E.D.O., au statuat că libertatea de exprimare nu 
este un drept absolut, el putând fi supus unor limite care constituie măsuri necesare într-o 
societate democratică. 

În acest sens, C.E.D.O. a stabilit cu valoare de principiu că art. 10 alin. 2 din 
Convenţie presupune îndatoriri şi responsabilităţi, aplicabile deopotrivă jurnaliştilor, chiar si 
atunci când este vorba de chestiuni de un interes general semnificativ.  

Aceste îndatoriri şi responsabilităţi pot avea o importanţă specială dacă există riscul 
atingerii reputaţiei unei persoane (a se vedea cauza Tanasoaica împotriva României, 
Hotărârea din 19 iunie 2012, cauza Tammer împotriva Estoniei, hotărârea din 6 februarie 
2001). 

Printr-o cauză de dată recentă (Axei Springer AG împotriva Germaniei, Hotărârea din 
7 februarie 2012), C.E.D.O. a stabilit în ce măsură se poate păstra un echilibru între libertatea 
de exprimare (art. 10 din Convenţie), limitele ei şi respectarea dreptului la o bună reputaţie ( 
art. 8 din Convenţie), aflate într-un aparent conflict.  

Curtea a stabilit şase criterii ce vor fi avute în vedere şi anume: 
- contribuţia la o dezbatere de interes general; 
- gradul de notorietate al persoanei vizate şi obiectul articolului; 
- modul prin care a fost obţinută informaţia şi gradul acesteia de veridicitate; 
- comportamentul anterior al persoanei vizate (aşa se explică unele date de ordin 

personal pe care le-a înserat în acţiune); 
- sancţiunea aplicata. 
Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 395/24.09.2014, pronunţată de Tribunalul S. în dosar 

nr. .../2014, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul M.T., în contradictoriu 
cu pârâtele G.L. şi S.C. B.M. S.R.L., şi în consecinţă: 

Au fost obligate pârâtele, în solidar, să achite reclamantului despăgubiri morale în 
cuantum de 10.000 Euro sau echivalentul în lei. 

Au fost obligate pârâtele să publice integral hotărârea de sancţionare, sub titlul 
„Anunţ judiciar”, pe cheltuiala lor, pe prima pagină a săptămânalului „B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
săptămânalului.  

Au fost obligate pârâtele să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul „Anunţ 
judiciar”, pe cheltuiala lor, şi în formatul electronic al săptămânalului, trei săptămâni 
consecutiv, pe site-ul www.eB....eanul.ro, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte 
articole. 

Au fost obligate pârâtele, în solidar, la plata unor daune cominatorii de 500 lei/zi, 
pentru fiecare zi de întârziere în publicarea hotărârii de sancţionare, sume calculate de la data 
rămânerii definitive a hotărârii. 

Au fost obligate pârâtele să achite în favoarea reclamantului suma de 20 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru. 

Motivarea sentinţei. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:  
„Prin rechizitoriul nr..../P/2002, faţă de judecătorul M.T. s-a dispus trimiterea în 

judecată pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi favorizarea infractorului. 
Prin sentinţa penală nr.64/28.07.2006 pronunţată în dosar nr..../2003, Curtea de Apel 

Cluj a dispus achitarea de sub învinuirea adusă, în baza art.10 lit. a Cod proc. pen., 
constatându-se că fapta penală nu există. Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea 
recursului declarat de parchet prin decizia penală nr.6883/24.11.2006 a înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - dos.nr..../2003. 
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Deci, nevinovăţia reclamantului a fost confirmată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
la data de 24.11.2006, beneficiind astfel nu doar de o prezumţie de nevinovăţie, ci de o 
hotărâre judecătorească de achitare pentru că fapta nu există pronunţată de cea mai înaltă 
instanţă a statului. 

Referitor la aceasta, ziarul „B....eanul" printr-un articol semnat de către pârâta L.G. 
consemnează în nr. din 18 februarie 2013 următoarele: „în ianuarie 2007, după o suspendare 
de 4 ani pentru acuzaţii de corupţie de care în final a scăpat ca prin urechile acului, judecător 
T.M. a revenit la Curtea de Apel cu roba spălată şi buzunarele burduşite cu peste 200.000 lei 
salariile de care statul l-a văduvit scoţându-l „din producţie" pentru o eroare judiciară." 

În nr. din 23-29 septembrie 2013 al aceluiaşi săptămânal, pârâta L.G. consemnează: 
„M. a mai fost clientul DNA într-un alt mare scandal de corupţie din justiţie B...eană, 

în 2001 fiind acuzat că împreună cu un coleg A.P., primise 20.000 dolari pentru o sentinţă 
favorabilă dată controversatului afacerist V.S., acuzat de deţinerea unui dosar sustras din 
Parchet. 

Trimiterea în judecată a judecătorilor a fost posibilă abia după ce A.P. recunoscut, 
într-un acces de sinceritate, că a beneficiat de 1.500 dolari din 20.000 luaţi de colegul său. 
Speriat, P. a revenit ulterior asupra mărturisirii, s-a internat, şi-a scos un certificat de labil 
psihic şi a obţinut în final achitarea atât pentru sine, cât şi pentru M.”. 

Prin articolele menţionate, autorul lor ignoră în mod repetat hotărârile judecătoreşti de 
achitare a reclamantului, inducând cititorilor ideea de vinovăţie a acestuia în pofida soluţiilor 
date de instanţe. 

Apreciem că acest mod de expunere şi după un timp atât de îndelungat nu reprezintă o 
„relatare obiectivă a unor stări de fapt serioase". 

 Judecăţile de valoare emise sunt în contradicţie cu baza factuală prezentată în mod 
subiectiv. 

Expresiile „a scăpat ca prin urechile acului”, „a mai fost clientul DNA într-un alt mare 
scandal de corupţie din justiţia B.eana în 2001", a mai fost suspendat dar odată achitat s-a 
întors la locul faptei", afirmaţia că „A.P. şi-a scos certificat de labil psihic şi a obţinut în final 
achitarea şi pentru M." reprezintă aprecieri proprii, prin care se insinuează publicului că 
soluţia de achitare este „cel puţin îndoielnică", iar în acest fel în mod evident nu este 
respectată autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti şi nici buna-credinţă. 

Prin rezoluţia din 4.02.2013 a DNA s-a infirmat actul de inculpare nr..../P/2012 din 
7.01.2013 în ce priveşte soluţia de începere a urmăririi penale faţă de judecătorul M.T. 
(alături de judecătorii P.M. şi M.P.), temeiul juridic fiind disp.art.10 lit. a Cod proc. pen. 

În motivarea soluţiei se reţine că „din economia probaţiunii aflate la dosarul cauzei 
rezultă fără putinţă de tăgadă că fapta de luare de mită nu a existat în materialitatea sa". 

Cu toate acestea, în ziarul apărut ulterior la 18-24 februarie 2013 sub titlul „Inspecţia 
la O." se arată „Inspectorii verifică modul în care cei 3 judecători au admis în 2011 o 
contestaţie în anulare declarată de milionarul ... V.L. (...). Viciile au dus ulterior la anularea 
soluţiei şi condamnarea definitivă a afaceristului dar şi la o anchetă a procurorilor DNA (...)." 

Articolul însă nu menţionează şi soluţia Parchetului de neîncepere a urmăririi penale, 
cu justificarea că nefiind comunicată de către DNA sau de către reclamant, nu au avut 
cunoştinţă de aceasta. 

Obligaţia de informare aparţine ziaristului, iar nu DNA sau persoanelor fizice. 
Or, acest fapt contrazice susţinerile pârâtei din întâmpinare, conform cărora articolele 

au la bază „surse oficiale, confirmate mai apoi de comunicate oficiale". 
Pe de altă parte, refuzul reclamantului de a da o replică în cadrul ziarului nu dovedeşte 

buna-credinţă a pârâtelor. 
Ca dovadă a bunei-credinţe pârâtele învederează că au reprodus în ziar opinia 

favorabilă reclamantului a numitului C.G., prieten şi vecin al acestuia. Citatul este urmat de 
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comentariul maliţios al autorului articolului „dar să îl creadă cineva..." inducând iarăşi ideea 
de vinovăţie certă a reclamantului, deşi în privinţa lui încă nu a fost pronunţată o hotărâre de 
condamnare penală, existând doar rechizitoriul Parchetului din 19.03.2013 şi prezumţia de 
nevinovăţie. 

Comentariul menţionat este lipsit de neutralitatea caracteristică prezentării unor 
informaţii obiective. 

Conform art.10 pct.1 din CEDO, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, 
libertatea de opinie, libertatea de a primi sau comunica informaţii. Articolul la pct.2 
precizează că exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri 
sau sancţiuni ca măsuri necesare pentru protecţia şi a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 
a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale, pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti. 

Reflectarea în presă a afacerilor judiciare în curs de soluţionare, în special a celor 
penale, este o constantă a zilelor noastre şi ridică în discuţie problema raportului între 
libertatea de exprimare prin presă şi necesitatea garantării prezumţiei de nevinovăţie şi a 
bunei funcţionări a justiţiei. 

Curtea de admis că pot fi publicate informaţii privind anchetele penale în curs, însă 
acest fapt trebuie realizat într-o manieră imparţială faţă de persoanele implicate, fără a se face 
referire la numele complet al acuzatului în condiţiile în care ancheta penală este într-un stadiu 
incipient şi orice informaţie ar putea marca evoluţia ulterioară a percepţiei publicului asupra 
vinovăţiei sale. (dec. Wirtschafts - Treud"). 

Curtea Europeană a stabilit că atunci când o persoană comunică detalii despre o 
activitate determinată a altuia afirmând cu bună-credinţă acuze la adresa acestuia, nu este 
permisă impunerea unei sancţiuni (cauza Dălban). 

În schimb, dacă publicarea nu este realizată cu bună-credinţă, sancţiunea poate fi 
acceptată pentru a proteja drepturile şi libertăţile altuia, cu condiţia ca sancţiunea să fie 
proporţională cu acest scop. 

Cu toate că jurisprudenţa Curţii acordă presei relativ la libertatea de exprimare un rol 
privilegiat, garanţia oferită de art.10 este subordonată condiţiei ca acesta să acţioneze cu 
bună-credinţă, tocmai având în vedere rolul de formator de opinie al acestuia şi impactul 
deosebit al informaţiilor şi opiniilor publicate. 

În acest sens, reţinem jurisprudenţa Curţii exprimată în cauza „Bradford contra 
Danemarcei", respectiv „Pagei şi Oberschlick contra Austriei", conform căreia „interesul de a 
proteja reputaţia şi a asigura autoritatea magistraţilor este superior aceluia de a permite o 
discuţie liberă asupra imparţialităţii acestora." 

Or, articolele prezentate pun la îndoială hotărârile judecătoreşti de achitare a 
reclamantului, susţin vinovăţia acestuia în lipsa unei hotărâri de condamnare. 

În consecinţă, apreciem că prezenta acţiune este întemeiată din perspectiva disp. 
art.252 Cod civil, care prevede dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, a 
demnităţii. 

În baza art.1357 rap. la art.1373, 1381 şi 1383 Cod civil, pârâţii au răspundere civilă 
delictuală pentru fapta culpabilă şi prejudiciabilă prezentată. 

Instanţa a cuantificat prejudiciul moral la suma de 10.000 Euro - echivalent în lei, 
având în vedere disp. art.1385, 1386 Cod civil, repetitivitatea afirmaţiilor şi raportul dintre 
acestea şi datele factuale reprezentate de hotărârile judecătoreşti, calitatea victimei, criteriile 
de aplicabilitate a disp. art. 10 CEDO astfel cum se reflectă în jurisprudenţa şi literatura 
juridică (Radu Chirilă, CEDO-Comentarii şi explic, Ed. Beck). 

  Reparaţia va cuprinde şi publicarea integrală a hotărârii de sancţionare sub 
titlul „Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor, pe prima pagină a săptămânalului „B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
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săptămânalului, precum şi publicarea pe cheltuiala pârâtelor a aceleiaşi hotărâri şi în formatul 
electronic al săptămânalului, trei săptămâni consecutiv, pe site-ul www.eB....eanul.ro, cu 
aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole, sub sancţiunea acordării 
reclamantului de daune cominatorii de 500 lei/zi, pentru fiecare zi de întârziere în publicarea 
hotărârii de sancţionare, sume calculate la data rămânerii definitive a hotărârii. 

De asemenea, pârâţii vor achita cheltuieli de judecată - 20 lei, reprezentând taxa de 
timbru”. 

 Cererea de apel  
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pârâtele G.L. I. şi S.C. 

B.M. S.R.L., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, în sensul 
respingerii cererii de chemare în judecată. 

Motivele de apel 
În motivarea apelului au fost invocate prevederile art. 466 şi urm. Cod procedură 

civilă şi ale art. 906 Cod procedură civilă, susţinându-se că sentinţa apelată este nelegală. 
O primă nelegalitate a sentinţei apelate rezidă din faptul că daunele cominatorii au 

fost acordate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 906 Cod procedură civilă, text legal care 
prevede că, pentru neexecutare obligaţiilor referitoare la executarea silită a obligaţiilor de a 
face sau de a nu face, nu se pot acorda daune cominatorii. 

Sentinţa estre nelegală şi prin aceea că are la bază o greşită apreciere a probelor 
administrate în cauză, precum şi o eronată înţelegere a noţiunii de bună - credinţă. 

Prin sentinţa instanţei de fond au fost ignorate principiile trasate de jurisprudenţa 
C.E.D.O., cu privire la posibilităţile de limitare a libertăţii de exprimare, în contextul în care 
dreptul opiniei publice, de a fi informată cu privire la chestiuni de interes public, prevalează 
asupra dreptului persoanei la buna reputaţie ori la viaţa privată. 

Prin sentinţa apelată instanţa de fond a spulberat echilibrul raportului dintre dreptul 
fundamental la liberă exprimare şi cel al protecţiei vieţii private şi a creat premisele unei 
drastice cenzuri a dreptului la liberă exprimare, ca şi drept fundamental inerent unei societăţi 
democratice. 

Două au fost motivele care au stat la baza admiterii, de către instanţa de fond, a cererii 
de chemare în judecată: în primul rând, faptul că pârâţii îndrăznesc să critice, ori se îndoiesc 
de justeţea unei hotărâri judecătoreşti mai vechi de achitare a reclamantului, care fusese 
trimis în judecată tot pentru fapte de corupţie; în al doilea rând, faptul că pârâţii nu ar fi 
menţionat că reclamantul a primit o soluţie de NUP într-un dosar mai recent. 

Ambele argumente reţinute de instanţa de fond sunt greşite, având în vedere că, pe de 
o parte, pârâţii nu au ignorat hotărârile judecătoreşti de achitare a reclamantului intimat, ci 
doar au făcut referire în articolele publicate, la soluţiile respective, iar pe de altă parte, pârâţii 
nu aveau de unde să ştie de acea soluţie de NUP, întrucât Parchetul nu a comunicat această 
soluţie cu pârâţii. 

Tot în motivarea apelului pârâţii au reiterat toate circumstanţele de fapt care au 
generat, începând cu anul 2000 şi până în prezent, publicarea unor articole în publicaţia 
pârâtei, detaliind exhaustiv aceste stări de fapt. 

Toate articolele publicate de-a lungul timpului au fost întemeiate, în mod evident, pe 
o bază factuală solidă, interpretată de către apelanţi cu bună - credinţă, în sensul că aceasta 
exprimă convingerile pârâţilor, formate pe baza informaţiilor culese pe parcursul mai multor 
ani de zile. 

În acest sens, apelanţii au reiterat în mare parte conţinutul articolelor publicate, 
susţinând că acestea au avut o bază factuală solidă şi, evident, ancorată în trecutul 
reclamantului intimat. 

S-a mai invocat de către apelanţi jurisprudenţa C.E.D.O. materializată în cauzele 
Skalka vs. Polonia, Stângu şi Scutelnicu vs. România, Goodwin vs. Marea Britanie, Prager et. 
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Oberschlick vs. Austria, Sabou şi Pârcălab vs. România, Perna vs. Italia, Giniewski vs. 
Franţa, etc., jurisprudenţă conform căreia, în aplicarea art. 10 din Convenţie, C.E.D.O. a 
statuat în sensul că: instanţele nu pot fi ferite de critici asupra soluţiilor pe care le promovează 
ori a altor aspecte ale activităţii lor, fiindu-le conferit, astfel, jurnaliştilor, în lumina dreptului 
libertăţii de expresie, dreptul de a emite opinii critice cu privire la hotărârile pronunţate de 
instanţele judecătoreşti, fără ca acesta să fie considerat o ingerinţă în actul de justiţie, ori o 
atingere adusă autorităţii actelor jurisdicţionale; obligaţia ziaristului de a prezenta o bază 
faptică solidă pentru afirmaţiile litigioase nu implică deloc obligaţia de a dezvălui numele 
persoanelor care au furnizat informaţiile pe baza cărora ziaristul şi-a întemeiat redactarea 
articolului, întrucât protejarea surselor jurnalistice este una dintre pietrele unghiulare ale 
libertăţii presei; presa nu are doar obligaţia, ci chiar sarcina de a comunica informaţii şi idei 
de interes public, pe care publicul are dreptul de a le primi, mai ales atunci când este vorba 
despre o persoană publică, magistratul fiind o persoană publică; orice restricţie impusă presei 
trebuie raportată la interesul pe care îl are o societate democratică de a menţine un grad cât 
mai ridicat de libertate „a câinelui de pază al democraţiei”. 

Apelanţii susţin că reclamantul a făcut, atât în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată, cât şi în faţa instanţei de fond, afirmaţii care nu corespund adevărului, însă instanţa 
a trecut peste analiza acestor aspecte, rezumându-se la a le imputa pârâţilor cele două 
chestiuni anterior amintite, respectiv, în primul rând, faptul că pârâţii îndrăznesc să critice, ori 
se îndoiesc de justeţea unei hotărâri judecătoreşti mai vechi de achitare a reclamantului, care 
fusese trimis în judecată tot pentru fapte de corupţie; în al doilea rând, faptul că pârâţii nu ar 
fi menţionat că reclamantul a primit o soluţie de NUP într-un dosar mai recent. 

În realitate, articolele publicate nu îl vizau pe reclamant în mod direct, ci făceau 
referiri la un alt magistrat, care a fost coleg cu reclamantul. 

În concluzie, apreciază apelanţii, pârâţii şi-au exercitat cu bună-credinţă, ca oameni de 
presă, dreptul la liberă opinie şi exprimare, cu privire la subiecte de interes general, acţionând 
cu bună-credinţă, în scopul informării corecte şi judicioase a opiniei publice, în acord cu 
dispoziţiile art. 10 din Convenţie. 

Poziţia procesuală a intimatului în apel. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamantul intimat M.T. a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat, menţinerea întru totul a hotărârii instanţei de fond,ca fiind 
legală şi temeinică, fără cheltuieli de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că hotărârea apelată este legală, atât sub aspectul 
obligării pârâţilor la plata unor daune cominatorii, cât şi sub aspectul obligării la daune 
morale, în cauză fiind avute în vedere de către instanţa de fond prev. art. 10 din Convenţie, 
ale art. 30 din Constituţie, ale art. 72, 75 din Legea presei nr. 3/ 1974. 

Articolele publicate de pârâţii apelanţi nu au avut o bază factuală solidă, în condiţiile 
în care s-a dat o ordonanţă de clasare pe considerentul că fapta nu există. 

Pârâţii nu au fost de bună-credinţă, în condiţiile în care au publicat articole 
devastatoare şi profund nedrepte, răstălmăcind de-a valma concepte pe care nu le înţeleg, sau 
se prefac a nu le înţelege, interpretând eronat şi după bunul plac hotărâri C.E.D.O., 
denaturând sau ascunzând adevărul. 

Soluţia instanţei de apel. 
Curtea constată că motivele de apel pot fi circumscrise în două categorii: 
I. O primă categorie vizează soluţia dată petitului referitor la daunele cominatorii, prin 

prisma art. 906 Cod procedură civilă. 
II. O a doua categorie vizează soluţia dată petitului privitor la daunele morale şi la 

obligaţiile pârâţilor de a publica hotărârea, prin prisma greşitei aprecieri, de către instanţa de 
fond, a probelor administrate în cauză, respectiv, eronata înţelegere a noţiunii de bună-
credinţă de către instanţa de fond. 
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I. Cu privire la criticile referitoare la obligarea pârâţilor la plata daunelor 

cominatorii. 
Cererea introductivă de instanţă a fost promovată la data de 08.01.2014, deci sub 

imperiul Noului Cod de Procedură Civilă. 
În Capitolul IV, Secţiunea 1, Noul Cod de Procedură Civilă reglementează 

„executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face”, prevăzând în art. 
902 alin. 1, că dispoziţiile acestei secţiuni sunt aplicabile în cazul executării silite în natură a 
obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu executoriu, dacă prin titlul 
executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să 
facă să fie executată obligaţia de a face sau, după caz, să înlăture ori să ridice ceea ce 
debitorul a făcut cu încălcarea obligaţiei de a nu face, acest text legal precizând faptul că, în 
aceste situaţii, nu mai este necesară obţinerea unui nou titlu executoriu, prin care să se 
stabilească despăgubirile datorate de debitor sau, după caz contravaloarea lucrărilor necesare 
restabilirii situaţiei anterioare încălcării obligaţiei de a nu face. 

Art. 902 alin. 1 teza finală Cod procedură civilă prevede faptul că, în situaţiile despre 
care face vorbire art. 902 alin. 1 teza I şi II Cod procedură civilă, sumele respective se 
determină, pe bază de expertiză sau de alte documente justificative, de către executorul 
judecătoresc, potrivit dispoziţiilor art. 628 Cod procedură civilă. 

În continuare, art. 903 şi art. 904 Cod procedură civilă arată cum anume se face 
executarea obligaţiilor de a face şi de a nu face, în timp ce, art. 905 Cod procedură civilă 
prevede în ce condiţii pot fi aplicate penalităţi. 

 Art. 906 Cod procedură civilă prevede în mod expres faptul că „pentru neexecutarea 
obligaţiilor prevăzute în prezentul Capitol nu se pot acorda daune cominatorii”. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că soluţia primei instanţe, de obligare a 
pârâţilor la plata unor daune cominatorii, a fost pronunţată cu nesocotirea dispoziţiilor art. 
906 Cod procedură civilă. 

Drept urmare, în limitele soluţiei de obligare a pârâţilor la plata unor daune 
cominatorii, hotărârea primei instanţe apare ca fiind nelegală. 

Aşa fiind, Curtea constată că acest prim motiv de apel este fondat. (…) 
 

8. Răspundere civilă delictuală. Daune morale pentru denigrare prin 
presa scrisă  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 714/A din 9 aprilie 2015  

Cererea de chemare în judecată. 

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului B., reclamantul M.T., în 
contradictoriu cu pârâţii G.L. şi S.C. B.M. S.R.L, a solicitat instanţei să dispună:  

- obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de 50.000 Euro sau echivalentul în lei la 
data efectuării plaţii, cu titlu de daune morale aduse onoarei, reputaţiei şi demnităţii sale;  

 - obligarea pârâţilor să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul 
„Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor, pe prima pagina a săptămânalului "B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
săptămânalului; 

 - obligarea pârâţilor să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul 
„Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor şi în formatul electronic al săptămânalului, trei săptămâni 
consecutiv, pe site-ul w.w.w.eB....eanul.ro, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte 
articole, 
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 - sub sancţiunea acordării către reclamant de daune cominatorii de 500 lei/zi, 
pentru fiecare zi de întârziere în publicarea hotărârii de sancţionare, daune calculate de la data 
rămânerii definitive a hotărârii; 

 - cu cheltuieli de judecată. 
 În motivarea cererii introductive de instanţă, ca stare de fapt, reclamantul a 

învederat următoarele: 
l. În numărul din 18-24 februarie 12013, sub titlul „Şpagă în doi”, pârâta G.L. a 

publica în săptămânalul B....eanul un amplu articol alături de fotografia reclamantului, în 
robă, în prim plan şi a judecătorului P.M., coleg cu reclamantul, la acea data in cadrul secţiei 
penale a Curţii de Apel O., in medalion, din care rezultă că ar fi cerut spagă 50.000 euro 
pentru achitarea unui denunţător. 

În acelaşi număr, în subtitlul „Unul după altul”, însoţit de altă fotografie a 
reclamantului, s-a arată că reclamantul ar fi cercetat alături de jud. P.M. pentru luare de mită. 
Se reia de către pârâtă tema acuzaţiilor de mită soluţionate cu achitarea reclamantului, cum 
şi-a „burduşit buzunarele cu 200.000 lei” (în realitate sumele sunt mult mai mari si au 
culminat cu obligarea Statului Român la plata de daune morale in favoarea acestuia). 

Într-un alt subtitlu, „Vine C.S.M. - Inspecţie la O.”, s-a arătat pe larg cum va fi 
reclamantul cercetat si pentru alte fapte presupus penale, alături de alţi colegi din secţia 
penală. 

În subtitlul „Micile nebunii ale magistraţilor” s-a reluat tema procesului din anii 2002 
— 2006 mai în detaliu, insinuându-se că achitarea reclamantului este cel puţin îndoielnică.  

În subtitlul „Ieri avansat azi pensionat” s-a arătat cum, speriat de acuzaţiile aduse, 
reclamantul şi-a cerut pensionarea, renunţând la funcţia de şef de secţie penală. 

În subtitlul „Amicul intermediar” se introduce în scenariu un vechi prieten al 
reclamantului, G.C., care ar fi intermediat între reclamant şi denunţător spaga de 50.000 
Euro. 

În subtitlul „Deocamdată linişte” este consemnată o declaraţie a lui G.C., care neagă 
orice amestec al reclamantului în tot acest scenariu. 

În legătura cu acest articol, reclamantul consideră că se cuvin câteva precizări: a făcut 
parte dintr-un complet care a respins ca nefondat recursul denunţătorului B.S., menţinând pe 
aceasta cale o sentinţă a instanţei de fond, ce-l condamnase la o pedeapsă privativă de 
libertate. 

 A mai arătat că nu-l cunoaşte pe denunţător şi n-a fost contactat de nimeni în 
legătura cu soluţia dată. 

Din completul de judecată nu a făcut parte judecătorul P.M.. 
În dosarul nr. .../P/2012, prin procesul - verbal din 7 februarie 2013, D.N.A. - 

Serviciul Teritorial O. a început urmărirea penală împotriva reclamantului, pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 Cod penal, iar de la acea dată şi până în prezent 
organele de urmărire penală nu au mai întocmit nici un act de urmărire penală (audieri de 
martori, confruntări etc.) lăsând acest dosar în nelucrare, doar din dorinţa de a-i asigura 
denunţătorului un grad mai mare de credibilitate într-un alt dosar aflat pe rolul unei instanţe 
din ţară şi care nu-l priveşte. 

În toata cariera sa reclamantul nu a fost cercetat administrativ sau disciplinar iar 
inspecţia C.S.M., la care a făcut trimitere pârâta, l-a vizat doar pe judecătorul P.M.. Cauza 
menţionată, în articol, de pârâtă a fost soluţionată de către D.N.A. prin N.U.P. şi reclamantul 
nu a ştiut de faptul ca a fost cercetat până la comunicarea soluţiei. 

Reclamantul nu a ştiut de existenta altor anchete care să vizeze activitatea sa de 
judecător, dacă ele au existat şi el nu a ştiut, se va supune rigorilor legii şi va răspunde la 
orice chemare a organelor de anchetă. 
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În toata cariera de judecător a avut doar calificative maxime iar promovările le-a 
obţinut în urma unor examene notate cu 10. 

S-a propus de către colectivul de judecători a secţiei penale a Curţii de Apel O. să 
preia funcţia de şef secţie penală, însă a refuzat acest lucru. 

  A solicitat pensionarea întrucât nu a dorit să târască instituţia în care a muncit 
atâţia ani, într-un „jihad” mediatic, cu consecinţe incalculabile pentru imaginea colegilor săi 
şi pentru bunul renume al Curţii de Apel O.. 

Ieşirea la pensie nu-i conferă reclamantului, aşa cum sugerează pârâta, vreun avantaj, 
dimpotrivă, îl face mai vulnerabil, putând fi cercetat, fără a fi nevoie de acordul prealabil al 
C.S.M. 

Desigur, dinspre D.N.A. către pârâtă, au fost difuzate materiale care nu i-au fost 
prezentate niciodată, în condiţiile în care urmărirea penală în această fază procesuala este cel 
puţin confidenţială. 

2. În 14 aprilie 2013, pe prima pagina a săptămânalului „B....eanul”, sub titlul „Borfaş 
în robă”, pârâta face referire la un Rechizitoriu al D.N.A. - Serviciul Teritorial O., prin care 
este trimis în judecata un coleg din secţia penală a Curţii de Apel O..   

În subtitlul „Varianta M. dezvoltă un scenariu halucinant” se arată că dacă colegul 
reclamantului nu l-ar fi ajutat pe denunţător, acesta ar fi apelat la un prieten de-al 
reclamantului „interpus de-al lui M.”, cum l-a denumit pârâta în articol, care trebuia să-i 
aducă 6.000 Euro, bani ceruţi de reclamant. 

 În subtitlul „N-ai cuvânt, treci după gratii”, pârâta redă un fragment dintr-un 
dialog purtat între un inculpat din dosar şi un denunţător, iar în fragmentul citat inserează de 
o maniera incalificabilă numele reclamantului alături de cel al judecătorului P., inculpat în 
dosar, rezultând următoarele: „Oamenii n-o vrut sa ia cu japca banii după el, dar el s-o tot 
ţinut ca, hai,hai,hai! Ăsta (P.) o vorbit cu ăla care trebuie (M.)”. 

Verificându-se Rechizitoriul din 19 martie 2013, la care face referire pârâta în articol, 
la pagina 45 se regăseşte dialogul redat în săptămânal, după cum urmează: „Oamenii...Bă, 
oamenii nu.... Cum să zic? N-o vrut să ia cu japca banii după el, dar el s-o tot ţinut ca , 
hai,hai,hai! Aia, după ce-o ...asta o vorbit....Că, ba, nici n-are rost să mai discutam…. cu ăla 
care trebuie să dea verdictu ăla: No, dar vine cu banii sau ce (vorbeşte trivial ) face?” 

Pârâta, în articol, trecând în fals, în paranteze, numele reclamantului şi al colegului 
său, a acreditat ideea vinovăţiei şi implicit a ticăloşiei reclamantului, asta în condiţiile în care, 
în afara judecătorului P., nu cunoaşte nici o persoană din dosar. 

Totul a culminat cu publicarea fotografiei reclamantului (vezi pg. 5), cu un 
comentariu ce induce publicului cititor ideea că frica de răspundere penală şi vinovăţia l-au 
determinat pe reclamant să solicite pensionarea. 

Catalogarea reclamantului, de către pârâtă, drept „borfaş în robă”, insinuările din 
articol că reclamantul ar fi săvârşit fapte penale de o gravitate deosebită, n-au avut alt scop 
decât sancţionarea penală a reclamantului. 

3. În numărul din 23-29 septembrie 2013 a săptămânalului „B....eanul”, pe prima 
pagină sus, în medalion, pârâta a publicat poza reclamantului, în robă, cu un titlu incitator 
„Ancheta D.N.A. cercetează încă o şpagă de 50.000 Euro”.  

În pag. 2, sub titlul „Clienţii care au vrut să-i plătească 40.000 Euro judecătorului 
P.M. ca sa scape de închisoare au mai cumpărat o sentinţa de la Curtea de Apel O.”, urmat de 
un alt titlu. 

În subsidiarul titlului se arata că „în discuţiile telefonice, interceptate de procurorii 
D.N.A, traficanţii de ţigări din Maramureş dezvăluie cum au plătit 50.000 Euro pentru un 
verdict, pronunţat în 2009 de un complet condus de reclamant, urmat de fotografia 
reclamantului, alăturată celei a judecătorului P.M., cu următorul comentariu: „Duo 
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formidabil. Până nu demult colegi la secţia penală a Curţii de Apel O. sunt acum colegi de 
dosar penal. La bine şi la greu, cum s-ar zice”. 

În subtitlul „Cariera în scandal. Dreptate cu şpaga-n doi”, se reia teza unei alte şpăgi 
de 50.000 Euro, alături de lai-motivul fiecărui articol al pârâtei, cum a fost achitat 
reclamantul pe nedrept pentru fapta din 2001. 

Conţinutul articolului vizează, în mare parte, o fapta reţinută în sarcina judecătorului 
P.M.; în ultimul subtitlu, „Clienţi vechi”, pârâta acreditează ideea că, potrivit interceptărilor 
de la dosar, reclamAntul ar fi primit de la denunţătorii lui P., în 2009, suma de 50.000 Euro, 
pentru a-i pune în libertate. 

Mai rezultă, în opinia pârâtei, că banii i-ar fi primit de la un anume D., din Sighetul 
Marmaţiei. Se mai arată ca soluţia a fost dată cu opinie separată, pârâta criticând pe această 
cale considerentele din hotărâre şi modul deosebit în care a fost motivată opinia separată. 

Reclamantul n-a fost cercetat pentru această presupusă faptă penală de către niciun 
organ abilitat s-o facă (parchet, D.N.A. etc.), în afara pârâtei. 

Revenind la chestiunile strict juridice ale acţiunii, reclamantul a arăt următoarele: 
În mod cert, prin publicarea şi transmiterea spre difuzare a articolelor de presă arătate 

mai sus, pârâta a săvârşit o faptă cauzatoare de prejudicii, încălcându-se grav drepturi 
personal-nepatrimoniale fundamentale, ocrotite de lege, cum sunt dreptul la onoare şi 
reputaţie şi dreptul la propria imagine. 

Reclamantul a suferit un prejudiciu moral considerabil, reprezentat de lezarea onoarei, 
deteriorarea iremediabila a bunei reputaţii pe care a avut-o în societate şi în mediul familial. 

Fapta aceleiaşi pârâte i-a creat o stare de disconfort psihic, de tulburare a păcii 
sufleteşti, a climatului moral liniştit şi sănătos, de care trebuie să beneficieze orice persoană. 

Reclamantul a solicitat a se avea în vedere la aprecierea gravitaţii prejudiciului şi a 
măsurilor solicitate faptul că imaginea sa în societate, în mediul profesional din care provine, 
este compromisă în mod grav, chiar ireversibil. 

Desigur, opinia publică are dreptul la a fi informată de săvârşirea unei fapte penale, 
mai ales când este vorba de un judecător.  

Reclamantul nu neagă dreptul pârâtei la opinie proprie, la informarea cititorilor 
săptămânalului la care lucrează ca şi redactor, la libertatea de exprimare.  

Corelativ acestor drepturi ale pârâtei, reclamantul se bucură şi el, ca orice cetăţean, de 
prezumţia de nevinovăţie (art. 5 al. 2 Cod pr. pen. ) iar virulenţa cu care a fost atacat în presă 
nu se justifică în lipsa unei soluţii din partea organelor, de trimitere în judecată sau 
condamnare. 

Atât Constituţia României, cât şi C.E.D.O., au statuat că libertatea de exprimare nu 
este un drept absolut, el putând fi supus unor limite care constituie măsuri necesare într-o 
societate democratică. 

În acest sens, C.E.D.O. a stabilit cu valoare de principiu că art. 10 alin. 2 din 
Convenţie presupune îndatoriri şi responsabilităţi, aplicabile deopotrivă jurnaliştilor, chiar si 
atunci când este vorba de chestiuni de un interes general semnificativ.  

Aceste îndatoriri şi responsabilităţi pot avea o importanţă specială dacă există riscul 
atingerii reputaţiei unei persoane (a se vedea cauza Tanasoaica împotriva României, 
Hotărârea din 19 iunie 2012, cauza Tammer împotriva Estoniei, hotărârea din 6 februarie 
2001). 

Printr-o cauză de dată recentă (Axei Springer AG împotriva Germaniei, Hotărârea din 
7 februarie 2012), C.E.D.O. a stabilit în ce măsură se poate păstra un echilibru între libertatea 
de exprimare (art. 10 din Convenţie), limitele ei şi respectarea dreptului la o bună reputaţie ( 
art. 8 din Convenţie), aflate într-un aparent conflict.  

Curtea a stabilit şase criterii ce vor fi avute în vedere şi anume: 
- contribuţia la o dezbatere de interes general; 
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- gradul de notorietate al persoanei vizate şi obiectul articolului; 
- modul prin care a fost obţinută informaţia şi gradul acesteia de veridicitate; 
- comportamentul anterior al persoanei vizate (aşa se explică unele date de ordin 

personal pe care le-a înserat în acţiune); 
- sancţiunea aplicata. 
Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 395/24.09.2014, pronunţată de Tribunalul S. în dosar 

nr. .../2014, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul M.T., în contradictoriu 
cu pârâtele G.L. şi S.C. B.M. S.R.L., şi în consecinţă: 

Au fost obligate pârâtele, în solidar, să achite reclamantului despăgubiri morale în 
cuantum de 10.000 Euro sau echivalentul în lei. 

Au fost obligate pârâtele să publice integral hotărârea de sancţionare, sub titlul 
„Anunţ judiciar”, pe cheltuiala lor, pe prima pagină a săptămânalului „B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
săptămânalului.  

Au fost obligate pârâtele să publice integral hotărârea de sancţionare sub titlul „Anunţ 
judiciar”, pe cheltuiala lor, şi în formatul electronic al săptămânalului, trei săptămâni 
consecutiv, pe site-ul www.eB....eanul.ro, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte 
articole. 

Au fost obligate pârâtele, în solidar, la plata unor daune cominatorii de 500 lei/zi, 
pentru fiecare zi de întârziere în publicarea hotărârii de sancţionare, sume calculate de la data 
rămânerii definitive a hotărârii. 

Au fost obligate pârâtele să achite în favoarea reclamantului suma de 20 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru. 

Motivarea sentinţei. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:  
„Prin rechizitoriul nr..../P/2002, faţă de judecătorul M.T. s-a dispus trimiterea în 

judecată pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi favorizarea infractorului. 
Prin sentinţa penală nr.64/28.07.2006 pronunţată în dosar nr..../2003, Curtea de Apel 

Cluj a dispus achitarea de sub învinuirea adusă, în baza art.10 lit. a Cod proc. pen., 
constatându-se că fapta penală nu există. Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea 
recursului declarat de parchet prin decizia penală nr.6883/24.11.2006 a înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - dos.nr..../2003. 

Deci, nevinovăţia reclamantului a fost confirmată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
la data de 24.11.2006, beneficiind astfel nu doar de o prezumţie de nevinovăţie, ci de o 
hotărâre judecătorească de achitare pentru că fapta nu există pronunţată de cea mai înaltă 
instanţă a statului. 

Referitor la aceasta, ziarul „B....eanul" printr-un articol semnat de către pârâta L.G. 
consemnează în nr. din 18 februarie 2013 următoarele: „în ianuarie 2007, după o suspendare 
de 4 ani pentru acuzaţii de corupţie de care în final a scăpat ca prin urechile acului, judecător 
T.M. a revenit la Curtea de Apel cu roba spălată şi buzunarele burduşite cu peste 200.000 lei 
salariile de care statul l-a văduvit scoţându-l „din producţie" pentru o eroare judiciară." 

În nr. din 23-29 septembrie 2013 al aceluiaşi săptămânal, pârâta L.G. consemnează: 
„M. a mai fost clientul DNA într-un alt mare scandal de corupţie din justiţie B...eană, 

în 2001 fiind acuzat că împreună cu un coleg A.P., primise 20.000 dolari pentru o sentinţă 
favorabilă dată controversatului afacerist V.S., acuzat de deţinerea unui dosar sustras din 
Parchet. 

Trimiterea în judecată a judecătorilor a fost posibilă abia după ce A.P. recunoscut, 
într-un acces de sinceritate, că a beneficiat de 1.500 dolari din 20.000 luaţi de colegul său. 
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Speriat, P. a revenit ulterior asupra mărturisirii, s-a internat, şi-a scos un certificat de labil 
psihic şi a obţinut în final achitarea atât pentru sine, cât şi pentru M.”. 

Prin articolele menţionate, autorul lor ignoră în mod repetat hotărârile judecătoreşti de 
achitare a reclamantului, inducând cititorilor ideea de vinovăţie a acestuia în pofida soluţiilor 
date de instanţe. 

Apreciem că acest mod de expunere şi după un timp atât de îndelungat nu reprezintă o 
„relatare obiectivă a unor stări de fapt serioase". 

 Judecăţile de valoare emise sunt în contradicţie cu baza factuală prezentată în mod 
subiectiv. 

Expresiile „a scăpat ca prin urechile acului”, „a mai fost clientul DNA într-un alt mare 
scandal de corupţie din justiţia B.eana în 2001", a mai fost suspendat dar odată achitat s-a 
întors la locul faptei", afirmaţia că „A.P. şi-a scos certificat de labil psihic şi a obţinut în final 
achitarea şi pentru M." reprezintă aprecieri proprii, prin care se insinuează publicului că 
soluţia de achitare este „cel puţin îndoielnică", iar în acest fel în mod evident nu este 
respectată autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti şi nici buna-credinţă. 

Prin rezoluţia din 4.02.2013 a DNA s-a infirmat actul de inculpare nr..../P/2012 din 
7.01.2013 în ce priveşte soluţia de începere a urmăririi penale faţă de judecătorul M.T. 
(alături de judecătorii P.M. şi M.P.), temeiul juridic fiind disp.art.10 lit. a Cod proc. pen. 

În motivarea soluţiei se reţine că „din economia probaţiunii aflate la dosarul cauzei 
rezultă fără putinţă de tăgadă că fapta de luare de mită nu a existat în materialitatea sa". 

Cu toate acestea, în ziarul apărut ulterior la 18-24 februarie 2013 sub titlul „Inspecţia 
la O." se arată „Inspectorii verifică modul în care cei 3 judecători au admis în 2011 o 
contestaţie în anulare declarată de milionarul ... V.L. (...). Viciile au dus ulterior la anularea 
soluţiei şi condamnarea definitivă a afaceristului dar şi la o anchetă a procurorilor DNA (...)." 

Articolul însă nu menţionează şi soluţia Parchetului de neîncepere a urmăririi penale, 
cu justificarea că nefiind comunicată de către DNA sau de către reclamant, nu au avut 
cunoştinţă de aceasta. 

Obligaţia de informare aparţine ziaristului, iar nu DNA sau persoanelor fizice. 
Or, acest fapt contrazice susţinerile pârâtei din întâmpinare, conform cărora articolele 

au la bază „surse oficiale, confirmate mai apoi de comunicate oficiale". 
Pe de altă parte, refuzul reclamantului de a da o replică în cadrul ziarului nu dovedeşte 

buna-credinţă a pârâtelor. 
Ca dovadă a bunei-credinţe pârâtele învederează că au reprodus în ziar opinia 

favorabilă reclamantului a numitului C.G., prieten şi vecin al acestuia. Citatul este urmat de 
comentariul maliţios al autorului articolului „dar să îl creadă cineva..." inducând iarăşi ideea 
de vinovăţie certă a reclamantului, deşi în privinţa lui încă nu a fost pronunţată o hotărâre de 
condamnare penală, existând doar rechizitoriul Parchetului din 19.03.2013 şi prezumţia de 
nevinovăţie. 

Comentariul menţionat este lipsit de neutralitatea caracteristică prezentării unor 
informaţii obiective. 

Conform art.10 pct.1 din CEDO, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, 
libertatea de opinie, libertatea de a primi sau comunica informaţii. Articolul la pct.2 
precizează că exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri 
sau sancţiuni ca măsuri necesare pentru protecţia şi a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 
a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale, pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti. 

Reflectarea în presă a afacerilor judiciare în curs de soluţionare, în special a celor 
penale, este o constantă a zilelor noastre şi ridică în discuţie problema raportului între 
libertatea de exprimare prin presă şi necesitatea garantării prezumţiei de nevinovăţie şi a 
bunei funcţionări a justiţiei. 
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Curtea de admis că pot fi publicate informaţii privind anchetele penale în curs, însă 
acest fapt trebuie realizat într-o manieră imparţială faţă de persoanele implicate, fără a se face 
referire la numele complet al acuzatului în condiţiile în care ancheta penală este într-un stadiu 
incipient şi orice informaţie ar putea marca evoluţia ulterioară a percepţiei publicului asupra 
vinovăţiei sale. (dec. Wirtschafts - Treud"). 

Curtea Europeană a stabilit că atunci când o persoană comunică detalii despre o 
activitate determinată a altuia afirmând cu bună-credinţă acuze la adresa acestuia, nu este 
permisă impunerea unei sancţiuni (cauza Dălban). 

În schimb, dacă publicarea nu este realizată cu bună-credinţă, sancţiunea poate fi 
acceptată pentru a proteja drepturile şi libertăţile altuia, cu condiţia ca sancţiunea să fie 
proporţională cu acest scop. 

Cu toate că jurisprudenţa Curţii acordă presei relativ la libertatea de exprimare un rol 
privilegiat, garanţia oferită de art.10 este subordonată condiţiei ca acesta să acţioneze cu 
bună-credinţă, tocmai având în vedere rolul de formator de opinie al acestuia şi impactul 
deosebit al informaţiilor şi opiniilor publicate. 

În acest sens, reţinem jurisprudenţa Curţii exprimată în cauza „Bradford contra 
Danemarcei", respectiv „Pagei şi Oberschlick contra Austriei", conform căreia „interesul de a 
proteja reputaţia şi a asigura autoritatea magistraţilor este superior aceluia de a permite o 
discuţie liberă asupra imparţialităţii acestora." 

Or, articolele prezentate pun la îndoială hotărârile judecătoreşti de achitare a 
reclamantului, susţin vinovăţia acestuia în lipsa unei hotărâri de condamnare. 

În consecinţă, apreciem că prezenta acţiune este întemeiată din perspectiva disp. 
art.252 Cod civil, care prevede dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, a 
demnităţii. 

În baza art.1357 rap. la art.1373, 1381 şi 1383 Cod civil, pârâţii au răspundere civilă 
delictuală pentru fapta culpabilă şi prejudiciabilă prezentată. 

Instanţa a cuantificat prejudiciul moral la suma de 10.000 Euro - echivalent în lei, 
având în vedere disp. art.1385, 1386 Cod civil, repetitivitatea afirmaţiilor şi raportul dintre 
acestea şi datele factuale reprezentate de hotărârile judecătoreşti, calitatea victimei, criteriile 
de aplicabilitate a disp. art. 10 CEDO astfel cum se reflectă în jurisprudenţa şi literatura 
juridică (Radu Chirilă, CEDO-Comentarii şi explic, Ed. Beck). 

  Reparaţia va cuprinde şi publicarea integrală a hotărârii de sancţionare sub 
titlul „Anunţ judiciar", pe cheltuiala lor, pe prima pagină a săptămânalului „B....eanul", în trei 
numere consecutive, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole ale 
săptămânalului, precum şi publicarea pe cheltuiala pârâtelor a aceleiaşi hotărâri şi în formatul 
electronic al săptămânalului, trei săptămâni consecutiv, pe site-ul www.eB....eanul.ro, cu 
aceleaşi caractere cu care sunt tipărite celelalte articole, sub sancţiunea acordării 
reclamantului de daune cominatorii de 500 lei/zi, pentru fiecare zi de întârziere în publicarea 
hotărârii de sancţionare, sume calculate la data rămânerii definitive a hotărârii. 

De asemenea, pârâţii vor achita cheltuieli de judecată - 20 lei, reprezentând taxa de 
timbru”. 

 Cererea de apel  
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pârâtele G.L. I. şi S.C. 

B.M. S.R.L., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, în sensul 
respingerii cererii de chemare în judecată. 

Motivele de apel 
În motivarea apelului au fost invocate prevederile art. 466 şi urm. Cod procedură 

civilă şi ale art. 906 Cod procedură civilă, susţinându-se că sentinţa apelată este nelegală. 
O primă nelegalitate a sentinţei apelate rezidă din faptul că daunele cominatorii au 

fost acordate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 906 Cod procedură civilă, text legal care 
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prevede că, pentru neexecutare obligaţiilor referitoare la executarea silită a obligaţiilor de a 
face sau de a nu face, nu se pot acorda daune cominatorii. 

Sentinţa estre nelegală şi prin aceea că are la bază o greşită apreciere a probelor 
administrate în cauză, precum şi o eronată înţelegere a noţiunii de bună - credinţă. 

Prin sentinţa instanţei de fond au fost ignorate principiile trasate de jurisprudenţa 
C.E.D.O., cu privire la posibilităţile de limitare a libertăţii de exprimare, în contextul în care 
dreptul opiniei publice, de a fi informată cu privire la chestiuni de interes public, prevalează 
asupra dreptului persoanei la buna reputaţie ori la viaţa privată. 

Prin sentinţa apelată instanţa de fond a spulberat echilibrul raportului dintre dreptul 
fundamental la liberă exprimare şi cel al protecţiei vieţii private şi a creat premisele unei 
drastice cenzuri a dreptului la liberă exprimare, ca şi drept fundamental inerent unei societăţi 
democratice. 

Două au fost motivele care au stat la baza admiterii, de către instanţa de fond, a cererii 
de chemare în judecată: în primul rând, faptul că pârâţii îndrăznesc să critice, ori se îndoiesc 
de justeţea unei hotărâri judecătoreşti mai vechi de achitare a reclamantului, care fusese 
trimis în judecată tot pentru fapte de corupţie; în al doilea rând, faptul că pârâţii nu ar fi 
menţionat că reclamantul a primit o soluţie de NUP într-un dosar mai recent. 

Ambele argumente reţinute de instanţa de fond sunt greşite, având în vedere că, pe de 
o parte, pârâţii nu au ignorat hotărârile judecătoreşti de achitare a reclamantului intimat, ci 
doar au făcut referire în articolele publicate, la soluţiile respective, iar pe de altă parte, pârâţii 
nu aveau de unde să ştie de acea soluţie de NUP, întrucât Parchetul nu a comunicat această 
soluţie cu pârâţii. 

Tot în motivarea apelului pârâţii au reiterat toate circumstanţele de fapt care au 
generat, începând cu anul 2000 şi până în prezent, publicarea unor articole în publicaţia 
pârâtei, detaliind exhaustiv aceste stări de fapt. 

Toate articolele publicate de-a lungul timpului au fost întemeiate, în mod evident, pe 
o bază factuală solidă, interpretată de către apelanţi cu bună - credinţă, în sensul că aceasta 
exprimă convingerile pârâţilor, formate pe baza informaţiilor culese pe parcursul mai multor 
ani de zile. 

În acest sens, apelanţii au reiterat în mare parte conţinutul articolelor publicate, 
susţinând că acestea au avut o bază factuală solidă şi, evident, ancorată în trecutul 
reclamantului intimat. 

S-a mai invocat de către apelanţi jurisprudenţa C.E.D.O. materializată în cauzele 
Skalka vs. Polonia, Stângu şi Scutelnicu vs. România, Goodwin vs. Marea Britanie, Prager et. 
Oberschlick vs. Austria, Sabou şi Pârcălab vs. România, Perna vs. Italia, Giniewski vs. 
Franţa, etc., jurisprudenţă conform căreia, în aplicarea art. 10 din Convenţie, C.E.D.O. a 
statuat în sensul că: instanţele nu pot fi ferite de critici asupra soluţiilor pe care le promovează 
ori a altor aspecte ale activităţii lor, fiindu-le conferit, astfel, jurnaliştilor, în lumina dreptului 
libertăţii de expresie, dreptul de a emite opinii critice cu privire la hotărârile pronunţate de 
instanţele judecătoreşti, fără ca acesta să fie considerat o ingerinţă în actul de justiţie, ori o 
atingere adusă autorităţii actelor jurisdicţionale; obligaţia ziaristului de a prezenta o bază 
faptică solidă pentru afirmaţiile litigioase nu implică deloc obligaţia de a dezvălui numele 
persoanelor care au furnizat informaţiile pe baza cărora ziaristul şi-a întemeiat redactarea 
articolului, întrucât protejarea surselor jurnalistice este una dintre pietrele unghiulare ale 
libertăţii presei; presa nu are doar obligaţia, ci chiar sarcina de a comunica informaţii şi idei 
de interes public, pe care publicul are dreptul de a le primi, mai ales atunci când este vorba 
despre o persoană publică, magistratul fiind o persoană publică; orice restricţie impusă presei 
trebuie raportată la interesul pe care îl are o societate democratică de a menţine un grad cât 
mai ridicat de libertate „a câinelui de pază al democraţiei”. 
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Apelanţii susţin că reclamantul a făcut, atât în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată, cât şi în faţa instanţei de fond, afirmaţii care nu corespund adevărului, însă instanţa 
a trecut peste analiza acestor aspecte, rezumându-se la a le imputa pârâţilor cele două 
chestiuni anterior amintite, respectiv, în primul rând, faptul că pârâţii îndrăznesc să critice, ori 
se îndoiesc de justeţea unei hotărâri judecătoreşti mai vechi de achitare a reclamantului, care 
fusese trimis în judecată tot pentru fapte de corupţie; în al doilea rând, faptul că pârâţii nu ar 
fi menţionat că reclamantul a primit o soluţie de NUP într-un dosar mai recent. 

În realitate, articolele publicate nu îl vizau pe reclamant în mod direct, ci făceau 
referiri la un alt magistrat, care a fost coleg cu reclamantul. 

În concluzie, apreciază apelanţii, pârâţii şi-au exercitat cu bună-credinţă, ca oameni de 
presă, dreptul la liberă opinie şi exprimare, cu privire la subiecte de interes general, acţionând 
cu bună-credinţă, în scopul informării corecte şi judicioase a opiniei publice, în acord cu 
dispoziţiile art. 10 din Convenţie. 

Poziţia procesuală a intimatului în apel. 
Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamantul intimat M.T. a solicitat 

respingerea apelului ca nefondat, menţinerea întru totul a hotărârii instanţei de fond,ca fiind 
legală şi temeinică, fără cheltuieli de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că hotărârea apelată este legală, atât sub aspectul 
obligării pârâţilor la plata unor daune cominatorii, cât şi sub aspectul obligării la daune 
morale, în cauză fiind avute în vedere de către instanţa de fond prev. art. 10 din Convenţie, 
ale art. 30 din Constituţie, ale art. 72, 75 din Legea presei nr. 3/ 1974. 

Articolele publicate de pârâţii apelanţi nu au avut o bază factuală solidă, în condiţiile 
în care s-a dat o ordonanţă de clasare pe considerentul că fapta nu există. 

Pârâţii nu au fost de bună-credinţă, în condiţiile în care au publicat articole 
devastatoare şi profund nedrepte, răstălmăcind de-a valma concepte pe care nu le înţeleg, sau 
se prefac a nu le înţelege, interpretând eronat şi după bunul plac hotărâri C.E.D.O., 
denaturând sau ascunzând adevărul. 

Soluţia instanţei de apel. 
Curtea constată că motivele de apel pot fi circumscrise în două categorii: 
I. O primă categorie vizează soluţia dată petitului referitor la daunele cominatorii, prin 

prisma art. 906 Cod procedură civilă. 
II. O a doua categorie vizează soluţia dată petitului privitor la daunele morale şi la 

obligaţiile pârâţilor de a publica hotărârea, prin prisma greşitei aprecieri, de către instanţa de 
fond, a probelor administrate în cauză, respectiv, eronata înţelegere a noţiunii de bună-
credinţă de către instanţa de fond. 

I. Cu privire la criticile referitoare la obligarea pârâţilor la plata daunelor 

cominatorii. 
Cererea introductivă de instanţă a fost promovată la data de 08.01.2014, deci sub 

imperiul Noului Cod de Procedură Civilă. 
În Capitolul IV, Secţiunea 1, Noul Cod de Procedură Civilă reglementează 

„executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face”, prevăzând în art. 
902 alin. 1, că dispoziţiile acestei secţiuni sunt aplicabile în cazul executării silite în natură a 
obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu executoriu, dacă prin titlul 
executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să 
facă să fie executată obligaţia de a face sau, după caz, să înlăture ori să ridice ceea ce 
debitorul a făcut cu încălcarea obligaţiei de a nu face, acest text legal precizând faptul că, în 
aceste situaţii, nu mai este necesară obţinerea unui nou titlu executoriu, prin care să se 
stabilească despăgubirile datorate de debitor sau, după caz contravaloarea lucrărilor necesare 
restabilirii situaţiei anterioare încălcării obligaţiei de a nu face. 
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Art. 902 alin. 1 teza finală Cod procedură civilă prevede faptul că, în situaţiile despre 
care face vorbire art. 902 alin. 1 teza I şi II Cod procedură civilă, sumele respective se 
determină, pe bază de expertiză sau de alte documente justificative, de către executorul 
judecătoresc, potrivit dispoziţiilor art. 628 Cod procedură civilă. 

În continuare, art. 903 şi art. 904 Cod procedură civilă arată cum anume se face 
executarea obligaţiilor de a face şi de a nu face, în timp ce, art. 905 Cod procedură civilă 
prevede în ce condiţii pot fi aplicate penalităţi. 

 Art. 906 Cod procedură civilă prevede în mod expres faptul că „pentru neexecutarea 
obligaţiilor prevăzute în prezentul Capitol nu se pot acorda daune cominatorii”. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că soluţia primei instanţe, de obligare a 
pârâţilor la plata unor daune cominatorii, a fost pronunţată cu nesocotirea dispoziţiilor art. 
906 Cod procedură civilă. 

Drept urmare, în limitele soluţiei de obligare a pârâţilor la plata unor daune 
cominatorii, hotărârea primei instanţe apare ca fiind nelegală. 

Aşa fiind, Curtea constată că acest prim motiv de apel este fondat.  
II. Cu privire la motivul de apel prin care se invocă greşita apreciere a probelor 

administrate în cauză de către instanţa de fond, respectiv, eronata înţelegere a noţiunii de 

bună-credinţă de către instanţa de fond. 

Circumstanţele de fapt ale cauzei. 

Reclamantul a invocat în motivarea cererii introductive de instanţă, următoarele 
împrejurări de fapt: 

„În numărul din 18-24 februarie 12013, sub titlul „Şpagă în doi”, pârâta G.L. a 
publica în săptămânalul B....eanul un amplu articol alături de fotografia reclamantului, în 
robă, în prim plan şi a judecătorului P.M., coleg cu reclamantul, la acea data in cadrul secţiei 
penale a Curţii de Apel O., in medalion, din care rezultă că ar fi cerut spagă 50.000 euro 
pentru achitarea unui denunţător. 

În acelaşi număr, în subtitlul „Unul după altul”, însoţit de altă fotografie a 
reclamantului, s-a arată că reclamantul ar fi cercetat alături de jud. P.M. pentru luare de mită. 
Se reia de către pârâtă tema acuzaţiilor de mită soluţionate cu achitarea reclamantului, cum 
şi-a „burduşit buzunarele cu 200.000 lei” (în realitate sumele sunt mult mai mari si au 
culminat cu obligarea Statului Român la plata de daune morale in favoarea acestuia). 

Într-un alt subtitlu, „Vine C.S.M. - Inspecţie la O.”, s-a arătat pe larg cum va fi 
reclamantul cercetat si pentru alte fapte presupus penale, alături de alţi colegi din secţia 
penală. 

În subtitlul „Micile nebunii ale magistraţilor” s-a reluat tema procesului din anii 2002 
— 2006 mai în detaliu, insinuându-se că achitarea reclamantului este cel puţin îndoielnică.  

În subtitlul „Ieri avansat azi pensionat” s-a arătat cum, speriat de acuzaţiile aduse, 
reclamntul şi-a cerut pensionarea, renunţând la funcţia de şef de secţie penală. 

În subtitlul „Amicul intermediar” se introduce în scenariu un vechi prieten al 
reclamantului, G.C., care ar fi intermediat între reclamant şi denunţător spaga de 50.000 
Euro. 

În subtitlul „Deocamdată linişte” este consemnată o declaraţie a lui G.C., care neagă 
orice amestec al reclamantului în tot acest scenariu. 

În legătura cu acest articol, reclamantul consideră că se cuvin câteva precizări: a făcut 
parte dintr-un complet care a respins ca nefondat recursul denunţătorului B.S., menţinând pe 
aceasta cale o sentinţă a instanţei de fond, ce-l condamnase la o pedeapsă privativă de 
libertate. 

A mai arătat că nu-l cunoaşte pe denunţător şi n-a fost contactat de nimeni în legătura 
cu soluţia dată. 

Din completul de judecată nu a făcut parte judecătorul P.M.. 
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În dosarul nr. .../P/2012, prin procesul - verbal din 7 februarie 2013, D.N.A. - 
Serviciul Teritorial O. a început urmărirea penală împotriva reclamantului, pentru săvârşirea 
infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 Cod penal, iar de la acea dată şi până în prezent 
organele de urmărire penală nu au mai întocmit nici un act de urmărire penală (audieri de 
martori, confruntări etc.) lăsând acest dosar în nelucrare, doar din dorinţa de a-i asigura 
denunţătorului un grad mai mare de credibilitate într-un alt dosar aflat pe rolul unei instanţe 
din ţară şi care nu-l priveşte. 

În toata cariera sa reclamantul nu a fost cercetat administrativ sau disciplinar iar 
inspecţia C.S.M., la care a făcut trimitere pârâta, l-a vizat doar pe judecătorul P.M.. Cauza 
menţionată, în articol, de pârâtă a fost soluţionată de către D.N.A. prin N.U.P. şi reclamantul 
nu a ştiut de faptul ca a fost cercetat până la comunicarea soluţiei. 

Reclamantul nu a ştiut de existenta altor anchete care să vizeze activitatea sa de 
judecător, dacă ele au existat şi el nu a ştiut, se va supune rigorilor legii şi va răspunde la 
orice chemare a organelor de anchetă. 

În toata cariera de judecător a avut doar calificative maxime iar promovările le-a 
obţinut în urma unor examene notate cu 10. 

S-a propus de către colectivul de judecători a secţiei penale a Curţii de Apel O. să 
preia funcţia de şef secţie penală, însă a refuzat acest lucru. 

  A solicitat pensionarea întrucât nu a dorit să târască instituţia în care a muncit 
atâţia ani, într-un „jihad” mediatic, cu consecinţe incalculabile pentru imaginea colegilor săi 
şi pentru bunul renume al Curţii de Apel O.. 

Ieşirea la pensie nu-i conferă reclamantului, aşa cum sugerează pârâta, vreun avantaj, 
dimpotrivă, îl face mai vulnerabil, putând fi cercetat, fără a fi nevoie de acordul prealabil al 
C.S.M. 

Desigur, dinspre D.N.A. către pârâtă, au fost difuzate materiale care nu i-au fost 
prezentate niciodată, în condiţiile în care urmărirea penală în această fază procesuala este cel 
puţin confidenţială. 

2. În 14 aprilie 2013, pe prima pagina a săptămânalului „B....eanul”, sub titlul „Borfaş 
în robă”, pârâta face referire la un Rechizitoriu al D.N.A. - Serviciul Teritorial O., prin care 
este trimis în judecata un coleg din secţia penală a Curţii de Apel O..   

În subtitlul „Varianta M. dezvoltă un scenariu halucinant” se arată că dacă colegul 
reclamantului nu l-ar fi ajutat pe denunţător, acesta ar fi apelat la un prieten de-al 
reclamantului „interpus de-al lui M.”, cum l-a denumit pârâta în articol, care trebuia să-i 
aducă 6.000 Euro, bani ceruţi de reclamant. 

 În subtitlul „N-ai cuvânt, treci după gratii”, pârâta redă un fragment dintr-un 
dialog purtat între un inculpat din dosar şi un denunţător, iar în fragmentul citat inserează de 
o maniera incalificabilă numele reclamantului alături de cel al judecătorului P., inculpat în 
dosar, rezultând următoarele: „Oamenii n-o vrut sa ia cu japca banii după el, dar el s-o tot 
ţinut ca, hai,hai,hai! Ăsta (P.) o vorbit cu ăla care trebuie (M.)”. 

Verificându-se Rechizitoriul din 19 martie 2013, la care face referire pârâta în articol, 
la pagina 45 se regăseşte dialogul redat în săptămânal, după cum urmează: „Oamenii...Bă, 
oamenii nu.... Cum să zic? N-o vrut să ia cu japca banii după el, dar el s-o tot ţinut ca , 
hai,hai,hai! Aia, după ce-o ...asta o vorbit....Că, ba, nici n-are rost să mai discutam…. cu ăla 
care trebuie să dea verdictu ăla: No, dar vine cu banii sau ce (vorbeşte trivial ) face?” 

Pârâta, în articol, trecând în fals, în paranteze, numele reclamantului şi al colegului 
său, a acreditat ideea vinovăţiei şi implicit a ticăloşiei reclamantului, asta în condiţiile în care, 
în afara judecătorului P., nu cunoaşte nici o persoană din dosar. 

Totul a culminat cu publicarea fotografiei reclamantului (vezi pg. 5), cu un 
comentariu ce induce publicului cititor ideea că frica de răspundere penală şi vinovăţia l-au 
determinat pe reclamant să solicite pensionarea. 
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Catalogarea reclamantului, de către pârâtă, drept „borfaş în robă”, insinuările din 
articol că reclamantul ar fi săvârşit fapte penale de o gravitate deosebită, n-au avut alt scop 
decât sancţionarea penală a reclamantului. 

3. În numărul din 23-29 septembrie 2013 a săptămânalului „B....eanul”, pe prima 
pagină sus, în medalion, pârâta a publicat poza reclamantului, în robă, cu un titlu incitator 
„Ancheta D.N.A. cercetează încă o şpagă de 50.000 Euro”.  

În pag. 2, sub titlul „Clienţii care au vrut să-i plătească 40.000 Euro judecătorului 
P.M. ca sa scape de închisoare au mai cumpărat o sentinţa de la Curtea de Apel O.”, urmat de 
un alt titlu. 

În subsidiarul titlului se arata că „în discuţiile telefonice, interceptate de procurorii 
D.N.A, traficanţii de ţigări din Maramureş dezvăluie cum au plătit 50.000 Euro pentru un 
verdict, pronunţat în 2009 de un complet condus de reclamant, urmat de fotografia 
reclamantului, alăturată celei a judecătorului P.M., cu următorul comentariu: „Duo 
formidabil. Până nu demult colegi la secţia penală a Curţii de Apel O. sunt acum colegi de 
dosar penal. La bine şi la greu, cum s-ar zice”. 

În subtitlul „Cariera în scandal. Dreptate cu şpaga-n doi”, se reia teza unei alte şpăgi 
de 50.000 Euro, alături de lai-motivul fiecărui articol al pârâtei, cum a fost achitat 
reclamantul pe nedrept pentru fapta din 2001. 

Conţinutul articolului vizează, în mare parte, o fapta reţinută în sarcina judecătorului 
P.M.; în ultimul subtitlu, „Clienţi vechi”, pârâta acreditează ideea că, potrivit interceptărilor 
de la dosar, reclamntul ar fi primit de la denunţătorii lui P., în 2009, suma de 50.000 Euro, 
pentru a-i pune în libertate. 

Mai rezultă, în opinia pârâtei, că banii i-ar fi primit de la un anume D., din Sighetul 
Marmaţiei. Se mai arată ca soluţia a fost dată cu opinie separată, pârâta criticând pe această 
cale considerentele din hotărâre şi modul deosebit în care a fost motivată opinia separată. 

Reclamantul n-a fost cercetat pentru această presupusă faptă penală de către niciun 
organ abilitat s-o facă (parchet, D.N.A. etc.), în afara pârâtei”. 

Verificând aceste susţineri ale reclamantului, prin raportare la conţinutul şi cuprinsul 
articolelor de presă la care reclamantul a făcut referire, Curtea constată următoarele: 

În săptămânalul „B....eanul”, numărul 635 din 18 - 24.02.2013, a fost publicat un 
articol intitulat „Şpagă în doi”, prin care sa arătat că „judecătorul T.M. este cercetat de 
D.N.A. pentru luare de mită alături de colegul său M. P., fiind turnat de acelaşi interlop care 
voia să-şi cumpere libertatea, dar care a rămas după gratii fiindcă banii pe care i-a strâns 
pentru magistraţi, 20.000 Euro, s-au dovedit a fi prea puţini (f. 38-39 dosar fond). 

În acelaşi număr al săptămânalului „B....eanul”, tot pe prima pagină, cu subtitlul 
„Back in Business”, s-a arătat că „fost preşedinte al Tribunalului B., T.M., a mai fost 
suspendat din magistratură în urmă cu un deceniu, sub acuzaţii de corupţie, dar o dată achitat 
s-a încăpăţânat să se întoarcă la locul faptei. Luna trecută, când a văzut că procurorii cer 
arestarea colegului său M. P., şi-a depus subit cererea de pensionare. Cam târziu însă, căci 
între timp s-a trezit şi el convocat la DNA”. 

În pagina 5 a aceluiaşi săptămânal, în articolul „Unul după altul”, articol care conţinea 
şi o fotografie a reclamantului, în subtitlul „Alb. Dalb.”, s-a arătat că „în ianuarie 2007, după 
o suspendare de 4 ani pentru o acuzaţie de corupţie, de care în final a scăpat ca prin urechile 
acului, judecătorul T.M. a revenit la Curtea de Apel cu roba spălată şi buzunarele burduşite 
cu peste 200.000 lei, salariile de care statul l-a văduvit scoţându-l din producţie pentru o 
eroare judiciară. Acum magistratul este chemat din nou la declaraţii, tot pe motiv de şpagă. 
Să fie tot o eroare ?”. 

În cuprinsul articolului, în subtitlul „Micile nebunii ale magistraţilor”, s-a făcut 
trimitere la faptul că în 2001, în „Afacerea S.”, judecătorul T.M. a fost acuzat că în anul 



75 
 

2001, împreună cu un coleg de-al său, A.P., a primit 20.000 USD, în schimbul unei sentinţe 
favorabile date controversatului afacerist V.S..  

Se mai arată că trimiterea în judecată a judecătorilor a fost posibilă după ce A.P. a 
recunoscut în faţa procurorilor, „într-un puseu de sinceritate”, că a beneficiat de 1.500 USD, 
din cei 20.000 luaţi de colegul său. Speriat, A.P. a revenit ulterior asupra mărturisirii, 
internându-se în Spitalul Militar, şi-a scos un certificat de labil psihic şi a obţinut în final 
achitarea, atât pentru sine, cât şi pentru M..  

În continuare, cu subtitlul „Ieri avansat, azi pensionat”, se arată că nici nu s-a uscat 
bine cerneala pe sentinţa salvatoare şi – spre deosebire de P., care s-a pensionat medical, iar 
apoi a intrat în avocatură – M. s-a prezentat, neprihănit, la locul de muncă.  

Mai mult, voia chiar să avanseze, în luna ianuarie înregistrându-şi candidatura la şefia 
Secţiei Penale a Curţii de Apel. A renunţat la idee la câteva zile, după ce s-a cerut arestarea 
judecătorului P. în dosarul de trafic de influenţă.  Şi când, spre surprinderea colegilor, şi-a 
cerut brusc pensionarea. Ce l-a determinat pe M. să vrea să-şi pună subit roba în cui s-a 
dezvăluit acum. 

 La audierea care a avut loc la DNA O., procurori l-au pus sub învinuire în dosarul în 
care ceruseră arestarea colegului său, acuzându-l de luare de mită.  

Se mai arată în acel subtitlu că T.M. a fost membru în completul care a pronunţat 
sentinţa finală în cazul lui B. şi, potrivit spuselor denunţătorului, a fost cel care urma să îi 
rezolve achitarea. 

În subtitlul „Amicul intermediar” s-a făcut referire la un afacerist orădean, C.G., 
despre care s-a spus că ar fi un vechi apropiat al judecătorului M., cu trimitere la afacerea 
I.G., „poveste derulată în 2001”, care privea un litigiu între cele două firme, pe vremea când 
M. era preşedinte al Tribunalului, acesta soluţionând cazul în favoarea firmei lui G. (V.).  

În articol se arată că „ca un făcut, judecătorul folosea un autoturism Renault, 
proprietatea lui G..” 

În acelaşi articol, la acelaşi subtitlu, se arată că numitul S. B., „cunoscând amiciţia 
dintre M. şi G., vecin de fermă cu judecătorul în comuna C., a cerut sprijinul afaceristului, 
pentru ca magistratul să accepte o parte din banii pe care urma să-i plătească prin intermediul 
judecătorului P.. Însă, cum nu a reuşit să facă rost de toţi cei 50.000 de Euro înainte de 
verdict, deşi pronunţarea s-a amânat de două ori, completul lui M. l-a trimis în spatele 
gratiilor. G. însuşi i-ar fi dat vestea proastă, precum şi „motivarea” sentinţei: n-a plătit !. Cât 
despre cei 20.000 de Euro pe care i-a dat în avans, M. P. e suspectat că i-a băgat pur şi simplu 
în propriul buzunar”. 

În acelaşi articol, la subtitlul „Vine CSM! Inspecţia la O.”, s-a arătat că „cercetările 
DNA care vizează judecătorii Curţii de Apel sunt dublate, începând de luni, de o anchetă 
disciplinară făcută de inspectori judiciari din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
Verificările îl vizează pe M. P. şi au fost declanşate la sesizarea DNA, care reclamă mai 
multe soluţii cu cântec date de judecători (…). Inspectorii verifică şi modul în care judecătorii 
M. P., M.P. şi T.M. au admis în 2011 o contestaţie în anulare declarată de milionarul ... V.L., 
patronul companiei V.. Magnatul a obţinut achitarea prin intermediul unei contestaţii în 
anulare controversate, judecate de completul menţionat în vacanţă judecătorească, după ce 
data procesului fusese schimbată şi fără ca victima să fi fost înştiinţată legal. Viciile au dus 
ulterior la anularea soluţiei şi condamnarea definitivă a afaceristului, dar şi la o anchetă a 
procurorilor O. în urma căreia, luna trecută, milionarul şi doi ofiţeri de poliţie ..., V.B. şi F.J., 
au fost trimişi în judecată. Cei doi sunt acuzaţi că, în schimbul unor sponsorizări făcute de L., 
ar fi făcut intervenţii pe lângă soţul judecătoarei P., şi el poliţist, cerând o soluţie favorabilă 
afaceristului”. 

În numărul 642 al săptămânalului „B....eanul”, apărut în 08-14 aprilie 2013 (f. 39 
dosar fond), pe prima pagină a apărut articolul intitulat „Borfaş în robă”, avându-l în prim 
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plan pe judecătorul M. P., conţinutul articolului fiind redat în paginile 4, 5, unde apare şi o 
fotografie a reclamantului, alături de comentariul cu titlul „PENSIONAR DE NEVOIE”, şi 
cu următorul conţinut „După ce în ianuarie îşi înregistrase candidatura la şefia Secţiei Penale 
a Curţii de Apel, odată cu declanşarea scandalului P., judecătorul T.M. şi-a cerut brusc 
pensionarea, care i-a şi fost aprobată pe 26 martie. Aşadar, chiar dacă ar fi găsit vinovat, tot 
va rămâne cu pensia babană de magistrat”.  

În cuprinsul articolului, la subtitlul „Varianta M.”, se arată că „simţind că P. nu îl va 
mai ajuta, B. a încercat să ajungă direct la M., care făcea parte din complet, şi cu care ştia că 
s-a discutat. Pe 10 octombrie, înainte cu o zi de termenul de judecată, s-a întâlnit cu 
afaceristul C.G., interpus de–al lui M., rugându-l să-i transmită judecătorului că, dacă va fi 
achitat, e dispus să-i dea direct lui banii pretinşi în numele său de către P.. Adică 6.000 de 
Euro, cât a aflat G. că a fost tariful lui M.”. 

La subtitlul „N-ai cuvânt, treci după gratii”, se face din nou trimitere la ancheta penală 
ce îl vizează pe reclamant, şi care a fost disjunsă, concluzionându-se în sensul că acesta este 
în continuare cercetat pentru luare de mită.  

În cuprinsul acestui subtitlu se arată că „Ăsta (P.) o vorbit cu acela care trebuia să dea 
verdictul (M.)”. 

Reclamantul face trimitere, în cuprinsul acţiunii sale, şi la numărul din 23-29 
septembrie 2013 al aceluiaşi săptămânal, „B....eanul”. 

Astfel, pe prima pagină a numărului 666 al săptămânalului „B....eanul”, din 23-29 
septembrie 2013, apare în medalion fotografia reclamantului în robă, cu titlul „DNA 
cercetează încă o şpagă de 50.000 Euro, dată la Curtea de Apel”, cu amănunte în pagina 2. 

În pagina a doua apare articolul cu titlul „Justiţie cu (multe) zerouri”, având alături 
fotografiile judecătorilor T.M. şi M. P., arătându-se că „în discuţiile telefonice interceptate de 
procurorii DNA, traficanţii de ţigări din Maramureş dezvăluie cum au plătit 50.000 Euro 
pentru un verdict care i-au scăpat de arest, pronunţat în 2009, de un complet condus de 
judecătorul T.M.”, însă în cuprinsul articolului se arată că traficanţii de ţigări, P.C. şi M.H., 
„au oferit 40.000 Euro mită judecătorului M. P. de la Curtea de Apel”.  

Tot în conţinutul articolului, la subtitlul „Clienţi vechi” se arată că traficanţii de ţigări 
„ar fi plătit alţi 50.000 Euro pentru a fi eliberaţi din arest, măsură dispusă încă în timpul 
anchetei penale. Atunci, după cum singuri s-au deconspirat în convorbirile telefonice, şpaga 
s-a dat prin intermediul unui anume D. din Sighetul Marmaţiei, tot cuiva de la Curtea de Apel 
O., după ce iniţial Tribunalul S. le-a respins cererea de revocare a arestării preventive. Curtea 
a schimbat măsura arestului cu interdicţia de a părăsi ţara. Soluţia, a descoperit B....eanul, 
fusese dată de un complet din care făceau parte controversatul judecător T.M., ca preşedinte 
(…). Fost preşedinte al Tribunalului B., T.M. s-a pensionat în primăvara acestui an, după ce a 
fost pus sub învinuire tot într-un dosar al judecătorului M. P., deschis pentru o mită de 50.000 
Euro, cerută de la un evazionist din zona M.ei, S. B.. Soluţia dirijată de M. în cazul 
traficanţilor de ţigări e motivată în doi peri şi trei rânduri”. 

La subtitlul „Duo formidabil”, cu trimitere expresă la fotografiile judecătorilor T.M. şi 
M. P., apare comentariul „până nu de mult colegi la Secţia Penală a Curţii de Apel O., 
judecătorii T.M. şi M. P. sunt acum colegi de dosar penal. La bine şi la greu, cum s-ar 
zice…”. 

În subtitlul „CARIERĂ ÎN SCANDAL – Dreptate cu şpagă-n doi”, se arată că „fost 
preşedinte al Tribunalului B., T.M. mai este acuzat într-unul din dosarele penale ale 
judecătorului M. P., cel deschis pentru o mită de 50.000 Euro, cerută de la un evazionist din 
zona M.ei, S. B.. Bărbatul i-a denunţat pe ambii judecători din spatele gratiilor, unde îşi 
execută pedeapsa de 7 ani de închisoare cu care s-a ales, zicea el, pentru că n-a reuşit să 
plătească decât 20.000 Euro din şpaga cerută. M. a fost membru în completul care a pronunţat 
sentinţa finală în cazul lui şi, potrivit denunţătorului, cu el urma să-i rezolve P. achitarea. Tot 
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M. a mai fost clientul DNA într-un alt mare scandal de corupţie din justiţia B...eană, în 2001 
fiind acuzat că împreună cu un coleg, A.P., primise 20.000 USD pentru o sentinţă favorabilă 
dată controversatului afacerist V.S., acuzat de deţinerea unui dosar sustras din Parchet. 
Trimiterea în judecată a judecătorilor a fost posibilă abia după ce A.P. a recunoscut, într-un 
acces de sinceritate, că a beneficiat de 1.500 USD, din cei 20.000 luaţi de colegul său. 
Speriat, P. a revenit ulterior asupra mărturisirii, s-a internat, şi-a scos un certificat de labil 
psihic şi a obţinut în final achitarea atât pentru sine, cât şi pentru M.”.  

Dispoziţii legale aplicabile. 
Art. 253 Cod Civil : 
„1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori ameninţate 

poate cere oricând instanţei: 
a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă; 
b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă; 
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite, dacă tulburarea pe care a produs-o 

subzistă. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor 

nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanţa poate dispune numai 
măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). 

(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere 
instanţei să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către 
instanţă spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: 

a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; 
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea 

prejudiciului cauzat. 
(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o 

reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă 
vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acţiune 
este supus prescripţiei extinctive”. 

 Art. 1.349 Cod Civil: 
 „(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care 

legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, 
drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. 

 (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate 
prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. 

 (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare 
prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de 
ruina edificiului. 

 (4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se 
stabileşte prin lege specială”. 

Art. 1.353 Cod Civil: 
„Cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat 

să îl repare, cu excepţia cazului în care dreptul este exercitat abuziv”. 
Art. 1.357 Cod Civil: 
„(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, 

este obligat să îl repare. 
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.  
Art. 1.373 Cod Civil: 
„(1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori 

fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. 
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(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită 
direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau 
însărcinări în interesul său ori al altuia. 

(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, 
putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio 
legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate”. 

Art. 1.381 Cod Civil: 
„(1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. 
(2) Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept 

nu poate fi valorificat imediat. 
(3) Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile 

legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor”. 
Art. 1.382 Cod Civil: 
„Cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de 

cel prejudiciat”. 
Art. 1.391 Cod Civil: 
„(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o 

despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială. 
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri 

ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin 
moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa 
unui asemenea prejudiciu. 

(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii 
oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o 
tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu 
trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost pornită de defunct. 

(5) Dispoziţiile art. 253-256 rămân aplicabile”. 
Art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 (*actualizată*), 
privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie: 

„Libertatea de exprimare 
1. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde 

libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără 
amestecul autorităţilor publice şi fără a tine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică 
statele sa supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui 
regim de autorizare. 

 2. Exercitarea acestor libertăţi ce comporta îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 
supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare, într-o societate democratica, pentru securitatea naţională, integritatea 
teritorială sau siguranţa publica, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia 
sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora pentru a împiedica 
divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea 
puterii judecătoreşti” 

Scurte consideraţii cu privire la jurisprudenţa C.E.D.O. în materia aplicării art. 10 

din Convenţie. 
Libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi 

democratice şi una din condiţiile primordiale ale progresului sau si a dezvoltării fiecărei 
persoane (Lingens c. Austriei ). Sub rezerva celui de-al doilea paragraf al articolului 10, ea se 
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aplica nu numai „informaţiilor” sau „ideilor” primite în mod favorabil sau considerate ca 
inofensive, ci şi celor care lovesc, şochează sau neliniştesc o persoana sau o parte a 
populaţiei, în baza pluralismului, toleranţei şi spiritului de deschidere fără de care o societate 
democratică nu poate exista (Handyside c. Regatului Unit; Jersild c. Danemarcei; Vogt c. 
Germaniei).  

Aşa cum precizează articolul 10, exercitarea acestei libertăţi este supusă unor 
formalităţi, condiţii, restricţii şi sancţiuni care trebuie totuşi să fie interpretate strict, 
necesitatea lor trebuind să fie stabilită în mod convingător (Observer si Gardian c. Regatului 
Unit; Jersild c. Danemarcei; Janowski c. Poloniei; Nielsen si Johnsen c. Norvegiei). 

Condiţia „necesitaţii într-o societate democratică” obligă Curtea sa determine dacă 
ingerinţa incriminată corespundea unei „nevoi sociale imperioase”, dacă era proporţională cu 
scopul legitim vizat (şi dacă motivele invocate de autorităţile naţionale erau pertinente si 
suficiente). Pentru a decide asupra existenţei unei asemenea nevoi şi asupra mijloacelor de 
acţiune ce trebuie adoptate statele contractante se bucură de o anume marjă de apreciere, dar 
această marjă este însoţită de un control european ce priveşte atât legea cât şi deciziile care o 
aplică, chiar şi când acestea provin de la o instanţă independentă. Curtea are deci competenţa 
de a decide în ultima instanţă, dacă o „restricţie” încalcă sau nu libertatea de exprimare 
garantată de articolul 10 (Lehideux et Isorni c. Franţei, Perna c. Italiei). 

Pentru a se pronunţa asupra chestiunii necesitaţii ingerinţei, Curtea va tine seama in 
special de termenii utilizaţi in afirmaţiile litigioase, de contextul in care acestea au fost făcute 
publice si de cauza in ansamblul său (Nilsen si Johnsen c. Norvegiei ; Fuentes Bobo c. 
Spaniei, Muslum Gunduz c. Turciei Raichinov c. Bulgariei; Boldea c. României). 

În evaluarea proportionalitatii unei ingerinte în exercitarea libertăţii de exprimare 
trebuie să se distingă cu grijă între fapte şi judecăţi de valoare. Dacă materialitatea primelor 
poate fi dovedită, ultimele nu se pretează la o demonstraţie a exactităţii lor (De Haes et 
Gijsels c. Belgiei ). Pentru judecatile de valoare, obligatia de a le dovedi este deci imposibil 
de îndeplinit şi aduce atingere libertăţii de opinie, element fundamental garantat de articolul 
10 (Jerusalem c. Austriei; Brasilier c. Frantei ). 

În ceea ce priveşte articolele de presă apărute în legătură cu litigii aflate pe rolul 
instanţelor, Curtea a statuat următoarele : 

Nu s-ar putea spune ca litigiile aflate pe rolul instanţelor nu ar putea fi discutate în 
revistele de specialitate, în presă sau de public. 

 Funcţiei mass-media de a comunica asemenea informaţii şi idei îi corespunde dreptul 
publicului de a le primi.  

Totuşi, trebuie sa se tina seama de dreptul fiecărei persoane de a beneficia de un 
proces echitabil, aşa cum este garantat de articolul 6 al Convenţiei, ceea ce, în materie penală, 
include dreptul la un tribunal imparţial. 

Aşa cum a subliniat deja Curtea, trebuie să-şi amintească de acest lucru ziariştii care 
redactează articole referitoare la proceduri penale aflate in curs, deoarece este posibil să nu se 
încadreze în limitele comentariului admisibil declaraţiile care ar risca, intenţionat sau nu, să 
reducă şansele unei persoane de a beneficia de un proces echitabil sau să micşoreze 
încrederea publicului in rolul instanţelor în administrarea justiţiei penale (Tourancheau si July 
c. Franţei). 

Curtea a statuat că, în ceea ce-i priveşte pe ziarişti, nu s-ar putea acorda acelaşi grad 
de protecţie unui jurnalist ca unui simplu cetăţean, primul utilizând presa pentru a-şi face 
cunoscute punctele de vedere şi dreptul său la replică. Curtea a considerat ca limitele criticii 
admisibile erau mai largi faţă de un ziarist decât faţă de un simplu cetăţean, ziaristul trebuind 
să facă dovada unei mai mari toleranţe (Urbino Rodrigues c. Portugaliei). 

Curtea a mai statuat că presa nu trebuie să depăşească anumite limite, ce ţin mai ales 
de „protecţia reputaţiei şi drepturilor altuia”, „securitatea naţională”, „autoritatea puterii 
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judiciare”, chiar dacă acesteia ii incumbă, totuşi, sarcina de a comunica, cu respectarea 
obligaţiilor şi responsabilităţilor sale, informaţii şi idei asupra chestiunilor politice ca şi 
asupra altor teme de interes general (De Haes si Gijsels c. Belgiei; Toma c. Luxemburgului, 
Colombani şi alţii c. Franţei ). 

 Exercitarea libertăţii de exprimare include obligaţii şi responsabilităţi, a căror 
întindere depinde de situaţie şi de procedeul tehnic utilizat (Stoll c. Elveţiei), şi că garanţia 
oferita de articolul 10 jurnaliştilor este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze 
cu bună-credinţă, astfel încât să furnizeze informaţii exacte şi demne de încredere cu 
respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c. Franţei; Colombani şi alţii c. 
Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c. Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c. României; Stângu şi 
Scutelnicu c. României).  

Curtea reaminteşte că ziariştii care redactează articole asupra procedurilor în curs 
trebuie să fie atenţi să nu depăşească limitele fixate în scopul unei bune administrări a 
justiţiei, şi să respecte dreptul persoanei cercetată penal de a fi prezumată nevinovată 
(Worm c. Austriei; Du Roy şi Malaurie c. Franţei). 

Dacă, în virtutea rolului său, presa are datoria de a alerta publicul atunci când este 
informată de malversaţiuni prezumate ale aleşilor locali şi funcţionarilor publici, faptul de a 
indica direct persoane determinate, indicând numele şi funcţiile acestora, implică pentru 
reclamanţi obligaţia de a furniza o bază factuală suficientă (Cumpănă şi Mazăre c. 
României; Lesnik c. Slovaciei; Vides Aizsardzibas Klubs c. Letoniei).  

Într-o cauza Curtea a decis că, în lipsa bunei-credinţe şi a bazei factuale, şi deşi 
articolul litigios se înscria într-o dezbatere mai largă şi foarte actuală pentru societate – 
corupţia funcţionarilor – afirmaţiile reclamanţilor nu sunt expresia unei „doze de exagerare” 
sau de „provocare” care este permisă in cadrul exercitării libertăţii jurnalistice (Stângu şi 
Scutelnicu c. României). 

Curtea a reţinut că într-o cauza, instanţele naţionale au considerat că reclamantul, 
ziarist experimentat, ar fi trebuit să ştie că informaţiile privind persoanele implicate intr-o 
procedură penală (antecedentele penale ale unor persoane implicate într-o tâlhărie) în curs 
erau confidenţiale (Dammann c. Elveţiei). 

Curtea a statuat că protejarea surselor jurnalistice este unul din fundamentele libertăţii 
de exprimare şi că absenţa unei asemenea protecţii ar putea să descurajeze sursele jurnalistice 
să ajute presa să informeze publicul cu privire la chestiunile de interes general şi că, în 
consecinţă, presa ar fi mai puţin capabilă să-şi joace rolul indispensabil de „haine de gardă” şi 
aptitudinea sa de a furniza informaţii precise şi fiabile ar putea fi afectată.  

Ţinând seama de importanţa pe care o are protejarea surselor jurnalistice, o asemenea 
măsura nu s-ar putea concilia cu articolul 10 al Convenţiei decât dacă se justifică printr-un 
imperativ preponderent de interes public (Goodwin c. Regatului Unit; Roemen şi Schmidt c. 
Luxemburgului).  

Curtea precizează însă că, în pofida necesităţii de protejare a surselor jurnalistice, 
există obligaţia jurnaliştilor de a furniza o bază factuală solidă pentru alegaţiile litigioase şi 
care nu implică obligaţia de a dezvălui numele persoanelor care au furnizat informaţiile pe 
care s-au bazat pentru a-şi redacta articolele (Cumpăna şi Mazăre c. României). 

Curtea a apreciat că obligaţia de a publica hotărârea de condamnare, de către 
reclamant, şi de a publica, pe cheltuiala sa, un comunicat într-un ziar de audienţă naţională, 
respectiv, condamnarea reclamantului la despăgubiri simbolice de 1 franc, în principiu, o 
asemenea publicare nu apare ca fiind o măsura prea restrictivă a libertăţii de exprimare 
(Chauvy şi alţii c. Franţei). 

Scurte consideraţii cu privire la răspunderea civilă delictuală. 
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este instituită prin art. 1.357 C. civ., 

care constituie, de altfel, temeiul pentru stabilirea condiţiilor generale ale acestei răspunderi. 
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Astfel, potrivit art. 1.357 C.civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă 
ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. 

În plus, art. 1.353 C. civ. prevede că „cel care cauzează un prejudiciu prin chiar 
exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepţia cazului în care dreptul este 
exercitat abuziv”. 

Din prevederile legale sus menţionate rezultă că pentru angajarea răspunderii civile 
delictuale se cer a fi întrunite cumulativ câteva condiţii, şi anume: existenţa unui prejudiciu; 
existenţa unei fapte ilicite; existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; 
existenţa vinovăţiei, a vinei, celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa 
sau imprudenţa cu care a acţionat, ori în cea mai uşoară culpă. 

De asemenea, potrivit art. 1.373 alin. 1 C. civ., comitentul – astfel cum este el definit 
de aer. 1.373 alin. 2 C. civ. - este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de 
câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate. 

Prejudiciul. 
Nu se poate vorbi despre o răspundere civilă delictuală dacă nu s-a produs un 

prejudiciu, o pagubă, o daună, prejudiciul, ca element esenţial al răspunderii delictuale, 
constând în „rezultatul, în efectul negativ suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei 
ilicite săvârşită de o altă persoană” (a se vedea în acest sens Constantin Stătescu, Corneliu 
Bîrsan, Drept civil – Teoria generală a obligaţiilor, Ed. a IX-a, revizuită şi adăugită, Ed. 
Hamangiu, 2008, pag. 145 şi urm.). 

Doctrina de specialitate a subliniat constant faptul că despăgubirea care se acordă în 
cazul răspunderii civile delictuale este întotdeauna patrimonială, chiar dacă prin aceasta se 
tinde la repararea unor prejudicii fără caracter patrimonial, denumite tradiţional daune 
morale. 

Prejudiciul este unul moral, nepatrimonial, în ipoteza în care el nu este susceptibil de 
evaluare bănească, cum ar fi spre exemplu, atingerea adusă onoarei şi demnităţii unei 
persoane, suferinţele de ordin afectiv sau fizic, încălcarea unor drepturi personale 
nepatrimoniale, etc. 

Pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare, se cer a fi întrunite cumulativ 
unele condiţii, şi anume: să fie cert, adică să fie sigur atât în privinţa existenţei sale, cât şi în 
privinţa posibilităţii de evaluare, şi să nu fi fost încă reparat, dat fiind că, în cazul răspunderii 
civile delictuale, repararea prejudiciului are drept scop înlăturarea integrală a efectelor faptei 
ilicite, iar nicidecum această reparare nu poate constitui o sursă de dobândire a unor venituri 
suplimentare, în plus faţă de paguba suferită. 

Fapta ilicită. 
Pentru obligarea la plata despăgubirilor este necesar ca prejudiciul să fi fost produs 

printr-o faptă ilicită. 
În mod obişnuit, fapta ilicită, ca element al răspunderii civile delictuale, este definită 

ca fiind „orice faptă prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate 
prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei persoane” (a se vedea în acest sens op. cit. pag. 
176). 

Noţiunea de faptă ilicită este privită în practica judecătorească în mod extensiv, în 
sensul că se reţine răspunderea civilă delictuală nu numai atunci când s-a adus atingere unui 
drept subiectiv – stricto sensu -, dar şi atunci când au fost prejudiciate anumite interese ale 
anumitor persoane. 

Atunci când se examinează în concret existenţa unei fapte ilicite, ca element al 
răspunderii civile delictuale, se are în vedere obiectivarea, manifestarea exterioară a unei 
atitudini de conştiinţă şi voinţă a unei anumite persoane, neinteresând aici atitudinea 
subiectivă a persoanei faţă de fapta sa ori, mai ales, faţă de urmările acestei fapte. 
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Există anumite situaţii în care, deşi fapta săvârşită provoacă un prejudiciu altei 
persoane, răspunderea civilă delictuală nu este angajată, întrucât caracterul ilicit al faptei este 
înlăturat, de existenţa unor cauze care înlătură acest caracter ilicit, şi anume, legitima apărare, 
starea de necesitate, forţa majoră sau cazul fortuit, îndeplinirea unei activităţi impuse ori 
permise de lege ori a ordinului superiorului, exercitarea unei drept subiectiv, consimţământul 
victimei. 

Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu. 
Pentru a fi angajată răspunderea unei persoane în temeiul răspunderii civile delictuale, 

nu este suficient să existe, pur şi simplu, fără legătură între ele, o faptă ilicită şi un prejudiciu 
suferit de o altă persoană, ci este necesar ca între faptă şi prejudiciu să fie un raport de 
cauzalitate, în sensul că acea faptă a provocat acel prejudiciu. 

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesar să se stabilească, nu un 
raport de cauzalitate în general, ci raportul de cauzalitate specific dintre acţiunea sau 
inacţiunea omenească cu caracter ilicit şi prejudiciu, fără a ignora ori subaprecia cauzele de 
ordin fizic, biologic, medical, tehnic, etc., care pot să explice, sub aspectul cauzalităţii 
naturale, producerea unui anumit efect păgubitor. 

Determinarea raportului de cauzalitate este delicat de făcut, însă, aşa cum s-a arătat în 
doctrina de specialitate, cel mai bun sistem pentru determinarea acestui raport de cauzalitate 
este acela al cauzalităţii necesare ( a se vedea în acest sens I.M. Anghel, Fr. Deak, M.F. P. – 
Răspunderea civilă, pag. 92 şi urm.; Fr. Deak, Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 
prejudiciu, ca element al răspunderii civile, în Unele probleme teoretice ale predării ştiinţei 
dreptului în învăţământul superior, Ministerul Învăţământului, Bucureşti, 1966, pag. 7-12; C. 
Stătescu, C. Bîrsan, op. cit. pag. 190 şi urm.). 

Acest sistem, al cauzalităţii necesare, porneşte de la definiţia categoriei de cauză, ca 
fiind acel fenomen care, precedând efectul, îl provoacă în mod necesar, putând fi considerate 
drept cauză a prejudiciului numai acele fapte care au o legătură absolut necesară cu efectul 
produs. 

Vinovăţia celui care a cauzat prejudiciul. 
Pentru ca răspunderea civilă delictuală a celui care a cauzat prejudiciul să fie angajată, 

nu este îndeajuns să fi existat o faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul 
produs, ci este absolut necesar ca acea faptă să îi fie imputabilă autorului ei, adică autorul să 
fi avut o vină atunci când a săvârşit-o, să fi acţionat deci cu vinovăţie. 

Vinovăţia, aşa cum a fost definită în doctrina de specialitate (a se vedea C. Stătescu, 
C. Bîrsan, Op. cit, pag. 196 şi urm.) reprezintă atitudinea psihică pe care autorul a avut-o la 
momentul săvârşirii faptei ilicite, sau, mai exact, la momentul imediat anterior săvârşirii 
acesteia, faţă de fapta şi urmările acesteia, ea presupunând ca antecedent un proces psihic 
complex, de conştiinţă şi de voinţă, proces care se sfârşeşte prin a se manifesta în exterior, a 
se obiectiva sub forma acţiunii ori inacţiunii ilicite. 

În plus, este necesar ca vinovăţia, în oricare din formele ei, intenţie directă sau 
indirectă, culpă directă ori indirectă, neglijenţă sau imprudenţă, ori „cea mai uşoară culpă”, să 
fie în corelaţie cu fapta ilicită şi cu raportul de cauzalitate. 

Împrejurări care înlătură vinovăţia. 
Există anumite împrejurări care înlătură vinovăţia autorului pretinsei fapte ilicite, 

respectiv, cazul fortuit, forţa majoră, etc. 
În cuprinsul noţiunii largi a fortuitului – a cazului fortuit lato sensu – trebuie să 

distingem o serie de împrejurări care, toate, presupun lipsa vinovăţiei, dar care, fiecare în 
parte se disting prin anumite caracteristici şi consecinţe juridice, care le sunt proprii. 

Astfel, în literatura juridică şi practica judecătorească sunt reţinute drept împrejurări 
care înlătură vinovăţia: fapta victimei înseşi; fapta unui terţ, pentru care autorul nu este ţinut a 
răspunde; cazul fortuit stricto sensu; cazul de forţă majoră. 
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În materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, distincţia dintre cazul 
fortuit stricto sensu şi cazul de forţă majoră nu prezintă importanţă deosebită, ambele având 
aceleaşi efecte exoneratoare de răspundere. 

Concluzionând, dacă toate aceste condiţii sunt cumulativ întrunite, şi nu este prezent 
niciun caz exonerator de răspundere, atunci este posibilă angajarea răspunderii civile 
delictuale pentru fapta proprie. 

Aplicând, în concret, la cauza pendinte, condiţiile angajării răspunderii civile 
delictuale, Curtea constată că în cauză, acestea au fost pe deplin dovedite. 

Astfel, prin articolele publicate – fiind evidentă intenţia de publicare a acestor 
informaţii de „senzaţie”, informaţii nefundamentate pe o bază factuală solidă, însă 
prejudiciabile pentru reclamant -, reclamantului intimat i-au fost încălcate drepturile 
personale nepatrimoniale fundamentale constând în: dreptul la onoare, dreptul la reputaţie şi 
dreptul la propria imagine.  

De asemenea, reclamantul a suferit un evident prejudiciu moral, prejudiciu constând 
în lezarea onoarei, deteriorarea iremediabilă a bunei sale reputaţii, atât în societate şi în 
profesie, cât şi în mediul familial şi în cercul de prieteni sau cunoscuţi. 

Nu este de ignorat, din punct de vedere al prejudiciului moral cauzat reclamantului 
intimat, nici disconfortul psihic suferit de acesta, concretizat în tulburarea liniştii sale 
sufleteşti şi mentale, a păcii interioare, în temerea reclamantului că modul în care va fi 
percepută imaginea sa de către toţi cei apropiaţi, precum şi de către opinia publică, va fi unul 
alterat şi deteriorat. 

Apoi, este de avut în vedere împrejurarea că, independent de soarta ulterioară a 
eventualelor dosare penale care-l privesc pe reclamant, imaginea acestuia în societate, în 
familie, în mediul profesional, este compromisă în mod grav, poate chiar ireversibil. 

Consideraţii cu privire la aprecierea caracterului nefondat al motivului II de apel. 
În susţinerea caracterului denigrator al întregului articol publicat în nr. din 18-24 

februarie 2013 al săptămânalului „B....eanul”, reclamantul a susţinut că, într-adevăr în 
dosarul penal nr. .../P/2012, al serviciului teritorial DNA O., prin procesul verbal din 
07.02.2013, s-a început urmărirea penală împotriva sa, pentru săvârşirea infracţiunii de luare 
de mită, prev de art. 254 C. penal, dar de la acea dată şi până în prezent organele de urmările 
penală nu au mai întocmit nici un act de urmărire penală, lăsând acest dosar în nelucrare, doar 
din dorinţa de a-i asigura denunţătorului un grad mai mare de credibilitate într-un alt dosar 
aflat pe rolul unei instanţe din ţară şi care nu îl priveşte pe reclamant; în toată cariera sa 
reclamantul nu a fost cercetat administrativ sau disciplinar, iar inspecţia CSM , la care se face 
trimitere în articol, l-a vizat doar pe judecătorul P.M.; cauza L., de asemenea menţionată în 
articol de către pârâtă, a fost soluţionată de DNA prin NUP, iar reclamantul nu a ştiut că este 
cercetat, până la comunicarea soluţiei; reclamantul nu ştie de existenţa altor anchete care să 
vizeze activitatea sa de judecător, iar dacă astfel de anchete există şi reclamantul nu ştie, se va 
supune rigorilor legii şi va răspunde la orice chemare a organelor de anchetă; în toată cariera 
sa de judecător a avut doar calificative maxime, iar promovările le-a obţinut în urma unor 
examene notate cu 10; colectivul de judecători al Secţiei Penale a Curţii de Apel O. i-a 
propus funcţia de şef secţie penală, însă a refuzat acest lucru şi a solicitat pensionarea întrucât 
nu a dorit să târască instituţia în care a muncit atâţia ani într-un jihad mediatic, cu consecinţe 
incalculabile pentru imaginea colegilor săi şi pentru bunul renume al Curţii de Apel O.. 

Analizând susţinerile reclamantului, referitoare la caracterul denigrator al articolului 
publicat în săptămânalul „B....eanul”, în numărul din 18-24 februarie 2013, prin raportare la 
conţinutul informaţiilor cuprinse în acest articol, coroborat cu probele administrate în cauză, 
Curtea reţine următoarele: 

Articolul este scris într-o manieră alambicată şi confuză, făcându-se trimiteri de la o 
informaţie diferită la o altă informaţie cu totul diferită, fără nici o legătură aparentă între 
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acestea, ideea de ansamblu care se desprinde din articol fiind aceea că fostul preşedinte al 
Tribunalului B. a fost sau mai este angrenat în tot felul de afaceri mai mult sau mai puţin 
nelegale, alături atât de foşti şi actuali colegi ai săi, cât şi de afacerişti ... cunoscuţi pe plan 
local. 

Trimiterile făcute în articol la „Afacerea S.”, la fostul judecător A.P., a cărui situaţie 
şi imagine este legată de cea a judecătorului T.M., chiar dacă se doresc a fi o simplă 
informare cu privire la modul de soluţionare a acelui dosar, finalizat cu achitarea lui M. şi P., 
în realitate conţin implicit o doză de scepticism cu privire la modalitatea în care cei doi 
judecători au fost achitaţi. 

Spre această concluzie conduc formulările peiorative utilizate în conţinutul 
articolului: „cu roba spălată”; „a scăpat ca prin urechile acului”; „sentinţa salvatoare”; „M. s-
a prezentat neprihănit la locul de muncă”. 

Toate aceste sintagme utilizate în conţinutul articolului sugerează ideea că achitarea 
nu a fost legală şi corectă şi inoculează totodată publicului cititor sugestia că cei doi 
judecători au fost achitaţi pe nedrept. 

Or, sentinţa penală nr. 64/28.07.2006, pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar 
penal nr. .../2003, prin care s-a dispus achitarea inculpatului M.T., sub aspectul învinuirii 
comiterii infracţiunii de luare de mită, prev. şi ped. de art. 254 C. penal, în baza art. 10 lit. a, 
rap. la art. 11 pct. 2 lit. a C. pr. Penală (pe motiv că fapta penală nu există), a fost menţinută 
întru totul de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia penală nr. 6883/24.11.2006, 
pronunţată în dosarul penal nr. .../2003 (f. 20 -32, 33 – 37 dosar fond ). 

Într-adevăr, în aceste hotărâri judecătoreşti, faptele pentru care inculpaţii au fost 
trimişi în judecată vizau şi pe numitul S. V. – la care pârâţii apelanţi fac trimitere în articolul 
sus menţionat prin folosirea apelativului „Afacerea S.”, însă, hotărârea judecătorească penală 
de achitare, definitivă, nu mai poate fi repusă în discuţie şi nu mai poate fi criticată ori 
contestată sub aspectul considerentelor pentru care s-a dispus achitarea reclamantului. 

O hotărâre judecătorească definitivă de achitare se bucură de putere de lucru judecat, 
se impune astfel pentru părţi şi pentru terţi, nefiind admisibilă punerea ulterioară la îndoială a 
soluţiei de achitare de către un terţ, în speţă de către săptămânalul „B....eanul”. 

Simpla trimitere, îndoielnică şi bănuitoare la hotărârea penală definitivă de achitare, 
conduce la ideea că respectiva hotărâre judecătorească nu este respectată, în mod nepermis 
punându-se la îndoială soluţia instanţei penale care a dispus achitarea, precum şi a instanţei 
supreme – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - care a menţinut în mod definitiv această soluţie 
de achitare. 

Alte trimiteri din articol, la diferite cercetări penale care îl vizează pe reclamant, sunt 
tendenţios făcute, în condiţiile în care, în absenţa unor dovezi certe de vinovăţie a 
reclamantului în legătură cu presupusele fapte ce-i sunt imputate prin articol, şi în condiţiile 
în care orice persoană se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la momentul la care se va 
pronunţa o hotărâre penală definitivă de condamnare, sunt de natură să-l prejudicieze în mod 
cert pe reclamant, acestuia fiindu-i afectat dreptul la imagine. 

Ceea ce ar fi trebuit, eventual să se menţioneze în articol, trebuia să vizeze un 
comunicat de presă, preluat dintr-un comunicat de presă al DNA – lui, şi care să informeze 
publicul despre împrejurarea că există o cercetare penală privind pe reclamant, dosarul penal 
în care o astfel de cercetare există şi stadiul acesteia.  

Este adevărat că datoria unui ziarist este aceea de a informa publicul cu privire la 
informaţiile de interes public general, dar nu este mai puţin adevărat că o astfel de obligaţie 
trebuie exercitată cu bună credinţă, după o temeinică şi prealabilă documentare, întotdeauna 
presa fiind ţinută să relateze întemeindu-se pe o bază factuală solidă. 
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Nu se pretinde ziaristului să-şi divulge sursa, însă, ceea ce se pretinde unui ziarist este 
de a nu publica un articol care nu este întemeiat pe o bază factuală solidă şi care nu se 
fundamentează pe informaţii certe şi reale, temeinic verificate în prealabil. 

Deşi subtitlul din articol „VINE CSM – Inspecţia la O.” sugerează faptul că, chiar 
dacă verificările îl vizează pe M. P., totuşi, în conţinutul articolului este vizat şi reclamantul, 
în articol menţionându-se în mod expres că „inspectorii verifică şi modul în care judecătorii 
M. P., M.P. şi T.M. au admis în 2011 o contestaţie în anulare, declarată de milionarul ... 
V.L.”. 

Or, aceste afirmaţii din cuprinsul articolului sunt infirmate de extrasul de pe ordinea 
de zi a şedinţei CSM – Secţia pentru judecători în materie disciplinară, din 25.11.2013, care 
atestă împrejurarea că cel cercetat disciplinar a fost doar judecătorul P.M., în dosarul 
disciplinar nr. 3/J/2013 (fila 56 – 58 dosar fond). 

În ceea ce priveşte trimiterile din articol, din acelaşi subtitlu, „VINE CSM – Inspecţia 
la O.”, la „Afacerea L.”, este de subliniat faptul că acestea nu s-au întemeiat pe o bază 
factuală solidă şi reală şi că la momentul publicării acestui articol pârâţii apelanţi nu au fost 
suficient de bine informaţi, în condiţiile în care prin Rezoluţia din 04.02.2013, dată de DNA 
în dosar nr. ...- /2003, s-a constatat că încă prin actul de inculpare din 07.01.2013, emis de 
Procurorul Şef al Serviciului Teritorial O. din cadrul DNA, în dosarul penal nr. .../P/2012, s-a 
dispus printre altele neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii M.T., P. M. şi P.M. (fila 14 -
19 dosar fond ). 

Prin aceeaşi rezoluţie a fost admisă plângerea formulată de petiţionarii M.T., P. M. şi 
P.M., a fost infirmat actul de inculpare nr. .../P/2012, din 07.01.2013, în ceea ce priveşte 
soluţia dispusă faţă de cei trei magistraţi, în sensul schimbării temeiului juridic al cauzei care 
împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale, respectiv art. 10 lit. d C. pr. pen., în art. 10 lit. 
a C. pr. pen. (f. 19 dosar fond ). 

Apelanţii au susţinut că nu aveau cum să ia cunoştinţă de această Rezoluţie, pentru că 
nu le-a fost comunicată de către DNA. 

Chiar dacă aparent această susţinere este reală, totuşi ea nu exonerează pe apelanţi de 
obligaţia ce le incumbă, aceea de informare temeinică şi justificată, anterior şi prealabil 
publicării unui articol. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile din articol referitoare la considerentele pentru care 
reclamantul s-ar fi pensionat, acestea sunt pur speculative, nefiind susţinute de dovezi 
concrete emanând de la DNA, ori de la o instanţă de judecată penală. 

Referitor la trimiterile din acelaşi articol, din subtitlul „Amicul intermediar”, 
privitoare la C.G. şi S. B., axate pe relaţiile pe care reclamantul le-ar fi avut cu unul ori altul 
dintre aceştia, acestea de asemenea sunt tendenţioase în condiţiile în care, prin Rechizitoriul 
din 19.03.2013, întocmit în dosar penal nr. 85/P/2012 al DNA – Serviciul Teritorial O., 
reclamantul apărea în calitate de învinuit, ca urmare a unui autodenunţ formulat de 
condamnatul B. I. ( S.) în timp ce numiţii P.M. şi P.M. apăreau ca inculpaţi, iar ca stare de 
fapt se reţine doar atitudinea pe care a avut-o inculpatul P.M. (f. 11 – 12 dosar fond ). 

La momentul publicării acestui articol nu s-a făcut nici un fel de trimitere, în 
cuprinsul articolului, la documente oficiale ale DNA, ori la surse concrete conţinând 
comunicate de presă oficiale, deşi o astfel de trimitere ar fi fost necesar să fie făcută, după o 
informare atentă anterioară publicării articolului, informare care era posibilă, dovadă în acest 
sens fiind adresa nr. … II/23.01.2014 ( f. 104 dosar fond ), emisă de DNA – Serviciul 
Teritorial O., adresă prin care pârâtei apelante G.L. i s-a adus la cunoştinţă faptul că faţă de 
reclamant se efectuează cercetări în trei dosare penale, în două dosare cercetările fiind în 
stadiul actelor premergătoare, motiv pentru care nu se pot comunica alte date, iar într-unul 
dintre dosare, înregistrat sub nr. ../P/2013, disjuns din dosarul penal nr. …/P/2012, s-a dispus 
începerea urmăririi penale faţă de reclamant pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. 
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În dosarul penal nr. …/P/2013, în care, afirmativ, s-a dispus începerea urmăririi 
penale faţă de reclamantul M.T., pentru comiterea infracţiunii de luare de mită (f.104 dosar 
fond ), reclamantului i s-a adus la cunoştinţă prin adresa din 21.02.2014, emisă de DNA –
Serviciul Teritorial O., că „cercetările vor fi finalizate în funcţie de posibilităţile existente” iar 
cererea reclamantului, de consultare a dosarului, a fost respinsă prin Ordonanţa din 
19.02.2014” (f.22 – 23 dosar fond, II). Totodată, reclamantul a fost informat „că cererea de a 
i se comunica în câte dosare penale este cercetat şi în ce calitate, formulată în baza Legii nr. 
544/2001”, nu poate fi soluţionată favorabil pentru că „dispoziţiile acesteia nu sunt aplicabile 
în domeniul instrucţiei penale” (f.21 dosar fond, II). 

Într-un alt dosar penal, nr. …/P/2013 al DNA – Serviciul Teritorial O., prin adresa din 
15.07.2014 reclamantului i s-a adus la cunoştinţă faptul că prin Ordonanţa de clasare a cauzei 
din 15.07.2014 s-a dispus clasarea cauzei, în ceea ce îl priveşte pe reclamantul M.T., pentru 
infracţiunile de instigare la luare de mită, prev. de art. 47 C. penal, rap. la art. 289 alin. 1 C. 
pen., cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000; luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. 
cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000; trafic de influenţă prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. 
cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (f. 95, f. 96 -100 dosar fond, II).  

În cuprinsul acestei Ordonanţe de clasare s-a reţinut faptul că pretinsa săvârşire a 
infracţiunilor de corupţie ce fac obiectul acestei cauze nu a putut fi confirmată cu probe care 
să dovedească vinovăţia acestora. 

Prin Adresa emisă la data de 04.09.2014 în dosar penal nr. …/P/2013 al DNA – 
Serviciul Teritorial O., s-a dispus clasarea cauzei faţă de reclamantul M.T., în baza art. 16 
alin. 1 lit. c C. pr. pen., pe motiv că nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea 
reţinută în sarcina reclamantului (f.101 dosar fond , II) . 

Articolul din numărul 642 al săptămânalului „B....eanul”, apărut în 08-14 aprilie 2013 
este, de asemenea, tendenţios redactat în condiţiile în care, deşi în realitate informaţiile îl 
vizau pe P.M., totuşi, apare şi imaginea reclamantului, sugerându-se ideea – nedovedită şi 
neconfirmată, la acel moment al publicării articolului, de date oficiale emanând de la DNA - , 
că reclamantul ar fi fost părtaş, alături de P.M., la un scenariu infracţional de trafic de 
influenţă şi de luare de mită. 

Corect apreciază reclamantul că acest articol l-a vizat în mod direct şi pe el, în 
condiţiile în care fotografia numitului P.M., de la pagina 4, îl prezenta pe acesta cu haine 
obişnuite, deşi acesta era încă judecător, chiar dacă suspendat temporar din funcţie, în timp ce 
fotografia de la pagina 5 îl înfăţişează pe reclamant în robă, deşi la acea dată era pensionar. 

Din nou, articolul se doreşte a fi unul de senzaţie, conţinând afirmaţii grave la adresa 
unor magistraţi, fiind publicat fără să se fi indicat comunicatul oficial de presă al DNA pe 
baza cărora ziaristul şi-a extras informaţiile conţinute în articol şi ignorând cu desăvârşire 
prezumţia de nevinovăţie de care se bucură orice persoană până la momentul la care intervine 
o hotărâre penală definitivă de condamnare. 

Pe de altă parte, împrejurarea că numitul B. ar fi afirmat că ştia că P.M. „a discutat cu 
judecătorul M.”, reprezintă o simplă speculaţie, nesusţinută de dovezi pertinente, care să 
fundamenteze concluziile inserate în cuprinsul articolului. 

Curtea constată că şi prin articolul apărut în numărul 666, din 23-29 septembrie 2013, 
al aceluiaşi săptămânal, „B....eanul”, din nou se pune sub semnul îndoielii achitarea definitivă 
a reclamantului în dosarul privind „Afacerea S.”, contestându-se temeinicia, justeţea şi 
legalitatea hotărârii definitive de achitare. 

Detaliile stării de fapt invocate de denunţătorul B. I. se regăsesc în Rechizitoriul din 
19 martie 2013, întocmit în dosar penal nr. …/P/2012 al DNA – Serviciul Teritorial O. (f. 59 
– 83 dosar fond), reţinându-se ca stare de fapt că influenţa de care s-a prevalat inculpatul 
P.M. faţă de denunţătorul B. I. a fost una reală, acesta discutând despre dosarul penal în care 
era judecat denunţătorul şi despre posibilitatea pronunţării unei hotărâri favorabile acestuia cu 
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colegul său de complet, judecătorul M.T. însă, prin acest Rechizitoriu s-a dispus disjungerea 
cauzei faţă de învinuitul M.T., cercetările urmând a se efectua într-un dosar nou înregistrat. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile din articol, referitoare la traficanţii de ţigări P. C. şi 
M.H., cu referire şi la numitul T.M.şi la numitul M.I.A., şi la faptul că aceştia ar fi oferit mită 
40.000 Euro judecătorului M. P., respectiv, referitoare la faptul că, soluţia în cazul 
traficanţilor de ţigări ar fi fost „dirijată de M.”, acestea sunt contrazise de Rechizitoriul din 22 
august 2013, întocmit de DNA – Serviciul Teritorial O., în dosar penal nr. 59/P/2012, din 
care rezultă că inculpat în dosar erau C. P., H.M., T.Mihăiţă. şi M.I.A., iar învinuit era P.M. ( 
f. 84 – 89 dosar fond), iar nicidecum reclamantul M.T.. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile din articol, referitoare la faptul că „soluţia dirijată de M. 
e motivată în doi peri şi trei rânduri”, acestea de asemenea sunt tendenţioase şi nasc îndoieli 
asupra competenţei profesionale a judecătorului care a motivat soluţia, dar mai mult decât 
atât, sugerează impresia că în tot acest carusel infracţional „dirijorul” ar fi fost chiar 
reclamantul. 

Împrejurarea că într-un alt dosar penal, nr. …/P/2012 al DNA – Serviciul Teritorial 
O., s-ar face din nou referire la contestaţia în anulare formulată de L.V., soluţionată de un 
complet de judecată din care făcea parte şi reclamantul M.T. (f.17 - 29 dosar apel) nu prezintă 
relevanţă din perspectiva limitelor în care instanţa a fost legal investită prin cererea 
introductivă de instanţă, mai ales că faţă de numitul M.T. s-a disjuns cauza sub aspectul 
comiterii infracţiunii de abuz în serviciu. 

Oricum, din perspectiva îndeplinirii sau nu în cauză a condiţiilor necesare angajării 
răspunderii civile delictuale, trebuie analizat în concret dacă sunt sau nu îndeplinite aceste 
condiţii în raport de limitele în care reclamantul a investit instanţa, adică în raport de 
articolele menţionate de reclamant în cuprinsul cererii sale. 

Or, în raport de aceste date, coroborate cu circumstanţele de fapt ale cauzei şi cu 
jurisprudenţa CEDO în materia aplicării art. 10 din Convenţie, Curtea constată că în cauză 
sunt pe deplin întrunite cerinţele necesare angajării răspunderii civile a pârâţilor apelanţi, 
conform prevederilor legale anterior reproduse. 

În ceea ce priveşte susţinerea pârâţilor apelanţi, în sensul că nu se precizează în 
hotărâre cu ce fel de caractere ar urma să fie acesta publicată, Curtea constată că această 
susţinere nu este întemeiată, în condiţiile în care este de domeniul evidenţei că la publicarea 
hotărârii vor trebui să fie avute în vedere exact acelaşi tip de caractere şi acelaşi tip de scriere 
care au fost folosite la publicarea articolelor prejudiciabile. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor de drept şi de fapt mai sus expuse, Curtea 
constată că apelul pârâţilor este fondat în parte, astfel încât, în temeiul art. 480 alin. 1 C. proc. 
civ., îl va admite în parte, conform dispozitivului prezentei decizii. 

Părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată în apel. 
 

9. Despăgubiri morale. Persoană lipsită de libertate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 715/A din 14 aprilie 2015  

I. Prin sentinţa civilă nr. 497 din 23 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../117/2013 s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului 
Roman prin Ministerul Finanţelor Publice. 

S-a respins excepţia inadmisibilităţii cererii. 
S-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul R.C.H., în contradictoriu 

cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi în consecinţă a fost obligat 
pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei de 2.500 lei cu titlu de despăgubiri morale. 

S-a respins celelalte pretenţii ale reclamantului. 



88 
 

Cu privire la excepţiile formulate, acestea au fost respinse ca nefondate. 
Potrivit prevederilor art.541 al.3 (3) C. pr. pen., reţinute ca fiind incidente în cauză, 

„pentru obţinerea reparării pagubei, persoana îndreptăţită se poate adresa tribunalului în a 
cărei circumscripţie domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin 
Ministerul Finanţelor Publice.” 

Ca atare, calitatea procesuală a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice este 
conferită acestuia de lege, sens în care excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de 
pârât a fost respinsă. 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, instanţa a 
apreciat de asemenea ca fiind neîntemeiată, faţă de dispoziţiile art.539 C. pr. pen. “are dreptul 
la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de 
libertate. 

(2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanţă a 
procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a 
judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau hotărârea 
definitivă a instanţei de judecată învestită cu judecarea cauzei.” 

Astfel, textul legal citat prevede posibilitatea acordării de despăgubiri nu numai în 
cazul în care există o hotărâre definitivă de achitare, aşa cum a susţinut pârâtul, ci şi când 
privarea nelegală de libertate este stabilită prin ordonanţa procurorului, prin încheierea 
definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, 
precum şi prin încheierea definitivă a instanţei de judecată. 

În speţă, s-a constatat că prin Încheierea penală nr.27/17.07.2013 pronunţată de 
Tribunalul Alba, Secţia penală în dosar nr..../107/2013 a fost admisă propunerea formulată de 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia şi s-a dispus arestarea 
preventivă a reclamantului R.H.C. pe o perioadă de 30 de zile. 

Cu aceeaşi dată, de 17.07.2013, s-a emis mandatul de arestare preventivă nr.41/2013, 
iar la data de 24.07.2013 orele 9,30 reclamantul a fost depistat în Cluj-Napoca, str. Primăverii 
nr.12, ap.4, ocazie cu care s-a întocmit procesul-verbal de depistare de către IPJ - Serviciul de 
Investigaţii Criminale şi s-a pus în executare mandatul de arestare. 

Prin Încheierea penală nr.92/26.07.2013 pronunţată de Curtea de Apel Alba-Iulia - 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori, urmare a admiterii recursului reclamantului, s-a 
dispus casarea în întregime a Încheierii penale nr.27/17.07.2013 a Tribunalului Alba, Secţia 
penală, anularea mandatului de arestare preventivă nr.41/17.07.2013 şi punerea de îndată în 
libertate a reclamantului. 

În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a reţinut că propunerea de arestare 
preventivă a reclamantului s-a soluţionat în lipsa citării acestuia, cu toate că erau cunoscute 
adresele sale de domiciliu şi de reşedinţă. În această situaţie a fost încălcat dreptul la apărare 
al reclamantului şi nu au fost respectate exigenţele minime impuse de Codul de procedură 
penală şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, circumscrise dreptului la un proces 
echitabil, aspect care a impus, în baza art.6 CEDO trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Din răspunsul comunicat instanţei la data de 07.10.2014 sub nr.5684/07.10.2014 de 
către IPJ Alba - Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, rezultând că reclamantul a fost 
încarcerat în perioada 24.07.2013 orele 13,55 -26.07.2013 orele 13,50. 

Ulterior, prin Încheierea nr.30/30.07.2013 a Tribunalului Alba, Secţia penală a fost 
respinsă propunerea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Alba-Iulia privind arestarea preventivă a reclamantului, dispunându-se faţă de acesta, măsura 
obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 30.07.2013, 
impunându-i-se totodată anumite obligaţii pe durata măsurii adoptate. 

Această soluţie a fost menţinută prin Încheierea penală nr.95/2013 a Curţii de Apel 
Alba-Iulia Secţia penală şi pentru cauze cu minori. 



89 
 

Faţă de cele expuse tribunalul a constatat că printr-o hotărâre definitivă (Încheierea 
penală nr.92/26.07.2013 pronunţată de Curtea de Apel Alba-Iulia -Secţia penală şi pentru 
cauze cu minori) s-a stabilit că măsura arestării reclamantului a fost nelegală, întrucât a fost 
adoptată cu nesocotirea dreptului la apărare şi prin aceasta, cu încălcarea dreptului la un 
proces echitabil enunţat de art.6 CEDO, nefiind întrunite în cauză condiţiile prevăzute de 
lege, dispunându-se anularea mandatului de arestare preventivă şi punerea în libertate a 
reclamantului. 

În consecinţă, nelegalitatea măsurii arestării a rezultat evident, ceea ce a atras 
incidenţa dispoziţiilor art.539 alin.2 Cod proc. pen., drept urmare, arestarea nelegală a 
reclamantului atrage încălcarea dreptului reclamantului la libertate şi obligă autorităţile la 
repararea prejudiciului produs. 

În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în cauzele privind încălcarea 
prevederilor art.5 din Convenţie s-a arătat că scopul esenţial al art. 5 este protejarea 
individului împotriva arbitrariului autorităţilor statale şi că, în realizarea acestui scop, orice 
privare de libertate trebuie să aibă o bază legală. 

Curtea Europeană s-a pronunţat în sensul că interpretarea termenului "potrivit căilor 
legale", prevăzut de art. 5 alin. (1) din Convenţie are în vedere obligaţia de respectare a 
normelor interne procedurale şi de drept substanţial. 

Or, la adoptarea măsurii arestării preventive în cazul reclamantului, dispoziţiile art. 
146, 149 şi art.150 Cod procedură penală nu au fost respectate cât timp în încheierea prin care 
s-a dispus această măsură nu a fost soluţionată cu citarea legală a reclamantului. 

În aceste condiţii, nerespectarea dispoziţiilor legale ce reglementează în dreptul intern 
materia arestării preventive, atrage încălcarea art. (5) alin. (1) lit. c) din Convenţie şi dreptul 
reclamantului de a fi despăgubit pentru prejudiciul astfel produs. 

Cu privire la prejudiciul suferit, reclamantul a invocat producerea unor daune morale 
pentru şocul resimţit ca urmare a arestării sale nelegale, abuzive, însă a menţionat în mod 
expres că nu doreşte administrarea probei testimoniale. 

Cu toate acestea, instanţa a apreciat că în speţă, prejudiciul moral este indiscutabil, 
constând în atingerea adusă acelor valori care definesc personalitatea umană şi se referă la 
existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, la demnitate, onoare, 
prestigiu profesional şi alte valori similare. 

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

Sub aspectul cuantificării prejudiciului moral suferit, tribunalul a reţinut criteriile 
prevăzute de art.540 al.1 C. pr. pen (nou), respectiv a avut în vedere cele 2 zile de arestare 
preventivă nelegală, precum şi valorile morale afectate. O evaluare exactă a daunelor morale 
nu este posibilă, întinderea despăgubirilor s-a făcut ţinând cont de criteriile mai sus evocate şi 
de elementele de fapt reţinute, precum şi de principiul reparării integrale a prejudiciului 
suferit raportat la dispoziţiile art.998 şi urm. Cod civ. 

Totodată, s-a apreciat că acordarea acestor despăgubiri nu trebuie să reprezinte o sursă 
de îmbogăţire fără just temei, dar în acelaşi timp să nu fie golite de conţinut dispoziţiile 
art.540 Cod proc. pen., şi să se acorde o satisfacţie morală reclamantului, motiv pentru care 
instanţa a considerat că suma de 2.500 lei răspunde acestor cerinţe, faţă de 10.833,33 lei 
solicitată de reclamant. 

Sub acest aspect s-a mai reţinut că trimiterea făcută de reclamant la amenda judiciară 
în cuantum de 5000 lei care i-a fost aplicată, nu poate constitui un criteriu pentru stabilirea 
despăgubirilor morale în prezenta cauză. 
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Criteriile pe care instanţa este ţinută să le aibă în vedere sunt, aşa cum s-a arătat deja, 
cele prevăzute de art.540 C. pr. pen., iar cuantumul unei amenzi judiciare nu se regăseşte 
printre acestea. Despăgubirile acordate pentru prejudiciul moral cauzat ţin de drepturile şi 
libertăţile afectate prin măsura nelegală aplicată, şi de modul în care aceasta s-a răsfrânt 
asupra persoanei reclamantului, în timp ce cuantumul amenzilor judiciare este predeterminat 
de legiuitor, în raport de alte valori sociale afectate prin exercitarea conduitei sancţionate de 
textul ce prevede respectiva sancţiune. 

În ce priveşte daunele materiale solicitate, instanţa a reţinut că acestea nu pot fi 
acordate. 

Astfel, suma de 6600 lei achitată cu titlu de onorariu avocaţial, conform chitanţei 
nr.29/28.08.2013, faţă de data la care aceasta a fost emisă, nevizând dosarul în care s-a 
pronunţat Încheierea penală nr.27/17.07.2013 a Tribunalului Alba, Secţia penală, casată prin 
Încheierea penală nr.92/26.07.2013 pronunţată de Curtea de Apel Alba-Iulia - Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori, fiind mult ulterioară momentului la care respectiva hotărâre s-a 
pronunţat. 

Suma de 150 lei solicitată pentru cheltuielile de deplasare nu este justificată cu vreun 
înscris doveditor, şi oricum s-a referit la termenele de judecată din data de 30.07.2013 şi 
respectiv 02.08.2013, când s-a soluţionat, după casare, propunerea de arestare preventivă. Or, 
ceea ce a condus la prezentul demers judiciar au fost hotărârile judecătoreşti anterioare, 
încheierea penală nr.27/17.07.2013 a Tribunalului Alba şi încheierea penală nr.92/26.07.2013 
a Curţii de Apel Alba-Iulia. 

În ceea ce priveşte sumele de 58,35 lei şi 12 lei, ocazionate de confecţionarea 
ştampilei de certificare şi de listarea şi fotocopierea înscrisurilor depuse la dosar, acestea nu 
reprezintă daune materiale determinate de arestarea nelegală a reclamantului, iar pentru 
certificarea înscrisurilor depuse nu se impunea realizarea unei ştampile. 

Aşa fiind, faţă de considerentele expuse şi temeiurile legale indicate, instanţa a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice 
şi excepţia inadmisibilităţii cererii, a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul 
R.C.H., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi în 
consecinţă: a obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei de 2.500 lei cu titlu de 
despăgubiri morale. 

Cu toate că reclamantul a solicitat acordarea de cheltuieli de judecată, nu a indicat nici 
cuantumul lor şi nici în ce constau acestea, iar la dosar nu se regăsesc înscrisuri doveditoare 
ale unor asemenea cheltuieli, astfel încât în raport de dispoziţiile art.451,452 N. C. pr. civ., nu 
au fost acordate. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamantul R.H.C., pârâtul STATUL 
ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE şi PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL CLUJ. 

II. Reclamantul R.H.C. a solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei 
atacate, în sensul stabilirii compensaţiilor acordate ca despăgubiri morale la valoarea de 
10.833,33 lei solicitată iniţial, acordarea unor compensaţii materiale în valoare de 6.600 lei, 
care să acopere prejudiciul cauzat de cheltuielile cu titlu de onorariu avocaţial, aşa cum sunt 
ele descrise în Nota explicativă privind contractul de asistenţă juridică nr. 29/29.07.2013, 
existentă la dosar şi obligarea pârâtului, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, la plata 
sumelor datorate, prin convertirea lor în lire sterline, GBP, şi transferul sumei astfel obţinute 
în contul lui din Marea Britanie, deschis la … Bank, IBAN:…, BIC: …, deoarece locuieşte în 
străinătate şi nu are cont bancar în România. 

În motivare, apelantul arată că sentinţa este nedreaptă pentru că a acordat despăgubiri 
morale în cuantum mult mai redus, comparativ cu ce a fost obligat Statul Român (de către 
instanţele naţionale sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului) să achite în cazuri similare 



91 
 

pentru violarea dreptului la libertate prevăzut de art. 5 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată şi de către România. 

În cazul Creangă v. România, cazul 29226/03, CEDO, în şedinţa de Mare Cameră din 
23 februarie 2012, a constatat două încălcări ale dreptului la libertate, una de doar câteva ore 
în 16 iulie 2003, de la ora 12 la ora 22, iar alta începând cu data de 25 iulie 2003, pentru care 
Statul Român a fost obligat la plata unor despăgubiri morale în valoare de 8.000 de euro. 

În ghidul de aplicare a articolului 5 din Convenţie, publicat de CEDO, se arată la 
capitolul „Dreptul la compensaţii pentru detenţie nelegală (articolul 5 § 5)", subcapitolul 
„Valoarea compensaţiei", că art. 5§ 5 nu îndreptăţeşte aplicantul la o anume valoare a 
compensaţiei, însă, oricum, compensaţiile care sunt neglijabile sau disproporţionate faţă de 
gravitatea violării nu se vor conforma cerinţelor art. 5 § 5, deoarece aceasta ar face dreptul 
garantat de acea prevedere teoretic şi iluzoriu, iar în încheiere se stipulează că: „ o 
despăgubire nu poate fi considerabil mai mică decât cea acordată de către CEDO în cazuri 
similare (Gonea v. Moldova, § 30; Cristina Boicenco v. Moldova, § 43) ". 

Instanţa a considerat că suma de 2.500 lei, acordată ca satisfacţie morală, este 
corespunzătoare, însă nu a facut vreo referire la jurisprudenţa internă sau CEDO. Instanţa a 
afirmat că o evaluare exactă a daunelor morale nu este posibilă şi că la întinderea 
despăgubirilor s-a ţinut cont de cele 2 zile de arestare preventivă nelegală precum şi de 
valorile morale afectate. O astfel de motivare ar putea fi acceptată dacă ar avea de-a face cu 
un caz în premieră, însă, în speţă nu se poate vorbi de aşa ceva, astfel că instanţa ar fi trebuit 
să aplice în mod corespunzător jurisprudenţa internă sau CEDO pentru stabilirea 
despăgubirilor. Lucru pe care nu 1-a făcut. 

Ori, suma de 2.500 lei, echivalentul a 550 euro, acordată de Tribunalul Cluj, este 
neglijabilă şi extrem de redusă, comparativ cu sumele acordate de CEDO în cazuri similare. 

În acţiunea intentată împotriva Statului Român a solicitat despăgubiri morale în 
valoare de 10.833,33 lei. Lăsând la o parte, deocamdată, algoritmul prin care a ajuns la 
această suma, este important de precizat că acordarea de către instanţă a acestor despăgubiri, 
care nu sunt exagerate, ci sunt chiar mai reduse decât cele acordate de CEDO în situaţii 
similare, i-ar fi dat satisfacţie morală şi ar fi stins litigiul. Instanţa a înţeles să-i respingă 
pretenţiile nu prin contestarea valorii, despre care nu s-a pronunţat că ar fi nepotrivită, ci prin 
contestarea algoritmului de calcul al pretenţiilor, invocând faptul că o amendă judiciară nu se 
regăseşte printre criteriile prevăzute de art. 540 din N.C.P.P. O astfel de motivare este total 
lipsită de temei atâta timp cât respectivul articol, la primul alineat stipulează că „ la stabilirea 
întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privării nelegale de libertate, precum şi de 
consecinţele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate ori a celui aflat 
în situaţia prevăzută la art. 538", fără însă a se individualiza în vreun fel aceste consecinţe, 
lăsând acest lucru la aprecierea instanţei. În acest sens, indiferent de algoritmul de calcul 
prezentat de el, acesta nu s-ar fi regăsit în prevederile art. 540 N.C.P.P. Ce trebuie reţinut este 
faptul că, reflectând profund asupra consecinţelor pe care arestarea nelegală le-a avut atât 
asupra sa, cât şi asupra familiei lui, şi încercând să determine o compensaţie rezonabilă 
pentru cele 2 zile şi 4 ore de privare abuzivă de libertate, compensaţie care să se înscrie în 
cadrul stabilit de CEDO, a avansat această sumă, amenda judiciară fiind menţionată doar cu 
titlu de referinţă, pentru comparaţie, aşa cum a arătat şi în formularea acţiunii. 

Lipsite de temei sunt şi motivele invocate de instanţă pentru respingerea pretenţiilor 
materiale în sumă de 6.600 lei, achitată cu titlu de onorariu avocaţial. 

Faptul că chitanţa nr. 29 a fost emisă la data de 28.08.2013, mult ulterioară 
pronunţării hotărârii nelegale, neavând nicio relevanţă. Avocatul taie chitanţa în momentul în 
care primeşte banii, indiferent de data întocmirii contractului de asistenţă juridică. 
Reclamantul a arătat că a fost arestat în 24 iulie 2013 de către Poliţia Cluj, care l-a ridicat de 
la domiciliul din Cluj-Napoca, fără înştiinţare prealabilă. Nu era să ia cu el, în arest, o 
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importantă sumă de bani pentru plata imediată a avocatului, cu atât mai mult cu cât nu avea 
de unde să ştie la cât se va ridica onorariul. Avocatul lui s-a deplasat de urgenţă de la Deva la 
Alba Iulia, pentru a-l reprezenta în instanţă. Contractul de asistenţă juridică, în formă tipărită, 
a fost semnat abia în data de 29 iulie 2013 (până în acel moment priorităţile absolute erau 
îndreptate spre apărarea sa pentru încetarea stării de lipsire de libertate) şi prevedea, pentru 
asistenţa şi reprezentarea juridică în dosarul …/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Alba Iulia (cel în care s-a cerut arestarea preventivă), inclusiv măsurile preventive, un 
onorariu de 13.200 lei. La sfârşitul lunii august 2013, primind nişte bani, a putut să facă o 
plată parţială, de 6.600 lei, reprezentând onorariul pentru asistenţa cu ocazia arestării 
preventive, aşa cum a fost menţionat pe chitanţa emisă în 28.08.2013. 

Reclamantul a arătat că este adevărat că pe chitanţa menţionată nu a fost specificat în 
mod clar numărul dosarului în care s-a pronunţat încheierea penală nr. 27/17.07.2013, însă a 
fost menţionat în mod clar că plata s-a făcut ca onorariu aferent dosarului de urmărire penală 
301/P/2012, pentru asistenţa la arestarea preventivă. Iar în nota explicativă existentă la 
dosarul cauzei, avocatul a arătat în ce au constat serviciile sale şi cum au fost ele evaluate, 
inclusiv pentru reprezentările în instanţă, cu menţionarea exactă a termenelor şi dosarelor 
având ca obiect propunerea de arestare preventivă, fiind menţionate atât dosarul .../107/2013, 
cât şi dosarul .../107/2013*. 

În ceea ce priveşte sumele de 150 lei, 58,35 lei şi 12 lei, a arătat reclamantul că nu 
mai insistă în recuperarea acestora. 

În drept, şi-a întemeiat apelul pe prevederile art. 466 şi următoarele din Noul cod de 
procedură civilă. 

III. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ a solicitat admiterea apelului, 
desfiinţarea sentinţei atacate şi rejudecând, respingerea acţiunii reclamantului (în concret, 
respingerea petitului de acordare a unor daune morale pentru presupusa privare nelegală 
libertate invocată în cauză). 

În motivarea apelului s-a arătat că prin sentinţa civilă atacată, instanţa de fond a 
hotărât printre altele, admiterea în parte a acţiunii civile formulate şi precizate de către 
reclamantul R.H.C., în sensul acordării în favoarea acestuia a unor despăgubiri morale în 
cuantum de 2.500 lei, ca urmare a constatării producerii unei erori judiciare cu caracter penal 
faţă de reclamant, în accepţiunea art. 5 CEDO şi art. 539 N.C.P.P. (privarea nelegală de 
libertate prin arest preventiv, pt. 2 zile şi 5 ore). 

Hotărârea pronunţată în primă instanţă este însă nelegală şi netemeinică, din 
următoarele motive: 

În motivarea apelului se arată, în esenţă, că în cauză nu sunt întrunite cerinţele 
prevăzute expres şi imperativ în dispoziţiile legale ce reglementează materia acordării de 
despăgubiri pentru cazurile de privare nelegală de libertate - actualmente art. 539 alin. 2 
N.C.P.P. - în sensul că stabilirea caracterului nelegal al măsurii privative de libertate se face 
exclusiv în baza unui act oficial şi definitiv (ordonanţă, încheiere, hotărâre judecătorească) al 
unui organ judiciar competent (procuror, judecător, instanţă) care să constate efectiv acest 
lucru, reglementarea fiind similară cu cea din Codul anterior de procedură penală (art. 504 
alin. 3).  

În speţă însă, nu s-a stabilit în concret şi în mod definitiv un eventual caracter nelegal 
al arestării preventive a reclamantului R.H.C. în baza mandatului nr. 41/2013 emis de 
Tribunalul Alba în condiţiile precizate mai sus, ci dimpotrivă, s-a apreciat drept necesară 
luarea unei măsuri preventive faţă de acesta în raport cu multitudinea şi gravitatea învinuirilor 
aduse, cu modul de comitere a faptelor, pagubele materiale semnificative şi alte urmări 
produse, perseverenţa infracţională şi atitudinea sa procesuală de la acel moment. A fost însă 
apreciată ca oportuna luarea unei măsuri mai puţin severe - obligarea de a nu părăsi ţara, iar 
încheierea de luare a acesteia (nr.30/30.07.2013 a Tribunalului Alba) a rămas ulterior 
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definitivă prin încheierea nr. 95/02.08.2013 a Curţii de Apel Alba-Iulia, rezultând deci 
implicit şi legalitatea măsurii preventive. 

Faptul că soluţionarea propunerii de arestare preventivă s-a desfăşurat în primă 
instanţă cu nesocotirea unor norme procesual-penale privind modul de citare al inculpatului şi 
dreptul său la apărare, nesocotirea fiind însă remediată imediat pe calea ordinară de atac a 
recursului, prin anularea mandatului de arestare şi trimiterea cauzei spre rejudecare, nu este 
de natură să imprime automat şi implicit caracter nelegal măsurii preventive în sine, cu atât 
mai mult cu cât şi în urma rejudecării propunerii s-a luat faţă de susnumit una dintre măsurile 
existente în Codul de procedură penală în vigoare la acea dată.  

De altfel, în cuprinsul considerentelor şi motivării încheierii nr. 92/26.07.2013 a 
Curţii de Apel Alba-Iulia, prin care s-a dispus anularea mandatului nr. 41/2013 şi punerea în 
libertate a reclamantului, nu există nicio referire/menţiune la un eventual caracter nelegal al 
măsurii preventive anulate, ci dimpotrivă, s-a specificat în mod expres şi concret faptul că 
omisiunea citării la judecarea propunerii de arestare preventivă are consecinţe (doar) asupra 
legalităţii hotărârii astfel adoptate (f. 8 din încheierea nr. 92), iar prin urmare, hotărârea 
(încheierea) în cauză a şi fost casată în întregime şi trimisă spre rejudecare. În ipoteza în care 
instanţa de recurs ar fi constatat caracterul nelegal al măsurii în sine, singura soluţie corectă şi 
posibilă era constatarea expresă a nelegalităţii, şi pe cale de consecinţă, respingerea cu titlu 
definitiv a propunerii de luare a măsurii, prin chiar decizia pronunţată în soluţionarea 
recursului. 

În altă ordine de idei, reclamantul R.H.C. nici nu a probat în vreun fel (deşi a fost 
întrebat expres despre probaţiunea pe care doreşte să o propună în cauză) nici existenţa şi nici 
întinderea daunelor morale cerute prin acţiunea introductivă de instanţă.  

Chiar dacă - în ipoteza întrunirii premiselor legale ale răspunderii statului pentru 
prejudiciile cauzate prin erori judiciare (situaţie inexistentă însă în speţa de faţă, conform 
argumentaţiei de mai sus), efectele negative şi lezarea valorilor ce definesc atributele 
personalităţii umane, ex. - demnitatea, onoarea, cinstea, prestigiul profesional, sănătatea, 
integritatea corporală, alte valori similare, etc., sunt legal prezumate şi evaluate în principal 
prin aprecierea judecătorului, în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei, practica 
judiciară curentă este unanimă şi constantă în sensul că în scopul unei juste aprecieri a 
criteriilor de evaluare a acestor circumstanţe este absolut necesar ca cel care pretinde daunele 
morale să producă un minimum de probe, argumente şi indicii din care să rezulte afectarea 
propriu-zisă a drepturilor sale personale, nepatrimoniale, prin măsura procesuală luată pe 
nedrept împotriva sa, lucru ce nu s-a întâmplat însă în prezenta cauză (a se vedea în acest sens 
considerentele şi motivarea Deciziei nr. 180/17.04.2004 a ICCJ, pe site-ul www.scj.ro, 
respectiv Decizia nr. 2963/06.07.2011 a Curţii de Apel Cluj şi altele asemănătoare, la 
secţiunea „jurisprudenţă" a portalului Curţii). 

În consecinţă şi în concluzie, rezultând fără dubiu că în cauza civilă de faţă nu sunt 
întrunite premisele prevăzute în art. 539 alin. 2 N.C.P.P. (şi art. 504 alin. 3 din Codul anterior 
de procedură penală), în interpretarea şi aplicarea disp. art. 5 CEDO, adică nu există 
caracterul nelegal al privării de libertate a numitului R.H.C., în intervalul de cea. 2 zile şi 5 
ore, în perioada 24.07.2013, ora 9:30 - 26.07.2013, ora 13:30, cum a susţinut acesta în cererea 
de chemare în judecată, iar ca atare se impunea respingerea în întregime a acţiunii civile 
introductive de instanţă. 

Faţă de ansamblul argumentelor expuse mai sus, văzând şi dispoziţiile art. 480 alin. 2 
teza a II-a N.C.P.C. comb. cu art. 7 alin. 2 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Noului Cod de procedură civilă, a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost declarat şi 
motivat prin prezentul memoriu, desfiinţarea Sentinţei civile nr. 497/2014 a Tribunalului Cluj 
- Secţia Civilă, rejudecarea cauzei de către instanţa de apel şi adoptarea unei noi hotărâri 
judecătoreşti, temeinice şi legale, de respingere a acţiunii civile promovate de reclamantul 
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R.H.C. (în sensul respingerii şi petitului de acordare a unor daune morale pentru pretinsa 
privare nelegală libertate invocată în cauză). 

IV. Pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a 
solicitat admiterea apelului în temeiul art. 480(2) C.pr.civ., schimbarea hotărârii atacate cu 
consecinţa respingerii pretenţiilor reclamantului. 

În motivarea apelului s-a arătat că sentinţa atacată este nelegală, pornind de la faptul 
că, pe de-o parte, acţiunea reclamantului este inadmisibila, iar pe de altă parte, suma acordata 
cu titlu de despăgubiri morale, în primul rând, nu are la baza un suport probator ( în cauza nu 
s-a administrat un minim de probe care să justifice susţinerile reclamantului), iar în al doilea 
rând, pentru faptul că suma de 2500 lei acordată pentru 2 zile de arest preventiv este prea 
mare prin raportare la realităţile prezentului, în sensul că această sumă reprezintă salariul 
minim pe economie a unei persoane pe aproximativ 3 luni. 

Astfel, aşa cum a arătat în faţa instanţei de fond, în cazul reclamantului, prin 
încheierea penala nr. 27/17.07. 2013 s-a reţinut şi motivat că la dosar există probe din care a 
rezultat că, inculpatul R.H.C. s-a sustras de la urmărire penală şi judecată, deoarece, imediat 
după descoperirea faptelor a părăsit România stabilindu-se în străinătate, deşi avea cunoştinţa 
despre existenţa acestui dosar şi că deşi a fost citat în mod repetat, la domiciliul său din 
Marea Britanie şi audiat de autorităţile judiciare engleze, în cadrul investigaţiilor proprii sau 
al cererilor de comisie rogatorie adresate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia 
acestor autorităţi, nu s-a prezentat la termenele fixate. S-a reţinut de asemenea, că exista 
probe că susnumitul îşi continua activităţile infracţionale întâlnindu-se cu braconierii din 
munţii Orăştiei în ţară şi străinătate pentru a primi şi valorifica artefactele sustrase 

Pentru punerea în libertate a susnumitului, Curtea de Apel Alba, reţinând cele 
prezentate mai sus, dar dând o altă interpretare normelor legale privind citarea inculpatului 
pentru audiere şi pe cale de consecinţa, a casat încheierea penala recurată şi a trimis cauza 
spre rejudecare, dispunând punerea în libertate a inculpatului. 

În opinia pârâtului concluziile celor doua instanţe la care mai sus a făcut referire 
relevând împrejurarea că la data luării măsurii privative de libertate, reclamantul avea 
calitatea de inculpat, deci, existau motive verosimile care sa ducă la luarea acestei măsuri. 

Pe de altă parte, chiar din cuprinsul hotărârii atacate rezultând că reclamantul nu a 
înţeles să administreze probe prin care să justifice întinderea prejudiciului suferit. 

Pârâtul a considerat că şi în situaţia în care reclamantul aducea un minim de probe în 
justificarea susţinerilor sale, suma acordata de instanţa de fond, aşa cum a arătat mai sus, este 
exagerată prin raportare la cele 2 zile de arest preventiv, aceasta, reprezentând contravaloare 
salariului minim pe economie a unei persoane aferent a aproximativ 3 luni. 

V. Prin întâmpinarea înregistrată la data de 23 februarie 2015 reclamantul R.H.C. a 
solicitat respingerea apelurilor ca nefondate. 

În motivarea întâmpinării a arătat că formularea celor două apeluri denotă o lipsă de 
respect a autorităţilor române faţă de Convenţia pentru apărarea drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale şi faţă de CEDO, precum şi faţă de deciziile acesteia. 

VI. Prin întâmpinarea înregistrată la data de 2 martie 2015 pârâtul STATUL ROMÂN 
PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a solicitat admiterea apelului formulat pentru 
motivele arătate şi respingerea apelului formulat de reclamant ca neîntemeiat pentru motivele 
arătate atât în apelul formulat cât şi în cel al Ministerului Public. 

VII. Examinând sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

1.Curtea va analiza împreună apelurile formulate de pârâţii Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, criticile formulate 
prin cele două memorii fiind comune. 
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Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii formulate, Curtea reţine că, în mod 
judicios, această excepţie a fost respinsă de instanţa de fond.  

Susţinerile apelanţilor referitoarea la neîndeplinirea în cauză a condiţiilor prevăzute de 
art.539 alin.2 C.pr.civilă nu pot fi primite. Astfel, ceea se invocă de către pârâţii apelanţi este 
faptul că în speţă nu s-a stabilit în concret şi în mod definitiv un eventual caracter nelegal al 
arestării preventive a reclamantului, ci, dimpotrivă, s-a apreciat ca oportună luarea unei 
măsuri mai puţin severe – obligaţia de a nu părăsi ţara. 

Din punctul de vedere al apelanţilor, faptul că soluţionarea propunerii de arestare 
preventivă s-a desfăşurat în prima instanţă cu nesocotirea unor norme procesual penale nu 
este de natură să imprime automat şi implicit caracter nelegal măsurii arestării în sine, în 
condiţiile în care s-a dispus luarea unei alte măsuri preventive, iar încălcarea procedurii a fost 
remediată imediat pe calea de atac a recursului, prin anularea mandatului de arestare si 
trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Analiza prevederilor art. 539 alin.2 C.pr.civilă, în modul expus mai sus, nu este însă 
împărtăşită de Curte.  

 Potrivit textului legal invocat, privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, 
după caz, prin ordonanţă a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi 
şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau 
hotărârea definitivă a instanţei de judecată învestită cu judecarea cauzei. 

Ca atare, acest text nu impune o condiţie în mod explicit formalistă, aşa cum susţin 
apelanţii, în sensul că privarea de liberate trebuie să fie indicată expressis verbis ca nelegală 
într-unul din actele procedurale amintite. 

O astfel de interpretare rigidă ar fi de natură a lipsi de conţinut norma ce conferă 
dreptul la despăgubiri persoanelor ce au fost private de libertate în mod nelegal, fapt ce ar 
contraveni în mod evident nu doar spiritului legii, ci şi jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, dată în interpretarea art.5 din Convenţie. 

În acest sens, Curtea reţine că această condiţie privind stabilirea caracterului nelegal 
al privării de libertate este similară cu cea din Codul anterior de procedură penală – art.504 
alin.3. 

Textul acestuia a fost invocat în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în cauza 
SÂNCRĂIAN împotriva ROMÂNIEI (nr. 71723/10) – Hotărâre din 14 ianuarie 2014. 

În paragraful 95 din hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor a reţinut următoarele: „ 
În această privinţă, Curtea observă că potrivit art. 504 C. proc. pen., orice reparaţie este 
condiţionată de constatarea nelegalităţii detenţiei prin ordonanţă a parchetului sau prin 
decizie a unei instanţe (supra, pct. 36). Or, din dosar reiese că autorităţile române nu au 
considerat nici un moment această măsură ca fiind ilegală sau contrară în alt mod art. 5 din 
Convenţie. Teza Guvernului constă aşadar în a afirma că detenţia reclamantei s-a produs în 
conformitate cu dreptul intern. Prin urmare, Curtea concluzionează că reclamanta nu putea 
solicita nicio despăgubire în temeiul dispoziţiei sus-menţionate pentru încălcarea art. 5 § 1, 
în lipsa unei recunoaşteri a nelegalităţii detenţiei de către autorităţile naţionale.” 

Ca atare, reţinerea condiţiei constatării nelegalităţii deţinerii separat de analizarea 
caracterului nelegal al acestuia pe parcursul procedurilor, aşa cum par a tinde apelanţii, nu 
poate fi primită. Astfel, prin hotărârea precitată, Curtea reaminteşte că art. 5 § 5 este respectat 
atunci când se pot solicita reparaţii pentru o privare de libertate care a avut loc în condiţii 
contrare alineatelor 1, 2, 3 sau 4 (Wassink împotriva Ţărilor de Jos, 27 septembrie 1990, pct. 
38, seria A nr. 185-A, şi Houtman şi Meeus împotriva Belgiei, nr. 22945/07, pct. 43, 17 
martie 2009). Dreptul la reparaţii prevăzut la alineatul 5 presupune aşadar că o încălcare a 
unuia dintre celelalte alineate a fost stabilită de o autoritate naţională sau de instituţiile 
Convenţiei. În această privinţă, exercitarea efectivă a dreptului la reparaţii, garantat de 
această ultimă dispoziţie, trebuie să fie asigurată cu un grad suficient de certitudine. 
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Curtea reţine aşadar că ceea ce este fundamental în stabilirea dreptului la despăgubiri 
este a se verifica dacă măsura respectivă a fost constată ca fiind nelegală pe parcursul 
procedurilor. Or, în cauza de faţă, mandatul de arestare emis pe seama reclamantului a fost 
anulat de către instanţa de control judiciar, reţinându-se faptul că propunerea de arestare 
preventivă s-a judecat la instanţa de fond în lipsa reclamantului şi în lipsa citării legale a 
acestuia, deşi erau cunoscute organelor judiciare mai multe adrese de domiciliu şi de 
reşedinţă ale acestuia, atât în ţară, cât şi în străinătate. Este aşadar pe deplin dovedit, în 
interpretarea dată de instanţă, faptul că nelegalitatea măsurii privative de libertate a fost 
constatată prin hotărâre judecătorească. 

În acest sens apar ca nefondate susţinerile apelanţilor potrivit cărora nelegalitatea 
măsurii arestării trebuie privită distinct de nelegalitatea hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
dispus aceasta, în condiţiile în care faţă de reclamant s-a luat, în urma rejudecării cererii de 
arestare, o altă măsură privativă, mai puţin restrictivă. 

Curtea nu poate accepta argumentul potrivit căruia legalitatea arestării trebuie privită 
doar prin prisma motivelor de fond.  

Dimpotrivă, art. 23 alin.2 din Constituţia României prevede în mod expres că 
arestarea unei persoane este permisă numai în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege. Ca 
atare, atât procedura, cât şi temeinicia măsurii preventive intră, în mod firesc de altfel, în 
sfera controlului de legalitate, cu consecinţa naşterii dreptului la reparaţii în cazul încălcării 
oricăreia dintre normele de procedură sau de fond. 

O astfel de interpretare rezultă neechivoc din jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.  

În paragraful 65 din hotărârea precitată, Curtea subliniază în mod expres şi neechivoc 
că „ la originea expresiei „potrivit căilor legale” se află conceptul de procedură echitabilă şi 
corectă, ideea că orice măsură privativă de libertate ar trebui să fie emisă de o autoritate 
calificată, să fie efectuată de o astfel de autoritate şi să nu aibă un caracter arbitrar (a se vedea 
în special hotărârea Winterwerp împotriva Ţărilor de Jos, 24 octombrie 1979, pct. 45, seria A 
nr. 33). 

În plus, Curtea a decis că obligaţia de a garanta acuzatului dreptul de a fi prezent în 

sala de judecată – fie în cursul primei proceduri iniţiate împotriva sa, fie în cursul noului 
proces – reprezintă unul din elementele esenţiale ale art. 6 (Stoichkov împotriva Bulgariei, 
nr. 9808/02, pct. 56, 24 martie 2005). Prin urmare, refuzul de a redeschide o procedură care 

a avut loc în lipsă, în absenţa oricărui indiciu că persoana acuzată a renunţat la dreptul de a 
se prezenta în instanţă, a fost considerată o „flagrantă denegare de dreptate”, care 
corespunde conceptului de procedură „vădit contrară dispoziţiilor art. 6 sau principiilor 
consacrate de acesta” [Stoichkov, citată anterior, pct. 54–58, şi Sejdovic împotriva Italiei 
(MC), nr. 56581/00, pct. 84, CEDO 2006-II]. 

 Argumentele Curţii sunt pe deplin aplicabile şi în cauza de faţă şi nu necesită 
lămuriri suplimentare. Măsura arestării faţă de reclamant s-a dispus în lipsa sa, fără a fi 
îndeplinită legal procedura de citare. O astfel de procedură încalcă flagrant dreptul la un 
proces echitabil, cu consecinţa nelegalităţii măsurii dispuse în aceste circumstanţe. 

 În ceea ce priveşte criticile referitoare la faptul că reclamantul nu a probat 
existenţa şi întinderea daunelor morale, Curtea reţine că simpla constare a privării nelegale de 
libertate atrage prezumţia simplă a existenţei unui prejudiciu moral. Dreptul la libertate este 
proclamat de Constituţie ca fiind inviolabil, restrângerea sa putând fi făcută, pe cale de 
excepţie, în condiţii strict prevăzute de lege.  

Libertatea este intrinsecă fiinţei umane, un atribut esenţial al demnităţii sale. Lipsirea 
de liberate, prin ea însăşi, este o măsură de natură a crea un sentiment de disconfort, o 
suferinţă psihică; în cazul în care această măsură este nelegală suferinţei intrinseci i se adaugă 
un sentiment de nedreptate şi frustrare ce determină un prejudiciu moral ce trebuie reparat. 
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Fireşte, întinderea acestui prejudiciu nu se stabileşte arbitrar, ci pe baza unui set de 
criterii, însă asupra acestor aspecte, ce au făcut şi obiectului apelului reclamantului, Curtea 
urmează a reveni în cele ce succed printr-o analiză comună a acestui aspect. 

În ceea ce priveşte faptul că în cauza penală nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă 
cu privire la infracţiunile pentru care este judecat reclamantul, Curtea subliniază că acest 
aspect este irelevant. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului face o distincţie clară între dreptul protejat de 
art.5 şi art.6 din Convenţie, menţionând în mod expres că nu este necesar ca persoana 
deţinută să fie în cele din urmă trimisă în judecată. Ca atare, nu soluţia pe fond din procesul 
penal este cea care prezintă relevantă, ci respectarea obligaţiilor legale în momentul 
dispunerii măsurii privative de liberate (a se vedea cauzele Murray v. the United Kingdom, 
28 octombrie 1994 şi hotărârea Lexa v. Slovakia din 5 ianuarie 2010).  

2. Cu privire la apelul formulat de reclamantul R.H.C. 
Criticile formulate de apelant se rezumă, în esenţă, la două aspecte: cuantumul 

daunelor morale acordat de instanţa de fond şi respingerea cererii privind acordarea 
compensaţiilor materiale. 

Cu privire la primul aspect Curtea reţine că instanţa de fond a obligat Statul Român la 
plata sumei de 2500 lei, echivalentul a 55o Euro. În opinia reclamantului, această sumă este 
una neglijabilă şi extrem de redusă, comparativ cu sumele acordate de CEDO în cauze 
similare. 

Această susţinere nu este însă una reală. 
Pornind de la situaţia de fapt expusă, Curtea admiţând că lipsirea de libertate în mod 

ilegal este unul de natură a crea o stare de disconfort, insecuritate, frustrare şi nedreptate, 
subliniază că aprecierea gravităţii acestui prejudiciu trebuie să se facă la un nivel rezonabil, 
prin raportare la o reacţie previzibilă a unei persoane aflate într-o situaţie similară. 

Curtea aminteşte, raportat la problematica generală a stabilirii cuantumului daunelor 
morale, repere stabilite de jurisprudenţa Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, 
în cauza Tolstoy Miloslovsky c. Regatul Unit, acesta a stabilit cu titlu de principiu că 
despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu atingerea adusă, 
având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea şi 
gravitatea atingerii adusă acestora.  

Ca atare, în lipsa unor criterii care să permită o cuantificare obiectivă a daunelor 
morale, aprecierea acestora trebuie să se facă pe o bază echitabilă corespunzătoare 
prejudiciului real şi efectiv suferit de reclamanţi. Până la urmă, rolul reparării pecuniare a 
unui prejudiciu moral ţine tot de echitate, pentru a oferi o compensaţie pentru daunele 
produse de un fapt ilicit. 

 În consecinţă, ele trebuie să îşi păstreze caracterul echitabil, iar faptul că nu există 
criterii rigide de stabilire a cuantumului acestora nu înseamnă că aprecierea este una 
subiectivă şi arbitrară. Un cuantum exagerat al reparaţiei în raport de gravitatea faptei şi 
consecinţele sale efective ar depăşi funcţia compensatorie a acestor daune, transformându-se 
ele însele într-o inechitate, furnizând o sursă de îmbogăţire injustă pentru cel ce le pretinde. 

În completarea celor arătate mai sus, pentru a oferi criterii de comparaţie, Curtea s-a 
raportat şi la valorile medii ale daunelor morale acordate de instanţa europeană, în condiţiile 
în care acest criteriu a fost invocat chiar de apelantul reclamant. Chiar dacă o apreciere 
identică nu poate fi concepută datorită naturii acestor daune, o abordare unitară ţine şi ea de 
caracterul echitabil al modului de stabilire a prejudiciului. 

În ceea ce priveşte hotărârea pronunţată în cauza Creangă vs. România, Curtea reţine 
că, în această speţă, s-a dispus întradevăr acordarea sumei de 8000 euro cu titlu de 
despăgubiri pentru daune morale, însă situaţia de fapt este una specifică, raţiunea Curţii 
neputând fi aplicată mutatis mutandis în cauza de faţă. Astfel , daunele sunt acordate global, 
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iar în ceea ce priveşte arestarea sa din 25 iulie 2003, ca urmare a recursului în anulare nu este 
menţionată perioada lipsirii de libertate.  

În plus, se impune o examinare mai largă a jurisprudenţei Curţii, pentru o imagine de 
ansamblul a cuantumului daunelor acordate în astfel de circumstanţe. 

Or, sub aspectul cuantumului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului are o 
jurisprudenţă constantă, statuând în echitate si în raport de circumstanţele cauzei, adoptând o 
poziţie moderată prin sumele rezonabile acordate. În cauza Konolos (hotărârea din 7.02.2008) 
în care Curtea a constatat încălcarea art. 5 paragraful 1 prin arestarea nelegală s-a acordat 
suma de 3000 euro pentru „prejudiciul moral necontestabil” suferit de reclamant. De 
asemenea în cauza Canciovici, pentru detinerea nelegală, neaducerea în fata unui magistrat si 
interceptări telefonice nelegale, Curtea a acordat împreună reclamanţilor suma de 6000 euro 
cu titlul de prejudiciu moral. De altfel, prin alte hotărâri din perioada 2008 – 2010, instanţa 
europeană a manifestat aceeaşi moderaţie, acordând sume cuprinse între 1000 si 5000 euro, 
pentru prejudiciul moral suferit (łarălugă vs. România, hotărârea din 8.07.2008; Jiga 
vs.România, hotărârea din 16.03.2010; Oancea vs. România, hotărârea din 29.02. 2009). 

Relevantă este în mod deosebit hotărârea din cauza Zielonka impotriva Poloniei ( 
hotărârea din 8 noiembrie 2005), prin care s-au acordat 500 de euro reclamantului, pentru trei 
zile de detenţie ilegală, situaţia fiind similară ca perioadă de timp – chiar mai mare - cu cea a 
reclamantului. 

În limite similare se situează şi jurisprudenţa internă mai recentă în materie. Astfel, 
prin decizia civilă pronunţată în dosarul nr.248/54/2010 al Curţii de Apel Craiova s-a stabilit 
cu titlu de despăgubire suma de 250 lei /zi de detenţie, apreciindu-se că este o sumă 
rezonabilă, de natură să compenseze suferinţele fizice şi psihice din timpul privării de 
libertate; prin decizia civilă nr.40/2010 a Curţii de Apel Braşov s-a stabilit o sumă de 10.000 
lei cu titlu de daune morale pentru o perioadă de privare de libertate nelegală de 6 luni şi 8 
zile, având în vedere circumstanţele cauzei şi principiul echităţii şi al echilibrului social; prin 
decizia civilă nr.50/2011 a Curţii de Apel Bucureşti s-a stabilit suma de 30.000 lei cu titlu de 
daune morale pentru arestarea preventivă nelegală pe o durată de 4 luni şi 11 zile şi 
încarcerarea nelegală pe o durată de 10 luni şi 8 zile.  

Ca atare, Curtea de Apel reţine că suma acordată de Tribunal reprezintă o reparaţie 
adecvată pentru lipsirea de libertate a reclamantului pe o perioadă de 2 zile. Suma de 2500 lei 
reprezintă echivalentul salariului minim pe economie pentru aproximativ două luni şi 
jumătate, neputându-se reţine aşadar caracterul modic al acestei sume , aşa cum pretinde 
reclamantul. 

În ceea ce priveşte daunele materiale, Curtea admite, în acord cu susţinerile 
reclamantului, că simplul fapt al achitării onorariului de avocat la un moment ulterior 
prestării serviciilor de asistenţă juridică nu este prin el însuşi un motiv suficient de respingere 
a pretenţiilor vizând restituirea cuantumului acestora. 

Pe de altă parte însă, Curtea subliniază că, atâta vreme cât această sumă este solicitată 
cu titlu de prejudiciu material pentru lipsirea sa ilegală de libertate, legătura de cauzalitate 
între faptul ilicit şi prejudiciu trebuie evidenţiată în mod distinct, iar întinderea prejudiciului 
trebuie să fie certă. 

Din nota explicativă privind contractul de asistenţă juridică nr.29/29.07.2013 depus la 
fila 113 dosar fond, rezultă că onorariul pretins este aferent mai multor stadii procesuale, nu 
doar asistării în faţa instanţei ce a constat nelegalitatea măsurii arestării. Or, etapele ulterioare 
– rejudecarea, recurs declarat după rejudecare – în urma cărora s-a dispus luarea unei alte 
măsuri preventive faţă de reclamant nu sunt în legătură de cauzalitate cu prejudiciul pretins 
de reclamant. 

În aceste circumstanţe, Curtea nu se poate substitui părţii pentru a aprecia ce parte din 
acest onorariu a fost aferentă reprezentării în faţa Curţii de Apel Alba Iulia, instanţă ce a 
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stabilit nelegalitatea măsurii, astfel încât cuantumul prejudiciului suferit de reclamant apare 
ca incert. Din acest motiv Curtea reţine că în mod corect acesta nu a fost acordat de instanţa 
de fond, urmând a menţine dispoziţia instanţei de fond şi sub acest aspect. 

În concluzie, pentru ansamblul considerentelor de fapt şi de drept expuse mai sus, 
constatând că sentinţa instanţei de fond este legală şi temeinică, fiind respinse toate criticile 
formulate de apelanţi, în temeiul art. 480 ali.1 C.pr.civilă, va respinge ca nefondate apelurile 
declarate de către reclamantul R.H.C., pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE şi PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ 
împotriva sentinţei civile nr. 497 din 23.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 
.../117/2013, pe care o va menţine. 

 
 

10. Militar profesionist participant la misiuni în Angola, Kosovo şi 
Afganistan. Degradarea stării de sănătate şi decesul acestuia. 

Îndreptăţirea soţiei supravieţuitoare la solde lunare de bază brute  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 718/A din 15 aprilie 2015  

Prin sentinŃa civilă nr. 480/F din 10.03.2014 a Tribunalului BistriŃa-
Năsăud, pronunŃată în dosar nr. …/2013, a fost respinsă, ca neîntemeiate 
excepŃiile inadmisibilităŃii acŃiunii şi a prescripŃiei dreptului material la 
acŃiune, invocate de pârâtul Ministerul Apărării NaŃionale. 

 A fost admisă, ca fiind întemeiată, acŃiunea precizată formulată 
de reclamanta S.G.E.R. împotriva pârâtului Ministerul Apărării NaŃionale 
Bucureşti şi în consecinŃă a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei 
suma de 95.500 lei reprezentând despăgubiri-contravaloarea a 100 solde 
lunare de bază brute - actualizată cu indicele preŃurilor de consum şi 
dobânda legală aferentă, începând cu data de 7.08.2013 şi până la plata 
efectivă. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 1000 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut prioritar, conform art. 
137 Cod proc. civ., netemeinicia excepŃiilor inadmisibilităŃii acŃiunii şi a 
prescripŃiei dreptului material la acŃiune, dezbătute în condiŃii de 
contradictorialitate. 

 AcŃiunea în pretenŃii promovată este admisibilă, în discuŃie fiind 
dreptul la despăgubire reclamat de soŃia supravieŃuitoare a 
soldatului/gradatului profesionist după decesul acestuia, în conexiune cu 
cauza decesului. Pe de o parte reparaŃia pecuniară poate fi pretinsă doar de 
unul dintre succesori, desocotirea dintre aceştia, în cazul rezolvării 
favorabile, urmând a se realiza potrivit dreptului comun în materie, cât timp 
actul normativ cu caracter special nu prevede expres condiŃionarea dresării 
în comun a petiŃiei. Pe de altă parte dreptul reclamat, despăgubire în caz de 
deces, se naşte direct în persoana urmaşilor defunctului (art. 5 din H.G. nr. 
846/20.09.1996), nesubzistând ipoteza afirmată de pârât a inexistenŃei 
dreptului în patrimoniul defunctului la data decesului acestuia cu 
consecinŃa inaptitudinii, pentru acest motiv, a transmiterii lui către 
succesori. 
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 Sesizarea instanŃei de judecată s-a făcut în termen legal. 
Aplicabilitatea art. 1 alin. 1 şi art. 3 din Decretul-lege nr. 167/1958 privitor 
la prescripŃia extinctivă nu face obiect de controversă, durata de 3 ani a 
termenului în care se poate reclama dezdăunarea nefiind contestată. 
Contrazicerile dintre litiganŃi vizează momentul de la care acest termen 
începe să curgă, reclamanta susŃinând că termenul de prescripŃie curge de 
la data la care s-a produs faptul generator al dreptului, 31.08.2010-decesul 
soŃului, iar pârâtul de la data emiterii deciziei asupra capacităŃii de muncă 
nr. 506/2.10.2008 prin care s-a făcut încadrarea militarului în gradul III de 
invaliditate. Primul punct de vedere este corect, pretenŃia dedusă judecăŃii 
vizând dezdăunarea pentru intervenirea decesului, nu a pierderii capacităŃii 
de muncă. Întrucât dreptul la despăgubire s-a născut la momentul 
survenirii decesului militarului, 31.08.2010, iar demersul juridic a fost 
promovat de către soŃia sa supravieŃuitoare la data de 7.08.2013, tribunalul 
a conchis că acŃiunea pendinte s-a exercitat înlăuntrul termenului general 
de prescripŃie de 3 ani, sesizarea fiind făcută din punct de vedere temporal 
în termen legal. 

 PretenŃia dedusă judecăŃii este legală şi temeinică. 
 Reclamanta S.G.E.R. este soŃia supravieŃuitoare a militarului 

profesionist S.G.F.A., care a participat la mai multe misiuni în Angola, 
Kosovo, Afganistan, ultima misiune a avut loc în Afganistan în perioada 5 
ianuarie 2007 – 30 iulie 2007. După întoarcerea din această ultimă misiune 
starea de sănătate a militarului s-a degradat treptat: iniŃial a fost încadrat în 
gradul III de invaliditate conform deciziei nr. 506/2.10.2008 reŃinându-se o 
deficienŃă locomotorie medie, iar ca dată a ivirii invalidităŃii 09.09.2008, 
ulterior a fost încadrat în gradul II de invaliditate conform deciziei nr. 
1010/aprilie 2009 reŃinându-se ivirea invalidităŃii la data de 03.09.2008 
fără a i se menŃiona cauza invalidităŃii, prin decizia nr. 7/15.09.2009 s-a 
menŃinut aceeaşi dată a ivirii invalidităŃii şi s-a indicat drept cauză a 
invalidităŃii „boală contractată în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaŃiilor 
militare”, apoi la data de 22 aprilie 2010 s-a emis decizia nr. 1197/2010 de 
încadrare în gradul I de invaliditate cu menŃinerea datei ivirii invalidităŃii la 
3.09.2008 şi a cauzei bolii-contractată în timpul şi din cauza îndeplinirii 
obligaŃiilor militare. La data de 31.08.2010 militarul profesionist a decedat, 
prin decizia nr. A-2817/10 din 4.11.2010 a Comisiei de expertiză medico-
militară de pe lângă Spitalul militar Cluj-Napoca concluzionând „deces prin 
boală apărută în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar (misiune în 
cadrul forŃelor internaŃionale de menŃinere a păcii în teatrul de operaŃiuni 
militare din Afganistan)”. Legătura de cauzalitate între bolile reclamantului, 
ce au generat şi decesul, şi misiunea din Afganistan a fost confirmată şi prin 
raportul de expertiză medico-legală nr. 291/II/f/1 din 07.09.2012, probă 
ştiinŃifică administrată în dosarul nr. .../112/2010* al Tribunalului BistriŃa-
Năsăud pe parcursul judecării căruia a decedat militarul reclamant, dosar 
finalizat prin sentinŃa civilă nr. 407/2013, irevocabilă prin decizia nr. 
4090/2013 a CurŃii de Apel Cluj, prin care pârâtul Ministerul Apărării 
NaŃionale a fost obligat să plătească soŃiei supravieŃuitoare şi fiicei soŃilor 
echivalentul în lei al sumei de 60.000 euro cu titlu de despăgubiri aferente 
asigurării de persoane în teatrele de operaŃii, al sumei de 20.000 euro cu 
titlu de daune morale, suma de 745,12 lei reprezentând contravaloarea 
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medicamentelor prescrise defunctului militar şi cheltuieli de judecată în 
sumă de 542 lei. 

 Conform art. 8 ind.5 alin. l lit. a din O.U.G. nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acŃiuni militare 
şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat se acordă 
„ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaŃia în 
vigoare”. Hotărârea Guvernului României nr. 846/1996 privind acordarea 
despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor 
militare prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite 
în timpul şi din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale 
destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare stabileşte la 
art. 1 alin. d) şi art. 5 că despăgubirile ce se acordă pentru deces sunt de 100 
solde de bază lunare brute şi revin urmaşilor legali, iar art. l din Legea nr. 
70/1997 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate 
sau de deces produse gradaŃilor şi soldaŃilor din Ministerul Apărării 
NaŃionale ca urmare a unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale 
destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare stipulează la 
alin. 1 că „GradaŃii şi soldaŃii din Ministerul Apărării NaŃionale au dreptul la 
despăgubiri pentru cazurile de invaliditate produse ca urmare a unor acŃiuni 
militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite 
în timpul şi din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate 
menŃinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condiŃiile şi 
cuantumurile stabilite de Guvern pentru cadrele militare în activitate şi la 
alin.2 că în caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptăŃiŃi, potrivit 
legii”. De asemenea, art. 20 alin.l din Legea nr. 384/2006 privind statutul 
soldaŃilor şi gradaŃilor profesionişti dispune că: „SoldaŃii şi gradaŃii 
profesionişti sau urmaşii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri 
pentru cazurile de invaliditate ori de deces produse ca urmare a unor acŃiuni 
militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente, intervenite în 
timpul şi din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forŃelor 
internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în 
condiŃiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile 
se suportă din bugetul Ministerului Apărării NaŃionale”. 

 PetiŃia de dezdăunare solicitată de reclamantă în calitate de 
succesoare legală a defunctului militar al cărui deces a fost cauzat de 
participarea la misiunea militară internaŃională a fost rezolvată defavorabil 
de pârât. Apărările formulate în cauză, vizând neîntrunirea cumulativă a 
condiŃiilor legale ce impun ca evenimentul decesului să fi survenit în timpul 
misiunii şi în afara teritoriului naŃional, nu pot fi reŃinute ca argumente de 
natură a justifica refuzul despăgubirii. Cât timp textele legale înainte citate 
nu legiferează expres condiŃionarea evocată de pârât, efectele lor nu pot fi 
limitate în sensul susŃinut în apărare, ci, dimpotrivă, devin incidente 
situaŃiei pendinte: decesul militarului a survenit ulterior încheierii misiunii 
militare, pe teritoriul naŃional, fiind cauzat însă de participarea la misiunea 
militară internaŃională, cum au concluzionat specialiştii în materie. 
ProbaŃiunea administrată (înscrisurile ataşate cererii de chemare în 
judecată şi considerentele hotărârilor judecătoreşti pronunŃate în dosar civil 
nr. .../112/2010* depuse la dosar) circumscrie evenimentul decesului în 
discuŃie sferei „altor evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor 
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misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii” la care fac 
referire expresă textele legale citate, astfel încât în cauză sunt întrunite 
condiŃiile impuse de legiuitor ce antrenează consecinŃa despăgubirii 
reclamate. 

 Cuantificarea pretenŃiei concrete este corectă, de altfel nici nu s-
a contestat acest aspect, contravaloarea a 100 de solde lunare brute fiind de 
95500 lei, în care sens este şi adeverinŃa emisă la 11.06.2012 de angajator. 
ReparaŃia integrală a prejudiciului suferit prin refuzul acordării dreptului 
legal impune actualizarea sumei menŃionate cu indicele preŃurilor de 
consum, precum şi cu dobânda legală, începând cu data promovării 
acŃiunii, 07.08.2013, şi până la plata efectivă. 

 În temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă pârâtul a fost 
obligat să-i plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei 
reprezentând onorariu avocaŃial, justificat cu chitanŃa ataşată la dosar. 

 AsistenŃii judiciari au exprimat votul consultativ în sensul celor 
expuse. 

 Împotriva acestei hotărâri au declarat apel ambele părŃi. 
 Prin apelul declarat de reclamantă, s-a solicitat schimbarea în 

parte a sentinŃei în sensul obligării pârâtului la plata sumei de 105.708,95 
lei reprezentând contravaloarea actualizată până în luna iulie 2013 a 100 de 
solde de bază lunare brute, sumă care să fie actualizată în continuare cu 
indicele preŃurilor de consum şi cu dobânda legală aferentă începând cu 
data de 07.08.2013 (data introducerii acŃiunii) şi până la plata efectivă. 

În motivare s-a arătat că trebuie făcută actualizarea cu indicele 
preŃurilor de consum (rata inflaŃiei) a debitului iniŃial, începând din luna 
noiembrie 2010(întrucât prin decizia medicală nr. A-2817/10 din 
04.11.2010 s-a stabilit legătura cauzală a decesului cu îndeplinirea 
obligaŃiilor militare, fiind astfel îndeplinite toate condiŃiile pentru plata 
despăgubirilor) şi până în luna iulie 2013. 

Luna iulie 2013, până când a efectuat actualizarea sumei, reprezintă 
luna anterioară înregistrării cererii de chemare în judecată. 

 Prin apel, pârâtul a solicitat schimbarea sentinŃei în sensul respingerii 
acŃiunii. 

În motivare a arătat că defunctul S.G.A.F., soldat-gradat voluntar în 
Ministerul Apărării NaŃionale, având la activ cinci misiuni în afara 
teritoriului naŃional în perioada 1990 - 2008, ultima fiind cea din Teatrul de 
OperaŃiuni Afganistan, s-a întors în data de 10 iulie 2007, iar în urma vizitei 
medicale efectuate la întoarcerea în Ńară, concluzia medicală înscrisă în fişa 
de control medical nr.4633/11.07.2007 a fost „Apt grupa 4”, iar la rubrica 
neuropsihiatrie s-a făcut menŃiunea „Normal clinic”. Nu s-a consemnat nicio 
invaliditate survenită în urma participării la acŃiunile militare. 

La data de 31 iulie 2008, la mai mult de 1 an după întoarcerea din 
misiune, contractul defunctului cu Ministerul Apărării NaŃionale a încetat 
de drept, prin ajungere la termen, conform prevederilor art.45 alin.(l) lit.g) 
din Legea nr.384/2006 privind statutul soldaŃilor şi gradaŃilor voluntari 
coroborate cu cele ale art.56 lit.j) din Codul Muncii. 

În încercarea de a-l ajuta pe defunct, la mai mult de 2 ani de la 
întoarcerea din misiune şi la peste 1 an de la data trecerii în rezervă, 
Spitalul Militar de UrgenŃă Cluj-Napoca, a emis, prin SecŃia de Psihiatrie, 
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certificatul medical cu nr.A-1569/2 din 3 septembrie 2009, fiind declarat 
inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenŃă, paragraf 169, grupa 
4 din Baremul medical aprobat prin Ordinul ministrului apărării naŃionale 
nr. M.72/2002, la denumirea bolii fiind făcută menŃiunea „Alte tulburări 
psihiatrice necuprinse în acest barem şi care implică risc medical şi/sau 
social pentru colectivităŃile militare”. 

În 31.08.2010 a decedat, iar conform deciziei medicale nr. A-2817/10 
din 04.11.2010, comisia de expertiză de pe lângă Spitalul Militar Cluj-
Napoca a stabilit că există legătură de cauzalitate între deces şi misiunea 
din Afganistan. 

InstanŃa de fond a pronunŃat o hotărâre nelegală şi netemeinică, 
deoarece în mod greşit a respins excepŃia prescripŃiei dreptului material la 
acŃiune. 

Dreptul la despăgubire s-a născut în momentul îndeplinirii 
cumulative a următoarelor condiŃii: 

- invaliditatea să se fi produs ca urmare a unor acŃiuni militare, prin 
accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi 
din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii 
păcii ori constituite în scopuri umanitare; 

- încadrarea într-un grad de invaliditate să fi fost certificată printr-o 
decizie medicală. Cum cea de-a doua condiŃie a survenit în 02.10.2008 în 
momentul emiterii deciziei asupra capacităŃii de muncă nr. 506 (decizie 
emisă de Cabinetul de expertiză medicală BistriŃa de pe lângă Casa 
JudeŃeană de Pensii BistriŃa-Năsăud, prin care s-a făcut încadrarea în 
cadrul III de invaliditate a defunctului, n.n.), rezultă că dreptul la 
despăgubire s-a născut la 02.10.2008. 

Întrucât despăgubirile nu au fost solicitate nici de defunct şi nici de 
reclamantă în interiorul termenului general de prescripŃie (până în 
02.10.2011), devin aplicabile dispoziŃiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Decretul 
nr. 167/1958. 

Critică sentinŃa şi sub aspectul respingerii excepŃiei inadmisibilităŃii 
acŃiunii. 

Privitor la afirmaŃia instanŃei că reparaŃia pecuniară poate fi solicitată 
doar de unul dintre succesori, întrucât actul normativ cu caracter special 
nu prevede expres condiŃionarea dresării în comun a petiŃiei, arată că Legea 
nr. 70/1997 stabileşte la art. 1 alin. (2) că în caz de deces, despăgubirile se 
acordă celor îndreptăŃiŃi, potrivit legii, iar potrivit art. 5 din H.G. 
nr.846/1996, despăgubirile ce se acordă în condiŃiile stabilite de prezenta 
hotărâre se plătesc (...) în caz de deces urmaşilor legali. 

Ambele acte normative invocate fac referire la „urmaşii legali” (deci 
tuturor urmaşilor legali nu doar unuia singur) şi că aceste despăgubiri se 
plătesc „potrivit legii”, fiind necesară corelarea acestor dispoziŃii cu cele 
legale în materie care stabilesc drepturile soŃului supravieŃuitor şi ale 
urmaşilor legali. 

La cererea de chemare în judecată a fost anexat certificatul de 
moştenitor care stabileşte cota de ¼ din moştenire la care are dreptul 
reclamanta, iar pe de altă parte obligaŃia (despăgubirile de 100 solde) este 
divizibilă. 
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Fiica defunctului avea şi are posibilitatea de a solicita acordarea 
despăgubirilor ca urmare a decesului tatălui de la debitorul obligaŃiei. 

Cu privire la al doilea aspect de inadmisibilitate, arată (în corelare cu 
aspectele invocate cu privire la prescripŃie) că întrucât dreptul la 
despăgubiri nu exista în masa succesorală la momentul deschiderii 
moştenirii, nu a putut fi transmis urmaşilor defunctului şi deci nu poate fi 
exercitat de către reclamantă. 

Pe fond, arată că din actele normative incidente (Legea nr. 384/2006 
privind statutul soldaŃilor şi gradaŃilor profesionişti, Legea nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 70/1997 privind acordarea 
despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse 
gradaŃilor şi soldaŃilor din Ministerul Apărării NaŃionale ca urmare a unor 
misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori 
constituite în scopuri umanitare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 
846/1996 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate 
sau de deces produse cadrelor militar, prin accidente, catastrofe sau alte 
asemenea evenimente intervenite în timpul sau din cauza unor misiuni în 
cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în 
scopuri umanitare) rezultă că pentru ca reclamanta să beneficieze de 
despăgubiri ca urmare a decesului soŃului său, trebuie ca decesul să se fi 
produs în timpul şi din cauza (condiŃii cumulative) unor misiuni în afara 
Ńării. 

Sunt redate dispoziŃiile exprese în acest sens ale art. 1 din Legea nr. 
70/1997 „(1) GradaŃii şi soldaŃii din Ministerul Apărării NaŃionale au dreptul 
la despăgubiri pentru cazurile de invaliditate produse ca urmare a unor 
acŃiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente 
intervenite în timpul si din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor 
internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri 
umanitare, în condiŃiile şi cuantumurile stabilite de Guvern pentru cadrele 
militare în activitate. (2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor 
îndreptăŃiŃi, potrivit legii”, ca şi cele ale art. 1 din H.G. nr. 846/1996 
„OfiŃerilor (...) li se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de 
deces produse ca urmare a unor acŃiuni militare, prin accidente, catastrofe 
sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor 
misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori 
constituite în scopuri umanitare”. 

Prin întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea apelului pârâtului. 
În motivare arată că excepŃia prescripŃiei dreptului material la acŃiune 

a fost respinsă în mod întemeiat de către instanŃa de fond, plata fiind 
datorată pentru decesul soŃului său şi nu pentru invaliditate. Cum decesul 
s-a produs la data de 31.08.2010, prescripŃia dreptului material la acŃiune 
nu putea începe să curgă de la o dată anterioară acesteia. 

Apoi, acŃiunea este admisibilă chiar dacă nu a fost formulată de toŃi 
urmaşii legali. Dreptul dedus judecăŃii nu a făcut parte din activul 
succesoral şi, prin urmare, el nu se împarte după regulile moştenirii. Este 
un drept sui-generis, reglementat printr-o dispoziŃie legală specială, care se 
naşte direct în persoana urmaşilor celui decedat. 
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Sub aspectul analizat, apelantul-pârât se contrazice susŃinând, pe de 
o parte, că ar avea dreptul să solicit doar ¼ din cele 100 de solde şi, pe de 
altă parte, că acest drept nu intră în activul succesoral.  

Solicitarea dreptului de către un singur urmaş capătă valenŃele 
juridice ale gestiunii de afaceri, raportat la ceilalŃi urmaşi.  

Pe fond, arată că şi art. 1 din Legea nr. 70/1997 şi art. 1 din H.G. nr. 
846/1996 nu condiŃionează acordarea despăgubirilor de producerea 
decesului în timpul misiunii în cadrul forŃelor internaŃionale ci instituie 
condiŃia ca accidentele, catastrofele sau alte asemenea evenimente care au 
cauzat decesul să se fi produs în timpul misiunii. Ori, legătura de 
cauzalitate a decesului cu misiunea din Afganistan este probată atât prin 
decizia medicală nr. A-2817/10 din 04.11.2010 cât şi prin expertiza medico-
legală efectuată în cauză de către S.J.M.L. BistriŃa-Năsăud. 

Chiar dacă decesul nu s-a datorat unui „accident” sau unei 
„catastrofe” el a fost cauzat de „un alt asemenea eveniment” intervenit în 
timpul şi din cauza misiunii. În sensul că expresia folosită de legiuitor „alte 
asemenea evenimente” intervenite din cauza participării la acŃiuni militare 
include şi faptul generator al îmbolnăvirii şi decesului soŃului este şi 
motivarea deciziei civile nr. 3266/R/2011 pronunŃată de Curtea de Apel 
Cluj. 

De altfel, este logic şi drept ca urmaşilor unui militar decedat după o 
îndelungată suferinŃă din cauza participării la astfel de acŃiuni militare, să li 
se acorde o protecŃie cel puŃin egală cu cea acordată urmaşilor unui militar 
decedat în timpul misiunii. 

Prin întâmpinare, pârâtul solicită respingerea apelului reclamantei. 
În motivare arată că în mod corect a considerat tribunalul că pretinsa 

sumă se datorează actualizată doar începând cu data introducerii acŃiunii şi 
nu de la data survenirii decesului. 

Tribunalul a obligat pârâtul să plătească şi dobânda legală aferentă 
începând de la data introducerii acŃiunii şi până la data plăŃii efective. 

Solicitarea reclamantei privind actualizarea despăgubirilor începând 
cu luna noiembrie 2010 şi până în luna iulie 2013 este lipsită de orice 
suport legal. 

Reclamantei nu i-a fost îngrădit liberul acces la justiŃie, pin urmare 
aceasta a avut posibilitatea de a se adresa instanŃei din momentul 
producerii evenimentului, respectiv din noiembrie 2010. De asemenea, 
aceasta putea să pună în întârziere Ministerul Apărării NaŃionale şi să 
solicite acordarea acestor sume. Simplele adrese trimise de către aceasta nu 
echivalează cu punere în întârziere. Mai mult, adresa nr. 
CR2802/19.10.2010 a fost trimisă înainte a fi stabilită legătura de 
cauzalitate între deces şi participarea la misiunea din Afganistan. 

Faptul că de la momentul producerii decesului (noiembrie 2010) şi 
până la momentul introducerii acŃiunii (07.08.2013) reclamanta a stat în 
pasivitate, nu o îndreptăŃeşte să solicite actualizarea despăgubirilor şi 
pentru acea perioadă. 

În drept, a invocat prevederile art. 205-208 Noul Cod proc.civ. 
  Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de apel şi a 

apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 
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 Ambele apeluri urmează a fi admise, cu consecinŃa schimbării 
în parte a sentinŃei, după cum urmează: 

Cât priveşte apelul pârâtului, instanŃa reŃine următoarele: 
Invocând excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune, apelantul pârât 

ridică practic problema modului de interpretare a dispoziŃiilor legale ale 
art. 1 din H.G. nr. 846/1996: în condiŃiile în care reclamanta solicită 
obligarea pârâtului la plata despăgubirilor aferente decesului soŃului său, 
pârâtul arată că prescripŃia dreptului la despăgubiri a început să curgă de 
la data constatării încadrării în gradul III de invaliditate, adică la data de 
02.10.2008. 

Practic, pârâtul susŃine în acest mod teza că dreptul la despăgubiri 
este unul singur, aferent primei situaŃii din cele enumerate în textul 
normativ analizat, în care se regăseşte persoana în considerarea căreia este 
acordat dreptul. 

Textul legal în temeiul căruia se solicită acordarea dreptului (art. 1 
din H.G. nr. 846/1996 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de 
invaliditate sau de deces produse cadrelor militare prin accidente, catastrofe 
sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor 
misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori 
constituite în scopuri umanitare) prevede: 

„OfiŃerilor, maiştrilor militari, subofiŃerilor în activitate şi celor în 
rezervă, concentraŃi sau mobilizaŃi în unităŃi militare, li se acordă 
despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare 
a unor acŃiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor 
internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri 
umanitare, astfel: 

a) pentru invaliditate de gradul III – 30 de solde de bază lunare brute; 
b) pentru invaliditate de gradul II – 50 de solde de bază lunare brute; 
c) pentru invaliditate de gradul I – 60 de solde de bază lunare brute; 
d) pentru deces – 100 de solde de bază lunare brute”. 
Întrucât textul nu face clarificări pentru situaŃiile în care o persoană 

ce are calitatea cerută de lege pentru a i se acorda drepturile parcurge 
fiecare din situaŃiile acolo reglementate (ca şi defunctul din prezenta cauză, 
prin trecerea din gradul III de invaliditate în gradul II, apoi în gradul I şi în 
final decedează), revine instanŃei să interpreteze legea pentru a spune 
dreptul, obligaŃie stabilită prin dispoziŃiile art. 5 Noul Cod de Procedură 
Civilă, urmând ca acolo unde legea nu dă suficiente elemente pentru 
soluŃionarea cauzei, instanŃa să aplice uzanŃele, dispoziŃiile legale privitoare 
la situaŃii asemănătoare, sau în ultimă instanŃă, principiile generale ale 
dreptului şi cerinŃele echităŃii. 

Din poziŃiile procesuale exprimate de părŃi, rezultă că reclamanta 
interpretează textul art. 1 din H.G. nr. 846/1996 în sensul că, în situaŃia de 
parcurgere a tuturor (sau a mai multe din) situaŃiile acolo reglementate, se 
cuvine acordarea, de fiecare dată, a întregii despăgubiri reglementate pentru 
acea situaŃie. De pildă, dacă un militar este încadrat în gradul de 
invaliditate I „ca urmare a unor acŃiuni militare, prin accidente, catastrofe 
sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor 
misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori 
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constituite în scopuri umanitare”, i se cuvine o despăgubire de 60 de solde 
de bază lunare brute, iar dacă ulterior decedează, urmaşilor li se cuvin 100 
de astfel de solde. 

În schimb, interpretarea pârâtului este în sensul că acordarea acestei 
despăgubiri se face o singură dată, în funcŃie de prima situaŃie creată „ca 
urmare a unor acŃiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor 
internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri 
umanitare” (în exemplul dat, invaliditate de gradul I), fără a conta dacă 
ulterior acesta decedează, şi deci fără ca la deces, să se nască dreptul 
urmaşilor la vreo altă despăgubire. 

Deşi la o primă privire, această din urmă interpretare ar putea fi 
declarată corectă, faŃă de sublinierile pe care legiuitorul le face în partea de 
început a articolului, prin indicarea precisă că invaliditatea sau decesul 
trebuie să fie „urmare a unor acŃiuni militare”, şi nu oricum, ci doar „prin 
accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi 
din cauza unor misiuni”, părând a se întemeia astfel ideea că doar pentru 
rezultatul imediat al unor „asemenea evenimente” din timpul unor acŃiuni 
militare se urmăreşte acordarea de despăgubiri, totuşi, Curtea consideră că 
nu ar fi echitabilă o atare interpretare restrictivă, în lipsa unor elemente 
foarte clare în acest sens, în textul supus interpretării. 

Cu alte cuvinte, nefiind indicată o excludere netă a obligaŃiei la plata 
despăgubirii pentru cazul agravării situaŃiei anterioare şi pentru care se 
puteau cere despăgubiri, Curtea consideră că nu există argumente logice 
pentru a se proceda la o interpretare restrictivă şi practic, a se da loc unei 
discriminări între beneficiarii legii doar pe considerentul că starea de 
invaliditate sau decesul a survenit mai aproape sau mai departe (temporal) 
de momentul participării la aceste acŃiuni militare.  

Pe de altă parte, Curtea nu agreează nici o interpretare excesivă 
pentru cel obligat (fiind de altfel un principiu subsidiar de interpretare, acela 
de a se interpreta în favoarea acelui ce se obligă – art. 1269 Cod civ., 
aplicabil prin analogie), conform căreia, pentru o persoană care parcurge pe 
rând toate stările de invaliditate şi în final decedează, s-ar datora de fiecare 
dată întregul despăgubirilor reglementate de lege, întrucât s-ar ajunge a se 
acorda cumulat 240 de solde, ceea ce reprezintă practic remuneraŃia pentru 
20 de ani de activitate. Or, nici în acest sens nu se poate accepta că ar fi 
dorit să reglementeze legiuitorul, nefiind specificată o acordare cumulată a 
despăgubirilor în cazul parcurgerii în timp a tuturor (sau a o parte din) 
situaŃiile reglementate de text. De altfel, s-ar putea întâmpla ca decesul să 
fie precedat de o scurtă perioadă care să întrunească condiŃiile încadrării 
într-un grad de handicap, apărând în această situaŃie ca nejustificată 
acordarea a două despăgubiri, una pentru starea de invaliditate, alta pentru 
deces. 

De altfel, se remarcă şi faptul (relevant pentru instanŃă în procesul de 
interpretare a legii şi de descifrare a intenŃiei legiuitorului în acest domeniu) 
că aceste măsuri reparatorii nu sunt singurele prin care legiuitorul a dorit 
să acorde sprijin militarilor răniŃi pe câmpul de luptă sau celor decedaŃi în 
legătură cu acŃiunile militare desfăşurate în cadrul unor misiuni în cadrul 
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forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori constituite în scopuri 
umanitare.  

Astfel, în cuprinsul O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acŃiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat sunt reglementate 
următoarele drepturi:  

„Art. 8^2 
 (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), precum şi cel care 

a dobândit afecŃiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) şi care, în urma 
participării la acŃiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate 
beneficiază şi de acordarea unei indemnizaŃii lunare de invaliditate, astfel: 

 a) (abrogată de pct. 17 al art. I din Legea nr. 150/2014); 
 b) pentru gradul I de invaliditate, două solde de grad şi de funcŃie, la 

minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, două 
câştiguri salariale medii brute; 

 c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcŃie, la 
minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, 1,5 
câştiguri salariale medii brute; 

 d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcŃie, la 
minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, un câştig 
salarial mediu brut. 

 (1^1) Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază de o indemnizaŃie 
lunară pentru însoŃitor, egală cu câştigul salarial mediu brut. 

Art. 8^3 
 (1) Personalul armatei rănit în cadrul acŃiunilor militare, precum şi 

cel care a dobândit alte afecŃiuni fizice sau psihice ca urmare a participării 
la acŃiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform 
legii, de o indemnizaŃie lunară în cuantum de două solde de grad şi de 
funcŃie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după 
caz, de două câştiguri salariale medii brute. 

 (2) IndemnizaŃia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii 
rănirii, diagnosticării afecŃiunilor fizice sau psihice dobândite în urma 
acŃiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente 
intervenite ca urmare a participării la acŃiuni militare, până la data stabilirii 
situaŃiei medico-militare sau medicale, după caz. 

 (3) SituaŃia medico-militară/medicală se stabileşte la repatriere, 
indiferent de durata perioadei de spitalizare în spitalele din străinătate. 

Art. 8^5 
 (1) Urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la 

acŃiuni militare beneficiază de următoarele drepturi: 
 a) ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaŃia 

în vigoare; 
 b) o indemnizaŃie lunară egală cu solda funcŃiei de bază brută sau cu 

salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, 
potrivit prevederilor legislaŃiei în vigoare la data producerii evenimentului 
care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la 
acŃiuni militare care nu realizează venituri din salarii sau din activităŃi 
independente, indiferent de numărul acestora, iar, în situaŃia în care suma 
este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaŃia este egală cu 
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câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat; 

 c) închirierea şi cumpărarea, cu prioritate, de locuinŃe din fondul de 
locuinŃe sociale al administraŃiei publice; 

 d) folosirea centrelor de refacere a capacităŃii de muncă, sanatoriilor, 
căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităŃi recreative şi 
sportive, în condiŃiile stabilite pentru personalul armatei; 

 e) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele 
militare şi civile; 

 f) asistenŃă medicală gratuită în instituŃiile medicale militare sau 
publice şi asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul 
ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiŃiile stabilite pentru 
personalul armatei; 

 g) asistenŃă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile 
Ministerului Apărării; 

 h) transferarea sau înscrierea la/în instituŃiile militare de învăŃământ 
a copiilor soldaŃilor şi gradaŃilor voluntari, precum şi ai personalului civil, în 
aceleaşi condiŃii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate; 

 i) acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru 
copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituŃii civile de 
învăŃământ, în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului apărării; 

 j) încadrarea soŃului supravieŃuitor şi a copiilor personalului armatei 
decedat în acŃiuni militare în rândul personalului armatei sau în instituŃii 
publice civile, în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare; 

 k) copiii personalului armatei decedat şi cei ai veteranilor aflaŃi în 
una dintre situaŃiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi ai celui care 
a dobândit afecŃiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) au prioritate la înscrierea 
în creşele şi grădiniŃele din sistemul public”. 

Or, coroborând sensul acestor dispoziŃii legale (care nu fac referiri la 
indemnizaŃii mai mari de 2 solde de grad, dar pe de altă parte, 
reglementează o serie întreagă de măsuri de protecŃie pentru urmaşi, din 
care reclamanta chiar a arătat că a beneficiat, lucru ce reiese din actele 
dosarului) cu cel al dispoziŃiilor legale supuse interpretării, Curtea conchide 
că o interpretare echitabilă, care să nici nu inducă discriminări între 
luptătorii pe teatrele de operaŃiuni internaŃionale, dar nici să nu împovăreze 
dincolo de limitele avute în vedere de legiuitor pe debitorul obligaŃiei, este în 
sensul acordării despăgubirilor integral pentru prima situaŃie de invaliditate 
(sau deces) în care se regăseşte cadrul militar vizat, iar pentru cazul 
agravării acestei situaŃii, respectiv pentru cazul decesului survenit ca 
urmare a unei prime încadrări în grad de invaliditate, să se acorde doar 
diferenŃa până la maximul prevăzut de lege pentru această nouă situaŃie. 
Altfel spus, dacă persoana a fost încadrată în gradul I de invaliditate, i se 
cuvin 60 de solde de bază brute lunare, iar dacă ulterior decedează, se vor 
acorda urmaşilor diferenŃa de 40 de solde, până la totalul maxim 
reglementat de lege, de 100 de solde. Altfel spus, pentru un beneficiar al 
dispoziŃiilor legale în cauză, se poate acorda doar maximul de 100 de solde – 
pentru cazul decesului -, iar în situaŃia în care anterior a beneficiat de 
despăgubiri pentru invaliditate, cuantumul acestora se scade din maximul 
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de 100 de solde, prevăzut pentru situaŃia cea mai gravă ce se poate ivi sub 
acest aspect. 

Aşa fiind, în ce priveşte prescripŃia dreptului la acŃiune, se constată că 
pentru fiecare situaŃie, practic, pentru plata diferenŃelor aferente agravării 
situaŃiei de invaliditate anterioară, dreptul la acŃiune se naşte la data acestei 
agravări, respectiv la data decesului.  

Ca urmare, dreptul la acŃiune nu este prescris pentru plata 
diferenŃelor de 40 de solde lunare ce se pot cere pentru decesul soŃului 
reclamantei, fiind însă prescris pentru plata despăgubirii de 60 de solde 
aferente încadrării în gradul I de invaliditate (încadrarea s-a făcut la data de 
22 aprilie 2010, prin decizia nr. 1197, iar acŃiunea a fost înregistrată la data 
de 7 august 2013, fila 1 dosar nr. 964/33/2013 al CurŃii de Apel Cluj). 

Cât priveşte motivul de apel vizând inadmisibilitatea acŃiunii, ca fiind 
introdusă de doar una dintre urmaşele defunctului, Curtea constată că 
folosirea pluralului în modul de formulare a dispoziŃiilor art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 70/1997 şi a art. 5 din H.G. nr.846/1996 nu poate conduce la 
concluzia, per se, a inadmisibilităŃii introducerii acŃiunii de doar unul dintr-
o pluralitate de urmaşi, nefiind invocat nici un text de lege care să dispună 
în acest sens. Dimpotrivă, legiuitorul a reglementat chiar şi în cazul 
acŃiunilor în revendicare dreptul unuia dintre coproprietari de a înainta o 
acŃiune pentru protejarea proprietăŃii, nefiind deci de conceput o restrângere 
a dreptului de acces la instanŃă în cazul unor obligaŃii pecuniare. 

Analizând din ambele puncte de vedere chestiunea, anume, din cel al 
considerării dreptului la plata acestei creanŃe ca un drept născut direct în 
patrimoniul urmaşilor celui decedat ca urmare a unor acŃiuni militare, prin 
accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi 
din cauza unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii 
păcii ori constituite în scopuri umanitare, şi respectiv, ca un drept al 
moştenirii lui de cujus, transmis urmaşilor acestuia prin moştenire, se 
constată următoarele:  

Privind dreptul ca pe unul al urmaşilor, iar nu preluat din masa 
succesorală, se impune în primul rând observaŃia că dreptul este unul 
divizibil, conform dispoziŃiilor art. 1424 Cod civ., ce arată că „obligaŃia este 
divizibilă de plin drept, cu excepŃia cazului în care indivizibilitatea a fost 
stipulată în mod expres ori obiectul obligaŃiei nu este, prin natura sa, 
susceptibil de divizare materială sau intelectuală”. 

Nu este aplicabil în speŃă nici unul din aceste cazuri de 
indivizibilitate, astfel încât în mod evident, obligaŃia în prezenta cauză este 
divizibilă. 

Privind deci creanŃa ca divizibilă, apare ca aplicabilă regula de la art. 
1422 alin. 2 Cod civ., ce proclamă că „obligaŃia este divizibilă între mai mulŃi 
creditori atunci când fiecare dintre aceştia nu poate să ceară de la debitorul 
comun decât executarea părŃii sale din creanŃă”. 

Pentru a stabili în ce măsură aceste reguli se aplică în cauza de faŃă, 
se impune a se stabili dacă într-adevăr, obligaŃia, divizibilă prin natura ei, 
are mai mulŃi creditori, în ipoteza în care, aşa cum s-a întâmplat în fapt, 
dintre cele două succesoare ale defunctului, doar una a introdus acŃiune în 
instanŃă, în cadrul termenului de prescripŃie, pentru dobândirea acestui 
drept. 
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Or, curtea constată că textele legale incidente nu impun o atare 
concluzie, anume, că în cazul pluralităŃii de urmaşi, dreptul trebuie să fie 
solicitat de către toŃi aceştia.  

Aşa fiind, concluzia este că dacă unul singur dintre urmaşi solicită 
acest drept, practic, dreptul i se cuvine pe de-a-ntregul, ca şi cum ar fi fost 
un singur moştenitor al defunctului. Doar în măsura în care cele două 
moştenitoare ar fi solicitat deopotrivă dreptul, se punea problema câtimii pe 
care o poate solicita fiecare, în ipoteza în care dreptul ar fi considerat, aşa 
cum s-a arătat mai sus, un drept născut direct în patrimoniul 
moştenitorilor. 

Însă, ipoteza inadmisibilităŃii acŃiunii promovate astfel de către una 
singură dintre moştenitoare nu se verifică. 

În cealaltă ipoteză, în care dreptul ar fi privit ca fiind transmis pe cale 
succesorală de către defunct moştenitorilor săi, devine relevant art. 1427 
Cod civ., care impune: „obligaŃia divizibilă prin natura ei care nu are decât 
un singur debitor şi un singur creditor trebuie să fie executată între aceştia 
ca şi cum ar fi indivizibilă, însă ea rămâne divizibilă între moştenitorii 
fiecăruia dintre ei”. 

Mergând apoi la regulile aplicabile obligaŃiilor indivizibile, la care iată, 
face trimitere textul, se constată că art. 1425 Cod civ. statuează, în raport 
de obligaŃia indivizibilă, că „fiecare dintre creditori sau dintre moştenitorii 
acestora poate cere executarea integrală”. Deci, în cazul obligaŃiei indivizibile 
cu pluralitate de creditori, oricare dintre aceştia poate cere întregul creanŃei. 

Ca urmare, chiar dacă s-ar privi dreptul în litigiu ca aparŃinând 
defunctului, şi deci ca având un singur creditor, ea, obligaŃia, prin natura ei 
divizibilă, trebuie executată ca şi cum ar fi indivizibilă, doar în cadrul 
discuŃiilor purtate între moştenitori punându-se problema divizibilităŃii 
dreptului obŃinut. 

 În concluzie, fie că este privită creanŃa în litigiu ca un drept al 
moştenirii, fie că este privită ca un drept născut direct în patrimoniul 
moştenitorilor, acŃiunea este admisibilă chiar exercitată de către una 
singură dintre cele două moştenitoare, pentru întreg, sens în care Curtea 
notează că nu este necesar a se mai face şi alte dezlegări în raport de acest 
motiv de apel formulat de către pârâtul intimat în cauză, dezvoltările ce 
preced fiind suficiente pentru a se contura caracterul nefondat al acestuia. 

Se va specifica doar, în raport de argumentul pârâtului apelant ce 
vizează inadmisibilitatea acŃiunii întrucât dreptul nu a existat în masa 
succesorală, că acesta tinde practic a afirma inexistenŃa dreptului în ipoteza 
în care decesul nu a survenit pe câmpul de luptă, ci ulterior.  

O altă interpretare, ad literram, a acestui motiv de apel ar însemna să 
se considere absurd motivul, întrucât, în mod evident, fiind un drept legat 
de moartea unui cadru militar în legătură cu o misiune a forŃelor armate, el 
nu poate fi negat pe temeiul că nu a existat în patrimoniul defunctului, 
altfel, ar însemna să nu se dea nici un efect textului care îl reglementează. O 
astfel de interpretare nelogică nu poate fi aplicată.  

Ca atare, acest motiv, în interpretarea iniŃială pe care o face Curtea, 
va fi analizat odată cu analizarea fondului acestui apel. 
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Cât priveşte apărările formulate pe fond de către pârâtul apelant, ele nu 
pot fi reŃinute, în contextul în care interpretarea pe care o propune apelantul 
este prea restrictivă. 

Astfel, a considera că pentru ca urmaşii defunctului să beneficieze de 
această despăgubire, ar fi trebuit ca decesul să survină în timpul unei 
misiuni în afara Ńării, ar însemna să se inducă o distincŃie între persoane 
care esenŃial, se află în situaŃii similare, neexistând o raŃiune pentru 
aceasta. 

Legea nr. 70/1997, la art. 1 alin. 1, statuează că „GradaŃii şi soldaŃii 
din Ministerul Apărării NaŃionale au dreptul la despăgubiri pentru cazurile 
de invaliditate produse ca urmare a unor acŃiuni militare, prin accidente, 
catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza 
unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii ori 
constituite în scopuri umanitare, în condiŃiile şi cuantumurile stabilite de 
Guvern pentru cadrele militare în activitate” şi la alin.2 că „în caz de deces, 
despăgubirile se acordă celor îndreptăŃiŃi, potrivit legii”. De asemenea, art. 
20 alin.1 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaŃilor şi gradaŃilor 
profesionişti dispune că: „SoldaŃii şi gradaŃii profesionişti sau urmaşii 
acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate 
ori de deces produse ca urmare a unor acŃiuni militare, accidente, catastrofe 
sau alte asemenea evenimente, intervenite în timpul şi din cauza serviciului 
militar sau a unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii 
păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condiŃiile stabilite de lege pentru 
cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului 
Apărării NaŃionale”. 

Analiza de text a acestor dispoziŃii legale poate fi făcută în ambele 
moduri, fără a implica o incongruenŃă logică: cu alte cuvinte, se poate 
interpreta această dispoziŃie legală fie ca implicând obligaŃia de plată a 
despăgubirilor doar în cazul în care, în raport de datele speŃei, decesul a 
survenit ca urmare a unui accident intervenit în timpul şi din cauza unei 
misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii, în sensul 
că decesul s-a produs chiar în timpul misiunii, pe câmpul de luptă, fie în 
sensul că obligaŃia subzistă chiar şi atunci când decesul a avut loc ulterior, 
la o anumită perioadă după încetarea misiunii, dar, evident, datorită unei 
cauze legată de un accident sau un alt asemenea eveniment survenit în 
timpul unei misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale. 

Prin urmare, teza apelantului pârât este că doar pentru decesul 
survenit în timpul şi din cauza (condiŃii cumulative) unor misiuni în afara Ńării, 
sunt datorate despăgubirile. 

Or, aşa cum s-a arătat, această interpretare restrictivă nu este 
agreată ce Curte, în condiŃiile în care sintagma „intervenite în timpul şi din 
cauza unor misiuni în cadrul forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii 
păcii ori constituite în scopuri umanitare” din cuprinsul art. 1 al H.G. nr. 
846/1996 (ce reia dispoziŃiile legale mai sus menŃionate şi detaliază 
cuantumul despăgubirilor) nu determină cu necesitate „cazurile de 
invaliditate sau de deces”, ci explicaŃia ce detaliază aspecte privitoare la 
aceste cazuri, anume: „produse ca urmare a unor acŃiuni militare, prin 
accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente”. 
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Prin urmare, nu trebuie ca decesul să fi survenit în timpul unei astfel 
de misiuni, ci este suficient ca acesta să fie urmarea unui accident sau a 
unui alt asemenea eveniment, care, acesta din urmă, a intervenit în timpul 
şi din cauza unor misiuni… 

Această interpretare este în acord cu principiul nediscriminării şi se 
impune pentru argumente de logică, întrucât practic, nu există deosebiri 
fundamentale între urmaşii unui astfel de cadru militar care a decedat chiar 
în timpul misiunii şi cei ai unui astfel de cadru militar care a decedat mai 
târziu, după o perioadă de suferinŃă. 

Aşa fiind, în interpretarea CurŃii, dreptul la despăgubiri pentru deces 
se naşte şi în favoarea urmaşilor al căror antecesor a decedat ulterior 
misiunii în care a fost trimis, iar în ipoteza în care acesta a fost încadrat în 
grad de invaliditate, dreptul acestora poartă, aşa cum s-a argumentat mai 
sus, asupra diferenŃei dintre despăgubirea datorată pentru invaliditate şi 
cea prevăzută pentru deces. 

 
Apelul reclamantei este întemeiat şi va fi admis, cu consecinŃa 

schimbării în parte a sentinŃei, în sensul că pentru diferenŃa de 40 de solde 
cât a apreciat Curtea că se pot cere fără a se fi încălcat termenul de 
prescripŃie a acŃiunii, pe lângă actualizarea acordată de tribunal şi 
necontestată printr-un motiv de apel de către pârât (actualizare cu indicele 
preŃurilor de consum şi dobânda legală aferentă, începând cu data de 
7.08.2013 şi până la plata efectivă), se impune acordarea actualizării cu 
indicele preŃurilor de consum şi anterior, pentru perioada noiembrie 2010 - 
7.08.2013, perioadă cuprinsă între data când prin decizia medicală nr. A-
2817/10 din 04.11.2010 s-a stabilit legătura cauzală a decesului cu 
îndeplinirea obligaŃiilor militare (fiind astfel îndeplinite toate condiŃiile 
pentru plata despăgubirilor) şi data de la care tribunalul a acordat această 
actualizare. 

Este firesc a se acorda această actualizare, care are un alt regim 
juridic decât dobânzile, de la data la care dreptul putea fi cerut, întrucât 
practic, prin actualizarea cu indicele preŃurilor de consum, aşa cum a 
statuat şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin decizia în interesul legii nr. 
2/2014, se acoperă pierderea efectiv suferită de creditor (damnum 
emergens), dobânzile fiind corespunzătoare beneficiului de care a fost lipsit 
creditorul (lucrum cessans). 

Or, regimul juridic al actualizării cu indicele preŃurilor de consum nu 
trebuie să urmeze pe cel al dobânzilor, ci intră în conturarea prejudiciului 
solicitat, putând fi acordată (această actualizare) de la data când toate 
condiŃiile pentru solicitarea dreptului în instanŃă au fost întrunite, aşa cum 
solicită apelanta reclamantă. 

 
Va fi obligat intimatul apelant Ministerul Apărării NaŃionale să 

plătească apelantei intimate S.G.E.R. suma de 60 lei cheltuieli de judecată 
parŃiale, la fond şi în apel, reprezentând onorariu avocaŃial, suma fiind 
stabilită proporŃional cu măsura în care aceasta a câştigat în pretenŃiile 
sale. 
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11. Prescripţie. Termen de executare a obligaţiilor contractuale  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1009/A din 25 mai 2015  

I. Prin cererea de chemare în judecata înregistrată la data de 23.12.2013, reclamanta 
B.M., în contradictoriu cu pârâţii C.O.V. si C.I.C., a solicitat instanţei obligarea pârâţilor la 
plata sumei de 60.000 EURO (echivalent în lei 268.494 la cursul BNR de 4,4749 1ei/l EURO) 
şi obligarea pârâtei la plata dobânzii legale asupra sumei datorate, de la data introducerii 
acţiunii şi până la achitarea integrală a datoriei precum şi obligarea pârâţilor la plata 
cheltuielilor de judecată pe care le va face cu ocazia acestui proces. 

Prin precizarea depusă la dosar la termenul de judecată din 30.10.2014 reclamantele 
au arătat că înţeleg să reducă cuantumul pretenţiilor la suma de 57.003 Euro, raportat la 
concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză. 

II. Prin sentinţa civilă nr. 514 din 30.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../117/2013, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi 
excepţia autorităţii de lucru judecat. 

S-a admis acţiunea precizată formulată a reclamanta B.M. împotriva pârâţilor C.O.V. 
şi C.I.C., iar aceştia au fost obligaţi să plătească reclamantei B.M. suma de 57.003 EURO, 
cu dobânda legală în materie civilă, de la data introducerii acţiunii şi până la restituirea 
integrală şi 8.909 lei cheltuieli de judecată. 

In prealabil analizării temeinicie cererii de chemare în judecata, în conformitate cu 
disp. art. 248 Cod pr.civ, instanţa de fond a analizat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
si a puterii de lucru judecat. 

In urma analizării, instanţa de fond a apreciat netemeinicia acestora, si în consecinţa 
le-a respins, având în vedere următoarele considerente: 

In privinţa excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa a reţinut ca 
până la momentul la care s-a soluţionat cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. .../211/2005 - 
27.02.2012, pârâţii au recunoscut constant existenţa datoriei lor. 

De asemenea, prin întâmpinare înşişi pârâţii afirmă faptul că "iminenţa evicţiunii ne-a 
legitimat să nu executăm obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu B.M....''''(pag.6 a 
întâmpinării), precum şi faptul că "motivul pentru care nu si-au executat integral obligaţiile a 
fost promovarea de către F.A., F.C. şi F.Z. a unei cereri de chemare în judecată în 
contradictoriu cu subsemnatul C.O.V., B.M. si C.R...'". 

Aşa cum s-au exprimat chiar pârâţii, au suspendat executarea propriei obligaţii, 
prevalându-se de existenta riscului de a fi evinsi. 

Până la data la care a încetat riscul evicţiunii, paraţii erau în drept să pretindă 
suspendarea executării obligaţiei lor, în baza excepţiei de neexecutare a contractului, iar 
reclamanta nu putea pretinde executarea obligaţiei . 

Până la momentul la care s-a soluţionat litigiul având ca obiect dreptul de proprietate 
asupra terenului vândut -27.02.2012 si a dispărut riscul evicţiunii, nu a început să curgă 
termenul de prescripţie. Abia la acest moment a început să curgă termenul pentru plata 
preţului în ceea ce-i priveşte pe pârâţi, dispărând motivul pentru care s-a suspendat plata 
acestuia. 

Potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958 , prescripţia dreptului la acţiune în repararea 
pagubei pricinuite prin fapta ilicita începe sa curgă la data la care păgubitul a cunoscut sau 
trebuia sa cunoască, atât paguba, cat si pe cel care răspunde de ea. 

Ori, date fiind circumstanţele concrete ale cauzei, respectiv suspendarea de către 
pârâţi a plăţii preţului, considerăm că momentul de la care am cunoscut existenţa pagubei este 
data de 27.02.2012, dată de la care a început să curgă termenul de plată. 
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Raportat la data la care a început sa curgă termenul de prescripţie, acţiunea 
reclamantei a fost introdusă în termenul general de prescripţie prev. de art. 3 din Decretul 
167/1958. 

Faţă de această concluzie, instanţa de fond a apreciat inutil a mai analiza celelalte 
argumente aduse de pârâţi în susţinerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune.  

Excepţia puterii de lucru judecat a fost apreciată de asemenea neîntemeiata. 
Pârâţii se prevalează de puterea de judecat referitor a o chestiune prejudiciala 

dezlegată de instanţă în deciziei pronunţate de Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../211/2013.  
Din analiza considerentelor acelei decizii, prin care s-a soluţionat contestaţia la 

executarea a pârâţilor C. împotriva executării silite începuta de creditoarea B.M. în temeiul 
contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2004, pentru plata sumei de 60.000 euro, rezulta 
ca instanţa a stabilit doar faptul ca că acest contract nu obligă pârâţii la plata sumei de bani, 
nefiind în faţa unei obligaţii de a da, ci obligă pârâţii la o obligaţie de a face, si anume de a 
edifica cele doua case, respectiv de efectuare a unor lucrări de îmbunătăţiri la imobilul 
proprietatea intimatei. 

Acesta este sensul, de altfel extrem de clar exprimat de instanţa de judecată, al 
afirmaţiei conform căreia executarea silită având ca obiect o sumă anume de bani nu are 
temei contractual.  

Cum acţiunea de fata are drept cauza angajarea răspunderii contractuale a pârâţilor, 
prin obligarea acestora la plata unei sume de bani cu titlu de daune compensatorii pentru 
obligaţia contractuala neexecutata, este evident ca dezlegarea data de instanţa prin decizia 
mai sus menţionata nu are putere de lucru judecat în prezenta cauza, neexistând identitate de 
cauze intre cele doua pretenţii. 

Pe fondul cauzei, instanţa a apreciat ca sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea 
răspunderii civile contractuale a pârâţilor prev. de art. 1073, 1075, 108110821084 Cod civil  

Astfel, fapta ilicita exista si consta din neîndeplinirea obligaţiei contractuale de a 
edifica construcţiile, neexecutarea care începând din 27.02.2012 este una culpabila, prin 
aceasta neexecutarea reclamantei i-a fost cauzat un prejudiciu reclamantei, care a cedat 
pârâţilor proprietate ternului pe care aceştia au edificat un bloc de locuinţe vândut integral, 
fara a primi o mare parte din contra echivalentul convenit pentru prestaţia sa, exista raport de 
cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicita a pârâţilor, pârâţii au fost puşi în întârziere pentru 
neexecutarea obligaţiei, iar în ceea ce priveşte culpa, dat fiind faptul că ne aflăm în faţa unei 
obligaţii de rezultat asumată contractual, aceasta este prezumată, pârâţii au fost puşi în 
întârziere. 

Daunele compensatorii solicitate de reclamanta sunt în limitele prev. de art. 1084 Cod 
civ. si acoperă pierderea suferita, câtă vreme prin convenţie părţile au stabilit echivalentul 
valoric al celor doua obligaţii la suma de 65.000 euro, din care reclamanta a înţeles sa scadă 
valoarea prestaţiei deja achitata de pârâţi, cuantificata prin raportul de expertiza. 

Pârâţii au susţinut ca în situaţia obligării lor la plata daunelor compensatorii, ar trebui 
să se aibă în vedere suma de 23.000 euro achitata de ei familiei F. ca urmare a încheierii unei 
tranzacţii care finalmente a dus la stingerea procesului. 

Susţinerea pârâţilor nu a fost probata, aceştia nefiind în măsura sa depună la dosar 
vreo dovada a plăţii acestei sume. 

  Instanţa a procedat la audierea în calitate de martor a numitei K.E., mandatara 
reclamanţilor F., persoana care a purtat negocierile cu reclamanta B.M. si cu pârâţii C. în 
vederea stingerii litigiului. 

 Martora a arata ca la un moment dat s-a convenit cu pârâţii C. ca aceştia sa 
cumpere terenul în litigiu cu suma de 490.000 euro, cu plata preţului în mai multe transe, insa 
pârâţii C. nu au achitat nimic din preţ.  
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In final au tranzacţionat cu parata B.M. si cu sora sa C.R., în sensul ca acestea au 
oferit un alt teren proprietatea lor, aflat în vecinătate, pentru a renunţa la dreptul pretins 
asupra terenului din litigiu. Aceasta cedare a reclamantei a fost determinanta în stingerea 
litigiului, nu de vreun demers al pârâţilor C..  

Raportat la starea de fapt reţinută mai sus, instanţa de fond a apreciat temeinica 
acţiunii, pe care a admis-o, obligând pârâţii sa plătească reclamantei suma de 57.000 euro, cu 
dobânda legala în materie civila, calculata de la data introducerii acţiunii si pana la restituirea 
integrala, dobânzile fiind datorate în temeiul art.3 din OUG 13/2011. Suma de mai sus a 
rezultat prin scăderea din suma de 65.000 euro, la care părţile au cuantificat valoarea 
obligaţiilor contractuale a valorii prestaţiei executate, astfel cum a fost determinata prin 
raportul de expertiza, convertita în euro. 

In temeiul art. 453 C.pr.civ., pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamantei suma de 
8.909 lei cheltuieli de judecată constând din taxa de timbru, onorariu expert si onorariu 
avocaţial.  

III. Împotriva acestei sentinţe, pârâţii C.O.V. şi C.I.C. au declarat apel, solicitând 
instanţei admiterea acestuia şi schimbarea în tot a sentinţei apelate în sensul respingerii 
cererii de chemare în judecată, în principal ca fiind prescrisă, iar în subsidiar, ca nefondată, 
cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea apelului s-a arătat că în ceea ce priveşte natura juridică a convenţiei 
încheiată între părţi, aceasta este un contract nenumit, în nici un caz preţul aferent terenului 
situat în Cluj-Napoca, str. ... nefiind suma de 65.000 euro, această sumă reprezentând doar o 
evaluare a obligaţiilor asumate de apelanţi prin convenţie. Mai mult, obligaţia corelativă 
înstrăinării terenului de către B.M., nu este una alternativă, astfel încât să poată fi executată 
fie prin plata sumei de 65.000 euro fie prin transferul dreptului de proprietate asupra 
imobilelor bunuri viitoare şi realizarea unor lucrări de îmbunătăţire a imobilului situat în 
Cluj-Napoca, str. …. 

În ceea ce priveşte soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune s-a 
arătat că deşi nu există la dosarul cauzei nici un înscris din care să rezulte suspendarea 
obligaţiei de plată a preţului, s-a reţinut de către instanţă că termenul de prescripţie nu putea 
curge atâta timp cât pârâţii apelanţi ar fi suspendat executarea propriei obligaţii, prevalându-
se de existenţa riscului de a fi evinşi. 

Validând de plano susţinerile apelantei în acest sens, nu au fost analizate susţinerile 
pârâţilor din întâmpinare, reţinându-se că termenul de prescripţie a început să curgă după data 
de 27.02.2012, dată la care a încetat cauza de suspendare a obligaţiei de plată a preţului. 

În ceea ce priveşte prevederile art. 1364 Cod civil, reţinute de către instanţa de fond, 
s-a arătat că acestea nu sunt aplicabile în cauză, în speţă nefiind vorba despre un contract de 
vânzare-cumpărare ci de un contract nenumit, contraprestaţiile pârâţilor corelative 
transferului dreptului de proprietate fiind specifice unui contract de antrepriză, constând în 
edificarea unor construcţii şi efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire la un imobil aflat în 
proprietatea reclamantei. 

Pe cale de consecinţă, din moment ce art. 1364 Cod civil este o dispoziţie supletivă, 
aplicabilă contractelor de vânzare-cumpărare iar între părţile litigante nu a fost asumată prin 
convenţia din 18.10.2004 o clauză cu privire la suspendarea obligaţiilor pârâţilor, invocarea şi 
reţinerea prevederilor art. 1364 Cod civil este neavenită şi lipsită de orice temei legal sau 
contractual. Pe cale de consecinţă, această pretinsă circumstanţă asimilată unei cauze care ar 
fi afectat cursul termenului de prescripţie nu este întemeiată. 

 Mai mult, trebuie avut în vedere că art. 1364 Cod civil stabileşte un drept al 
cumpărătorului de a suspenda executarea propriilor obligaţii atunci când există un risc de 
evicţiune, aceasta fiind numai o alternativă pusă la dispoziţia cumpărătorului, suspendarea 
neoperând de drept. Este deci imperios necesar a exista o manifestare de voinţă din partea 
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pârâţilor din care să rezulte că ar fi înţeles să se prevaleze de acest drept, respectiv că ar fi 
suspendat executarea obligaţiilor până la încetarea riscului de evicţiune. Or, din actele 
existente la dosar nu rezultă că ar fi existat o astfel de manifestare de voinţă. Pârâţii nu s-au 
manifestat în acest sens niciodată, nici prin poziţiile procesuale din dosar şi nici în executarea 
raporturilor contractuale cu reclamanta. 

Indiferent de valoarea juridică a convenţiilor încheiate la data de 29.12.2009 şi 
11.01.2006, acestea subliniază faptul că părţile nu au avut în vedere o eventuală suspendare a 
obligaţiei de edificare a celor două construcţii, din contră, în măsura în care s-ar fi considerat 
că ar fi putut opera o suspendare a executării obligaţiilor, nu s-ar mai fi putut pune problema 
modificării termenelor stabilite cu titlu de scadenţă a obligaţiilor. 

De fapt, prescripţia dreptului la acţiune este întemeiată, termenul de prescripţie 
începând să curgă la data de 30.12.2005, dată până la care pârâţii s-au obligat să finalizeze 
lucrările de construire a imobilului şi să transmită în favoarea reclamantei dreptul de 
proprietate asupra imobilelor bunuri viitoare şi să execute lucrări de îmbunătăţire la imobilul 
din Cluj-Napoca, str. …. 

Convenţiile din 11.01.2006 şi 29.12.2009 nu au fost de natură să producă efecte 
juridice fiind lovite de nulitate absolută pentru lipsa formei autentice. Orice modificare a 
contractului autentificat sub nr. 1.950/2004 şi în special a obligaţiilor principale asumate prin 
contract trebuia realizată tot în formă autentică pentru a fi respectat principiul simetriei 
formelor. 

Cele două convenţii ar putea avea cel mult valoarea juridică a unei recunoaşteri din 
partea pârâţilor care nu este însă de natură a influenţa cursul termenului de prescripţie al 
dreptului la acţiune în cauză. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua convenţie s-a arătat că relevanţă prezintă faptul că a 
fost încheiată la data de 29.12.2009, deci ulterior împlinirii termenului de prescripţie, 
prelungit ca urmare a încheierii primei convenţii până la data de 11.01.2009, neputând deci 
produce efectul întreruptiv de prescripţie. 

Şi dacă prin absurd s-ar trece peste efectele aplicabilităţii principiului paralelismului 
de forme, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este întemeiată şi raportat la 
faptul că prelungirea termenului de executare a lucrărilor de construcţie prin convenţia 
încheiată la data de 29.12.2009, este una sub condiţie rezolutorie respectiv condiţia 
nesoluţionări până la data de 31.12.2010 a litigiului care face obiectul dosarului nr. 
.../211/2005 al Judecătoria Cluj-Napoca. Deoarece litigiul a fost soluţionat doar în anul 2012, 
este evident că această condiţie s-a împlinit de drept la data de 31.12.2010, când litigiul era 
încă pe rol, cu consecinţa desfiinţării retroactive a convenţiei din 29.12.2009. 

Pe fondul cauzei s-a arătat că pretenţiile reclamantei din cererea formulată sunt 
neîntemeiate. Din motivarea sentinţei instanţei de fond nu rezultă că în speţă ar fi îndeplinite 
condiţiile răspunderii civile contractuale, respectiv că ar fi vorba de o neexecutare la termen a 
obligaţiilor asumate prin contract, neexecutare imputabilă pârâţilor. Era de asemenea 
necesară dovedirea condiţiei punerii în întârziere a pârâţilor cu privire la executarea obligaţiei 
de edificare a construcţiilor în termenul de prescripţie al dreptului la acţiune, din moment ce 
se cer daune interese deci nu executare în natură a obligaţiei, impunându-se analizarea acestei 
cereri a reclamantei. 

Din motivarea sentinţei atacate rezultă că nu au fost analizate condiţiile angajării 
răspunderii contractuale, nefiind analizată nici existenţa prejudiciului a cărui întindere să fi 
fost dovedită şi pentru a cărui reparare să fie necesară obligarea la plata de daune interese. 
Deşi nu vorbim de un contract de vânzare-cumpărare sau de un preţ al terenului a cărui 
proprietate a fost transferată de către reclamantă, instanţa face referire la plata unei sume de 
bani şi la dobânda legală calculată de la data introducerii acţiuni şi până la restituirea 
integrală, existenţa şi întinderea prejudiciului nefiind constatată de către instanţă pe baza 
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probelor administrate. Fiind vorba despre recuperarea unui prejudiciu, obligaţia de plată a 
pârâţilor nu s-ar putea naşte decât de la data pronunţării unei hotărâri definitive de plată a 
daunelor, dobânda legală aferentă acestei sume stabilită cu titlu de daune interese neputându-
se calcula decât de la data de la care s-a născut obligaţia de plată a daunelor, data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti definitive. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 466 şi următoarele C.pr.civ. şi art. 453 C.pr.civ.  
IV. Reclamanta intimată B.M. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

apelului şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată (f.28). 
În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte soluţia pronunţată asupra excepţiei 

prescripţiei extinctive, aceasta este temeinică şi legală. 
Susţinerile instanţei de fond în sensul suspendării plăţii preţului de către pârâţi a 

pornit de la afirmaţiile acestora din cuprinsul întâmpinării depuse la fond, prin aceasta pârâţii 
invocând expres că nu au înţeles să-şi îndeplinească obligaţiile asumate deoarece pe rolul 
instanţelor exista un proces care le ameninţa dreptul de proprietate. 

Astfel cum susţin pârâţii, actul semnat între părţi este un contract nenumit, respectiv 
un contract de vânzare-cumpărare pe care se grefează un contract de antrepriză. Acest 
contract prevede însă obligaţia esenţială de plată a preţului în ceea ce îi priveşte pe 
cumpărători, preţul fiind stabilit în natură, sens în care a intervenit contractul de antrepriză. 
Obligaţia de plată a preţului există însă, fiind deci aplicabile regulile de la vânzare-
cumpărare, deci şi dispoziţiile art. 1364 din vechiul Cod civil. 

Această suspendare a plăţii preţului în cazul vânzări reprezintă o aplicaţie a excepţiei 
de neexecutare. 

În ceea ce priveşte susţinerile apelanţilor în sensul că nu s-ar fi prevalat de dreptul de 
a suspenda plata preţului, acestea nu au nici un temei, raportat la susţinerile din întâmpinarea 
depusă în dosarul de fond. 

Având în vedere convenţiile prin care s-a suspendat plata preţului, termenul de 
prescripţie a început să curgă numai la momentul la care a dispărut riscul evicţiunii, respectiv 
27.02.2012, data soluţionării dosarului nr. .../211/2005. Aceasta este data la care reclamanta a 
cunoscut existenţa pagubei. 

În mod oportunist şi total lipsit de bună-credinţă, apelanţii încearcă să invoce 
împlinirea unui terme de prescripţie, deşi în mod evident, îşi contrazic propriile afirmaţii 
făcute în faţa instanţei. Pe aceeaşi linie de gândire se situează şi susţinerile referitoare la 
nulitatea convenţiilor încheiate la data de 11.01.2006, respectiv 29.12.2012. Se ştie că forma 
autentică ad validitatem este instituită de lege sau de voinţa părţilor, dar contract încheiat 
între părţi este unul nenumit în al cărui conţinut se regăsesc elementele unui contractului de 
vânzare-cumpărare a unui teren şi a unui contract de antrepriză. Legea impune forma 
autentică pentru validitatea contractului de vânzare-cumpărare însă în ceea ce priveşte 
contractul de antrepriză, legea nu impune vreo condiţie de formă pentru validitatea acestuia, 
nici părţile nestabilind în mod expres necesitatea formei autentice ca şi condiţie esenţială 
pentru încheierea valabilă a contractului. 

Mai mult, în chiar conţinutul contractului s-a impus ca modificările unor elemente 
esenţiale ale antreprizei termene de finalizare a construcţiilor să fie făcute prin convenţie 
ulterioară, fără a se preciza ca această convenţie ar trebuie să îmbrace forma autentică. 

S-a subliniat de asemenea faptul că în virtutea principiului conversiunii actelor 
juridice, cele două convenţii, chiar dacă ar fi considerate nule pentru lipsa formei autentice, 
au valoarea unor contracte de antrepriză de sine stătătoare. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei s-a arătat că tribunalul a analizat riguros toate 
probele administrate în cauză din întreaga probaţiune reieşind faptul că sunt întrunite toate 
condiţiile angajării răspunderii civile delictuale. 
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După cum chiar pârâţii recunosc, aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate, aspect 
care constituie faptă ilicită. 

În cea ce priveşte culpa pârâţilor ea rezultă din neîndeplinirea obligaţiei de rezultat 
asumate. Susţinerile cu privire la iminenţa unei evicţiuni nu îi exonerează de culpă, reau-
credinţă a acestora rezultând şi din aceea că s-a susţinut că pârâţii ar fi fost cei care ar fi 
încercat stingerea litigiului din dosarul nr. .../211/2005, plătind o sumă de bani în acest sens, 
în realitate reclamanta fiind cea care a determinat stingerea litigiului prin oferirea unui alt 
teren numiţilor F., astfel cum rezultă din probele de la dosar. 

Referitor la prejudiciul cauzat reclamantei, acesta îl reprezintă needificarea 
construcţiilor şi nerealizarea în totalitate a îmbunătăţirilor la construcţia aflată în 
coproprietate cu numita C., legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu rezultând 
în mod firesc din cele arătate anterior. 

Cuantumul prejudiciului a fost stabilit de către pârâţi prin contractul încheiat, 
cuantificându-se valoarea totală a prestaţiilor la care s-au obligat pârâţii, la suma de 65.000 
euro, diferenţa rămasă după scăderea îmbunătăţirilor efectuate la imobilul aflat în 
coproprietate fiind de 57.003 euro. 

Contrar susţinerilor apelanţilor, aceştia au fost puşi în întârziere la data de 22.12.2009 
când li s-a expediat o notificare prin executor judecătoresc, o altă notificare prin executor 
judecătoresc fiind expediată acestora la data de 10.08.2012. De la data punerii în întârziere s-
a constatat refuzul debitorilor de a-şi executa obligaţiile asumate contractual, astfel încât 
creditorul are dreptul să pretindă daune interese compensatorii şi moratorii. 

În probaţiune s-a depus la dosar scriptul intitulat „răspuns la întâmpinare” depus de 
către pârâţi în dosarul de fond. 

V. Pârâţii C.O.V. şi C.I.C. au depus la dosar un script intitulat „precizare a 
motivelor de apel” (f.52), script calificat în şedinţa publică din 18.05.2015 ca fiind „note de 
şedinţă”. Prin acest înscris s-au adus precizări suplimentare în ceea ce priveşte motivele de 
apel formulate iniţial raportat la aspectele invocate prin întâmpinare. 

VI. Analizând apelul formulat de către pârâţii C.O.V. şi C.I.C. împotriva sentinţei 
civile nr. 514 din 30.10.2014 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

Chestiunea prealabilă esenţială care se impune a fi lămurită în cauză, în vederea justei 
soluţionări a acesteia, este aceea a calificării juridice a contractului încheiat între părţi la data 
de 18.10.2004, autentificat sub numărul 1950 de către BNP Asociaţi S.V.B., S.V.B. (f.8-10 
dosar fond). 

Referitor la aceasta se constată de către Curte că atât apelanţii cât şi intimata şi-au 
exprimat poziţia procesuală în acelaşi sens, respectiv că este vorba despre un contract 
nenumit. 

Problema asupra căreia părţile nu au ajuns la consens a fost aceea a regimului juridic 
aplicabil în cazul contractelor nenumite, de rezolvarea acestui aspect depinzând stabilirea 
normelor juridice aplicabile în cauză. 

Acceptând ca pertinentă opinia părţilor în sensul că este vorba despre un contract 
nenumit, fără a aduce argumente suplimentare raportat la poziţia concordantă a părţilor în 
ceea ce priveşte acest aspect, se apreciază de către Curte că nu este nicidecum admisibil a 
aplica în ceea ce priveşte acest contract normele speciale din vechiul Cod civil referitoare la 
contractul de vânzare-cumpărare, şi nici cele aplicabile în cazul contractului de antrepriză, 
fiind necesar a ne raporta la normele generale în materie de contracte şi răspundere civilă 
contractuală. 

Fiind lămurită această problemă, vor fi analizate criticile formulate prin cererea de 
apel de către pârâţi: 
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1. Prima critică din apel priveşte modalitatea de soluţionare a excepţiei prescripţiei 
dreptului material la acţiune, instanţa de fond respingând această excepţie invocată de către 
pârâţi. 

Din perspectiva prescripţiei dreptului material la acţiune, se constată că prin 
contractul încheiat la data de 18.10.2004, intitulat „ de vânzare-cumpărare”, pârâţii C., în 
calitate de „cumpărători”, s-au obligat să achite preţul pentru imobilul înstrăinat de către 
reclamanta B.M., precizat în contract ca fiind în sumă de 65.000 Euro, în natură, prin 
edificarea unor construcţii pe o suprafaţă de teren aflată în proprietatea „vânzătoarei” B.M. şi 
prin efectuarea unor lucrări de îmbunătăţire la un alt imobil, de asemenea identificat în 
contract. 

Tot în contract s-a prevăzut că în cazul în care nu va fi posibilă finalizarea construcţiei 
până la data de 30.12.2005, părţile contractante vor conveni cu privire la prelungirea 
termenului, noul termen de finalizare stabilindu-se printr-o convenţie ulterioară. 

Având în vedere că terenul transmis în proprietatea pârâţilor prin contractul încheiat 
în anul 2004 a făcut obiectul unui litigiu, fiind înregistrată o cerere de chemare în judecată 
având ca obiect dreptul de proprietate asupra acestui teren, părţile au convenit la data de 
11.01.2006(f.11 dosar fond) prelungirea termenului de realizare a construcţiilor de către 
pârâţii C., până la data de 31.12.2006, menţionându-se în această convenţie că nefinalizarea 
construcţiilor este cauzată de existenţa acestui litigiu. 

Ulterior acestei date, respectiv la data de 29.12.2009, părţile au încheiat o nouă 
convenţie(f.12 dosar fond) prin care au hotărât de comun acord prelungirea din nou a 
termenului de finalizare a construcţiilor de către pârâţi, până la data de 31.12.2010, sub 
condiţia finalizării litigiului care face obiectul dosarului nr..../211/2005 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, litigiu având ca obiect terenul transmis în proprietatea pârâţilor prin contractul 
încheiat în anul 2004. 

Prin aceste două convenţii, încheiate în anul 2006, respectiv 2009, părţile au convenit 
asupra modalităţii de executare a obligaţiilor contractuale asumate de pârâţi în anul 2004, 
transferul dreptului de proprietate asupra terenului operând la data încheierii în formă 
autentică a contractului, respectiv la data de 18.10.2004, reclamanta îndeplinindu-şi deci 
obligaţiile asumate prin contract. 

Având în vedere clauzele contractului din anul 2004 Curtea apreciază că deşi este 
vorba despre un contract sinalagmatic, prin stabilirea unui termen de executare a obligaţiilor 
asumate de către una dintre părţi este paralizată posibilitatea invocării excepţiei de 
neexecutare, una din condiţiile necesar a fi îndeplinită pentru ca această excepţie să poată fi 
invocată fiind aceea a simultaneităţii de executare a obligaţiilor asumate de către părţi. 

Reprezentând însă acordul părţilor în ceea ce priveşte modalitatea de executare a 
obligaţiilor asumate prin contractul iniţial, evident că aceste convenţii sunt de natură a 
produce efecte juridice între părţi, raportat la principiul libertăţii contractuale şi a forţei 
obligatorii a contractelor. Prin încheierea acestor convenţii nici nu s-a pus practic problema 
invocării pe cale extrajudiciară a excepţiei de neexecutare a contractului, ci pur şi simplu s-a 
ajuns la un consens al părţilor din contractul iniţial, referitor la termenul de executare a 
obligaţiilor contractuale asumate iniţial, singurul element din contractul iniţial modificat prin 
cele două convenţii fiind numai termenul de executare a obligaţiilor asumate de către pârâţi. 

Nu se pune problema lipsirii de efecte a acestor convenţii din cauza omisiunii 
încheierii acestora în formă autentică, forma autentică nefiind prevăzută de lege în acest caz. 
Fiind vorba despre un contract nenumit, forma autentică a fost necesară numai în vederea 
transferului dreptului de proprietate asupra imobilului care a făcut obiectul contractului, în 
ceea ce priveşte cealaltă parte a contractului, care are clauze specifice contractului de 
antrepriză, legea în vigoare la data încheierii contractului neimpunând forma autentică ca şi o 
condiţie de validitate a contractului. De altfel, în acest sens a fost şi voinţa părţilor, exprimată 
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în contractul autentic încheiat în anul 2004, nefiind menţionată necesitatea formei autentice 
pentru validitatea convenţiei privind modalitatea de executare a obligaţiilor contractuale, 
respectiv a termenului de executare a obligaţiilor asumate de către pârâţi. De subliniat este şi 
faptul că redactarea convenţiilor din anul 2006 a fost făcută la cererea părţilor de către un 
avocat, ambele părţi recunoscând la acel moment valabilitatea convenţiilor încheiate sub 
forma unui înscris sub semnătură privată, numai după formularea cererii de chemare în 
judecată pârâţii înţelegând să se prevaleze de acest aspect în vederea paralizării pretenţiilor 
reclamantei ca urmare a admiterii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. 

Chiar şi în cazul în care s-ar aprecia că era necesară forma autentică pentru orice 
convenţie ulterioară prin care s-ar aduce modificări contractului autentic din anul 2004, cele 
două convenţii sub semnătură privată rămân să producă efecte din perspectiva întreruperii 
prescripţiei dreptului la acţiune, recunoaşterea de către pârâţi a drepturilor reclamantei, prin 
cele două convenţii, neputând fi contestată. Ori, recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se 
prescrie se poate face prin orice fel de act juridic, putând fi dovedită chiar şi în absenţa unui 
înscris în acest sens. 

Apreciind ca valabile aceste convenţii încheiate între părţi, este evident că termenul 
de prescripţie a acţiunii în răspundere civilă contractuală nu a putut începe a curge anterior 
datei de 31.12.2010, dată stabilită de părţi prin convenţia încheiată la data de 29.12.2009, în 
aceste condiţii acţiunea promovată la data de 23.12.2013, fiind formulată în termenul general 
de prescripţie de 3 ani prevăzut în Decretul nr.167/1958, actul normativ aplicabil în cauză. 

Nu se poate pune în mod pertinent problema împlinirii termenului de prescripţie ca 
urmare a faptului că deşi prin convenţia încheiată în anul 2006 termenul de executare a 
obligaţiilor contractuale a fost prelungit până la data de 31.12.2006, nemaintervenind o 
modificare a acestui termen decât ulterior expirării celui stabilit prin convenţia încheiată în 
anul 2006, fiind evident că prin încheierea în anul 2009 a unei noi convenţii prin care s-a 
stabilit noul termen de executare a obligaţiilor contractuale asumate în anul 2004 de către 
pârâţi, aceştia au recunoscut existenţa obligaţiei asumate,operând o prelungire tacită a 
termenului stabilit în anul 2006, până la data încheierii noii convenţii, în anul 2009. Voinţa 
părţilor, astfel cum rezultă din cele 3 convenţii este clară, pârâţii recunoscând constant 
existenţa obligaţiei asumate prin contractul din 2004, fiind evident că termenul de prescripţie 
a fost întrerupt în perioada 11.01.2006-31.12.2010, conform art.16 alin.1 lit.a din Decretul 
nr.167/1958. 

De altfel, având în vedere că termenul iniţial de prescripţie a fost în mod cert întrerupt 
prin încheierea convenţiei din anul 2006, conform art.17 din Decretul nr.167/1958 a început 
să curgă un nou termen de prescripţie la data de 31.12.2006, data menţionată în convenţie ca 
reprezentând noul termen în care pârâţii trebuiau să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contractul încheiat în anul 2004. Ori, convenţia prin care s-a stabilit un alt termen de 
executare a obligaţiilor asumate de pârâţi în anul 2004 a fost încheiată în noul termen de 
prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 29.12.2009. 

Rezultă deci că şi în situaţia în care s-ar aprecia că termenul de prescripţie a început să 
curgă de la data menţionată în convenţia din 2009, respectiv 31.12.2010, iar nu la data 
soluţionării litigiului raportat la care părţile au convenit să prelungească termenul în care 
pârâţii trebuiau să execute obligaţiile asumate prin contractul din anul 2004, nu se poate 
aprecia în sensul că dreptul la acţiune al reclamantei s-ar fi prescris, fiind deci evident că 
raportat la data stabilită de către instanţa de fond ca reprezentând momentul de la care a 
început să curgă termenul de prescripţie conform art.8 din Decretul nr.167/1958(dată 
apreciată ca fiind corect stabilită şi de către Curte raportat la conţinutul convenţiei încheiate 
în anul 2009 şi la dispoziţiile art.7 alin.3 din Decretul nr.167/1958), acţiunea a fost formulată 
în termenul de prescripţie de 3 ani incident în cauză, necontestat de altfel de către părţi. 
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Ţinând cont de susţinerile din apel privind stipularea în convenţia din 2009 a unei 
condiţii rezolutorii se impune a se face precizarea(deşi aceste aspecte nu sunt de natură a 
influenţa soluţia pronunţată asupra excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune raportat la 
considerentele anterioare) că din conţinutul convenţiei nu rezultă că părţile ar fi avut în 
vedere inserarea unei condiţii rezolutorii, în sensul art.1004-1016 din vechiul Cod civil, fiind 
vorba despre o obligaţie afectată de un termen suspensiv, justificarea prelungirii termenului 
de executare a obligaţiilor pârâţilor fiind tocmai existenţa pe rolul instanţei a unui dosar 
având ca obiect dreptul de proprietate asupra terenului care face obiectul contractului încheiat 
în anul 2004. Termenul stabilit în convenţie pentru executarea obligaţiilor de către pârâţi, 
31.12.2010 urma a fi avut în vedere numai în ipoteza soluţionării litigiului până la această 
dată, din interpretarea convenţiei rezultând că practic s-a stabilit un termen alternativ, 
31.12.2010 sau data soluţionării dosarului nr..../211/2005 în cazul în care acesta nu ar fi fost 
soluţionat până la data de 31.12.2010. Acest aspect este de altfel confirmat de menţiunile din 
scriptul intitulat „răspuns la întâmpinare” depus în dosarul nr..../211/2013 al Tribunalului 
Cluj(f.34 şi urm. dosar), astfel cum s-a invocat de către reclamantă prin întâmpinarea 
formulată în apel. 

2. A doua critică formulată prin cererea de apel priveşte îndeplinirea condiţiilor 
răspunderii civile contractuale, pârâţii apreciind că în mod neîntemeiat a stabilit instanţa de 
fond că acestea ar fi îndeplinite în cauză. 

În vederea analizării acestui motiv de apel se impun a fi făcute câteva sublinieri de 
ordin teoretic, urmând ca apoi să fie analizată situaţia concretă din dosar. 

Condiţiile care trebuie a fi întrunite cumulativ pentru a fi antrenată răspunderea civilă 
contractuală sunt următoarele: existenţa unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei 
obligaţii contractuale, existenţa unui prejudiciu patrimonial, raportul de cauzalitate între faptă 
şi prejudiciu şi vinovăţia celui care a săvârşit fapta ilicită. 

Din momentul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii civile contractuale se naşte 
dreptul subiectiv al creditorului de pretinde despăgubiri de la debitorul său, creanţa sa iniţială 
fiind înlocuită cu o altă creanţă, care constă în suma de bani ce reprezintă echivalentul 
prejudiciului suferit, despăgubirile fiind datorate în virtutea obligaţiei iniţiale, care nu a fost 
însă executată. 

Este de asemenea stabilit în literatura de specialitate şi în practica judiciară, raportat la 
art.1079 şi art.1081 C.civ., faptul că pentru acordarea despăgubirilor este necesar ca debitorul 
să fie pus în întârziere şi să nu existe o clauză de neresponsabilitate a debitorului. 

Fiind incontestabil faptul că până la acest moment pârâţii şi-au executat doar parţial 
obligaţiile asumate prin contractul încheiat în anul 2004, fapta ilicită a pârâţilor este evidentă, 
în ceea ce priveşte prejudiciul constatându-se că în speţă şi acesta este dovedit, rezultând din 
neexecutarea obligaţiilor contractuale de către pârâţi. Vinovăţia este de asemenea certă, în 
sarcina debitorului fiind de altfel instituită o prezumţie de vinovăţie conform art.1082, 1083 
C.civ., prezumţie care nu a fost răsturnată în cauză prin dovedirea intervenirii unei cauze 
străine de conduita debitorului, ulterioară datei de 27.02.2012, evident fiind şi raportul de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, referitor la acest element neaducându-se nici un 
argument în sensul reţinerii lui în mod greşit prin sentinţa atacată. 

 Ceea ce contestă de fapt pârâţii prin cererea de apel este modul de evaluare a 
prejudiciului de către instanţa de fond, îndeplinirea condiţiei punerii în întârziere în interiorul 
termenului de prescripţie şi admisibilitatea obligării pârâţilor la plata de daune interese în 
condiţiile în care reclamanta nu a solicitat executarea în natură a obligaţiilor stabilite prin 
contract. 

Referitor la problema cuantificării daunelor interese se reţine că aceasta a fost făcută 
prin contractul încheiat între părţi în anul 2004, prevăzându-se explicit faptul că preţul de 
vânzare al imobilului este stabilit de comun acord la suma de 65.000 Euro, preţ care se achită 
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în natură prin transmiterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor pe care cumpărătorul 
le va edifica pe terenul proprietatea vânzătoarei şi prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la o 
altă construcţie, identificată în contract. Acest aspect este de altfel recunoscut de către pârâţi, 
inclusiv prin cererea de apel, aceştia arătând că suma de 65.000 Euro reprezintă o evaluare a 
obligaţiilor asumate de ei prin convenţie. 

În ceea ce priveşte punerea în întârziere a debitorilor, aceasta a fost făcută mai întâi la 
data de 07.10.2009, prin notificarea expediată prin B.E.J. C.M.(f.13 dosar fond), în urma 
acesteia fiind încheiată apoi convenţia din 29.12.2009, iar apoi la data de 10.08.2012 prin 
notificarea expediată prin intermediul aceluiaşi executor judecătoresc(f.14,15 dosar fond), 
ulterior soluţionării dosarului nr..../211/2005 al Judecătoriei Cluj-Napoca, la data de 
27.02.2012. Având în vedere consideraţiile reţinute mai sus referitor la termenul de 
prescripţie al dreptului la acţiune, este evident că notificarea din 10.08.2012 a fost formulată 
în interiorul acestui termen. 

Apoi, admisibilitatea stabilirii de despăgubiri constând în plata unei sume de bani este 
de asemenea indiscutabilă raportat la obiectul acţiunii formulate, răspundere civilă 
contractuală, astfel cum am arătat anterior, aceasta fiind consecinţa constatării îndeplinirii 
condiţiilor răspunderii civile contractuale, naşterea dreptului creditorului de a pretinde 
despăgubiri de la debitor. Constatarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile contractuale a 
fost motivul pentru care s-a dispus obligarea pârâţilor la plata de despăgubiri în favoarea 
reclamantei iar nu faptul că prin contractul din 2004 s-ar fi stabilit în sarcina pârâţilor o 
obligaţie alternativă. 

De asemenea, în mod corect s-a stabilit de către instanţa de fond raportat la 
dispoziţiile art.1079, 1081 C.civ. momentul de la care pârâţii datorează şi daune interese 
moratorii, respectiv dobânda legală, acesta fiind momentul la care pârâţii au fost puşi în 
întârziere prin notificarea din 10.08.2012. Ori, reclamanta a solicitat şi instanţa de fond i-a 
acordat dobânda legală începând cu data cererii de chemare în judecată, deci de la un moment 
ulterior punerii în întârziere a pârâţilor în ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiilor asumate 
prin contractul încheiat în anul 2004. 

Având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul art.480 
alin.1 C.pr.civ.,va respinge ca nefondat apelul declarat de pârâţii C.O.V. şi C.I.C. împotriva 
sentinţei civile nr. 514 din 30.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 
.../117/2013, pe care o va menţine ca temeinică şi legală. 

În temeiul art.452 C.pr.civ. se va respinge cererea intimatei B.M. de acordare a 
cheltuielilor de judecată în apel, nefiind făcută dovada acestora. 

 

12. Personal nedidactic. Îndreptăţire la sporul pentru condiţii 
vătămătoare şi periculoase aprilie  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 731/A din 28 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1201 din 28 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr. .../100/2013 s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtului Primarul Municipiului Baia Mare. 

S-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul SINDICATUL LIBER DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ împotriva pârâţilor ŞCOALA GIMNAZIALĂ "V." BAIA 
MARE, CONSILIUL LOCAL BAIA MARE, PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
şi INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ. 

Pârâta Şcoala Gimnazială "V." Baia Mare a fost obligată la calcularea şi plata sporului 
pentru condiţii periculoase şi vătămătoare în favoarea membrilor de sindicat … într-un 
cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată acestora ca spor pentru condiţii 
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periculoase şi vătămătoare pentru luna decembrie 2009 şi astfel încât suma sporurilor 
individuale să nu depăşească 30% din salariul de bază, începând cu data de 01.01.2011 şi 
până la data de pronunţării hotărârii, în măsura în care nu şi-au schimbat funcţia sau locul de 
muncă. 

Pârâta Şcoala Gimnazială "V." Baia Mare a fost obligată la plata drepturilor băneşti 
menţionate actualizate cu indicele de inflaţie de la data plăţii. 

Pârâţii Consiliul Local Baia Mare şi Primarul Municipiului Baia Mare au fost obligaţi 
la alocarea sumelor necesare pentru plata sporului. 

Pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a fost obligat la avizarea statelor de 
plată care cuprind sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare în condiţiile în care a fost 
acordat. 

S-a respins cererea formulată în numele membrilor de sindicat …, ca nefondată.  
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut în esenţă referitor la excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul Municipiului Baia Mare, că reclamantul i-a 
chemat în judecată pe pârâţii consiliu local şi primar în considerarea raporturilor ce leagă 
angajatorul – unitate de învăţământ pârâtă-de aceşti pârâţi, în condiţiile în care raporturile de 
muncă din sistemul bugetar au, pe lângă latura de drept privat, respectiv raportul concret 
dintre angajat şi angajator, şi o latură specifică dreptului public, căci nu se poate face 
abstracţie de faptul că salarizarea cadrelor didactice, ca şi a altor categorii de angajaţi din 
sistemul bugetar, este stabilită prin lege şi asigurată inclusiv de la bugetul de stat. 

Pe fond, tribunalul a reţinut în esenţă, că membrii de sindicat reprezentaţi de 
reclamant sunt angajaţi ai unităţii de învăţământ pârâte. 

Pentru a dovedi că membrii de sindicat pe care-i reprezintă şi-au desfăşurat activitatea 
în condiţii de muncă grele sau vătămătoare sub imperiul H.G. 281/1993, reclamantul a depus 
la dosar buletinele de determinare nr.27/24.02.2005, nr.42/17.05.2007, nr. 8/04.02.2008 
emise în aplicarea regulamentului de acordare a sporurilor la salariile de bază cuprins în 
Ordinul comun MSMMPS nr. ELV/1132/6322 din 1993.  

Astfel, conform acestora, comisia de determinare prin expertizare a locurilor de 
muncă a concluzionat că în cadrul unităţii de învăţământ pârâte personalul nedidactic şi 
personalul care lucrează pe calculator peste 80% din program sunt expuse la un complex de 
noxe, situaţie care justifică acordarea sporurilor salariale pentru condiţiile de muncă.  

Buletinul de determinare nr.27/24.02.2005 însoţit de tabelele anexă desemnând 
persoanele la care se referă, respectiv salariatele C.M.M., A.C., T.M.B. şi H.A., iar cel cu nr. 
8/04.02.2008 se referă la d-na B.C.. 

Potrivit buletinului de determinare nr.42/17.05.2007 au fost expertizate locurile de 
muncă ale salariaţilor menţionaţi în anexa nr. 754/17.05.2007 respectiv ale membrilor de 
sindicat M.V.M., S.M., Z.V., H.I.S., T.I., S.F.. 

Instanţa nu a lua în considerare completările olografe referitoare la membrii de 
sindicat B.M., H.I.M., S.A., M.A.D. din tabelul nominal nr. 754/17.05.2007, cât timp acestea 
nu au fost vizate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş de la care, potrivit 
Regulamentului de acordare a sporurilor la salariile de bază cuprins în Ordinul comun 
MSMMPS nr. ELV/1132/6322 din 1993, trebuie să emane.  

Reclamantul a susţinut că personalului nedidactic din cadrul unităţii de învăţământ 
pârâte i s-a acordat sporul de 10% pentru condiţii deosebite, grele, periculoase sau penibile în 
baza Hotărârii nr. 5/05.03.2007 a comisiei paritare ISJ MM - SLI MM avându-se în vedere 
dispoziţiile art. 41 al. 3 lit. a din C.C.M. unic la nivel naţional 2007-2010 „sporurile minime 
ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt: a) pentru condiţii deosebite de muncă, 
grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază”.  

Însă, conform art. 23 din C.C.M. unic la nivel naţional 2007-2010, locurile de muncă 
se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de 
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muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale, iar reglementările legale 
de referinţă erau, în privinţa sporului pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase 
sau penibile, H.G. 281/1993 şi regulamentului de acordare a sporurilor la salariile de bază 
cuprins în Ordinul comun MSMMPS nr. ELV/1132/6322 din 1993. 

Pe de altă parte, art. 12 al. 1 din Legea nr. 130/1996 republicată privind contractul 
colectiv de muncă sub imperiul căreia s-a adoptat Hotărârea comisiei paritare ISJ MM - SLI 
MM nr. 5/05.03.2007 prevede „contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii 
instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile 
ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale”. 

Instanţa a reţinut că în raport de dispoziţiile art. 12 al. 1 din Legea 130/1996 
republicată şi art.23 din C.C.M. unic la nivel naţional 2007-2010, Hotărârea comisiei paritare 
ISJ MM - SLI MM nr. 5/05.03.2007 putea stabili doar cuantumul sporului pentru condiţii 
deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, iar nu şi acordarea acestui spor întregului 
personal nedidactic din învăţământul preuniversitar indiferent de condiţiile în care îşi 
desfăşoară activitatea, aşa cum a susţinut reclamantul justificând plata sporului în anul 2009 
şi în favoarea personalului nedidactic al cărui loc de muncă nu a fost expertizat.  

Analizarea legalităţii acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare 
sub imperiul H.G. 281/1993 s-a impus, în opinia instanţei, întrucât salariul din luna 
decembrie 2009 (ultimul anterior abrogării H.G. 281/1993) a constituit un reper în 
reglementările ulterioare ale sistemului de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 

Astfel, în privinţa salarizării, pe parcursul anului 2010 raportul de muncă al 
membrilor de sindicat reprezentaţi a fost guvernat de Legea 330/2009 care, în art. 30 alin. 5 
menţionează: „ În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra 
salariul avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna 
decembrie 2009, astfel: 

a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; 

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, 
soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un 
cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.  

Conform al. 6 al aceluiaşi articol, pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter 
permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi 
nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în 
indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în 
vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora. 

Sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare este prevăzut în anexa II/I privind 
unităţile de învăţământ din Legea 330/2009 la pct. 17. 

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi 
condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de 
credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale". 

Ca atare, instanţa a constatat că sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare face 
parte din categoria sporurilor menţionate la art. 30 al. 5 lit. b din Legea 330/2009, iar în anul 
2010 s-a acordat într-un cuantum care a condus la o valoare egală cu suma calculată pentru 
luna decembrie 2009.  

Art. 5 al. 1 lit. b din O.U.G. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a 
unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar precizează că sporurile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 
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330/2009 care nu se introduc în salariul de bază se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 
decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru 
nr. 330/2009, respectiv astfel încât suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale să nu 
depăşească 30% din salariul de bază.  

Aşa cum s-a arătat, în temeiul prevederilor legale mai sus menţionate, membrilor de 
sindicat reprezentanţi în cauză li s-a acordat şi în anul 2010 sporul de 10% sau 15% pentru 
condiţii periculoase şi vătămătoare, dar sub forma compensaţiilor tranzitorii. 

Pârâta unitate şcolară care a întocmit statele de plată în anul 2010, cât şi pârâtul 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş care le-a vizat au recunoscut implicit că reclamanţii 
îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii care, în ceea ce-i priveşte pe membrii de sindicat 
C.M.M., H.A., A.C., B.C., T.M.B., M.V.M., S.M., Z.V., H.I.S., T.I., S.F., au justificat 
acordarea sporului în anul 2009.  

Şi pentru anul 2011, art. 21 din Legea nr. 284/2010 prevedea pentru acordarea 
sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare elaborarea regulamentului de către fiecare 
dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, 
sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale 
reprezentative domeniului de activitate în vederea stabilirii locurilor de muncă, categoriilor 
de personal, a mărimii concrete a sporului. 

În anul 2011 pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş nu a mai avizat statele 
de plată ale unităţii de învăţământ care includeau sporul pentru condiţii periculoase şi 
vătămătoare motivat de inexistenţa regulamentului prevăzut de art. 21 din Legea 284/2010 şi 
astfel reclamanţilor nu li s-a mai acordat acest spor, deşi art. 1 al. 2 şi 5 din Legea nr. 
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice prevedea 
că începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, 
salariul lunar brut, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru 
luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii. În salariul de bază, respectiv în salariul funcţiei de bază 
aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-
cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din salariul funcţiei de bază, precum 
şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit O. U.G. nr. 1/2010. 
Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 
330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume 
compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc 
în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de 
funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute 
de prezenta lege. 

Însă, o culpă a executivului în emiterea unui act normativ secundar dat în aplicarea 
legii nu poate împiedica aplicarea dispoziţiilor legale ce reglementează drepturi salariale.  

Acest fapt rezultând din prevederile art.75 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă potrivit cărora: Ordinele şi instrucţiunile se vor elabora în termenul 
prevăzut de actul superior, sau după caz, într-un termen util care să facă posibilă aducerea lor 
la îndeplinire.  

Potrivit pct. II - Stabilirea salariilor lunare brute în anul 2011 lit. b din normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 
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2011 a personalului plătit din fonduri publice aprobate prin O. nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011, 
în privinţa personalului din învăţământ, s-a stabilit că sporurile pentru condiţii de muncă 
stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor 
prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr.284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de 
aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de 
muncă.  

Nici pârâta unitate de învăţământ căreia îi revenea sarcina probei în calitate de 
angajator şi nici Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş nu au dovedit că în anul 2011 s-au 
schimbat (îmbunătăţit) condiţiile de muncă în care reclamanţii C.M.M., H.A., A.C., B.C., 
T.M.B., M.V.M., S.M., Z.V., H.I.S., T.I., S.F. şi-au desfăşurat activitatea.  

Pentru anul 2012, îndreptăţirea membrilor de sindicat susnumiţi de a beneficia de 
sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare reiese din dispoziţiile cap. II art. 12 alin. 2 şi 
3 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2011 potrivit cărora începând cu 1 
ianuarie 2012 sporurile pentru condiţii deosebite de muncă prevăzute de Legea nr. 284/2010 
modificată se acordă personalului încadrat numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii de muncă.  

De asemenea, pentru anul 2013, art. 6 cap. II al anexei nr. 5 din Legea nr. 63/2011 
stabileşte că până la aprobarea regulamentului prevăzut de alin. 2, sporurile pentru condiţii de 
muncă aprobate în condiţiile legii se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste 
sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.  

Nici pentru anul 2012 şi nici pentru anul 2013 angajatorul nu a făcut dovada că 
membrii de sindicat C.M.M., H.A., A.C., B.C., T.M.B., M.V.M., S.M., Z.V., H.I.S., T.I., S.F. 
şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă superioare celor din anul 2009, 2010 şi 2011, 
care să justifice sistarea acordării sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare.  

Nu a putut fi reţinută apărarea pârâtului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş 
referitoare la împrejurarea că membrii de sindicat nu au atacat decizia de stabilire a 
drepturilor salariale pentru anul 2010, conform prevederilor art. 34 din Legea 330/2009, 
întrucât în anul 2010 membrilor de sindicat li s-au acordat compensaţii tranzitorii în locul 
acestui spor, aşa cum a rezultat din statele de plată aferente lunii decembrie 2010.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamantul SINDICATUL LIBER DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ şi pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA-
MARE, PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA-MARE şi INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN MARAMUREŞ. 

Reclamantul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ a solicitat 
modificarea în parte a sentinţei apelate, admiterea acţiunii de acordare a sporului de 10% şi în 
ce îi priveşte pe membrii de sindicat B.M., H.I.M., S.A., M.D.I.. 

În motivarea apelului, reclamantul a arătat că instanţa de fond a reţinut că membri de 
sindicat B.M., H.I.M., S.A., M.D.I. nu pot beneficia de sporul pentru condiţii vătămătoare şi 
periculoase întrucât nu deţin buletin de expertizare a locului de muncă în temeiul dispoziţiilor 
HG nr. 281/1993 şi a Regulamentului de acordare a sporurilor la salariile de bază cuprins în 
Ordinul comun MSMMPS nr. ELV/1132/6322 din 1993. 

Sporul solicitat le-a fost plătit membrilor de sindicat, după cum a reieşit din statele de 
plată aferente lunilor decembrie 2009 şi decembrie 2010, considerând că, în aceste condiţii 
trebuie să beneficieze de sporul pentru condiţii vătămătoare şi după decembrie 2010 motivat 
de dispoziţiile anexei nr. 5 din Legea nr. 63/2011, care prevede următoarele: „Până la 
aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă aprobate în 
condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în 
măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii". 

Astfel membrii de sindicat pentru care a formulat apel întrunesc cele două condiţii 
pentru a beneficia de sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase şi în anul 2011, 
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precum şi în continuare până când va fi adoptat regulamentul: au beneficiat de spor dovedit 
cu statul de plată şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii dovedit cu adeverinţa emisă 
de unitatea de învăţământ angajatoare. 

Pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ a solicitat 
modificarea sentinţei civile atacate în sensul respingerii acţiunii. 

În motivarea apelului, apelantul a apreciat în esenţă sentinţa atacată ca netemeinică şi 
nelegală, întrucât în cursul anului 2010 nu a fost elaborat, aprobat şi avizat nici un fel de 
Regulament în consecinţă, unitatea de învăţământ nu a putut stabili care sunt locurile de 
muncă, care este mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, 
care sunt categoriile de personal care pot beneficia de acest spor, precum şi condiţiile de 
acordare a acestuia, atâta timp cât nu au putut fi întocmite buletine de determinare, datorită 
faptului că nu exista un Regulament în acest sens, aprobat de ordonatorul principat de credite. 

Astfel, dacă se va face o comparaţie între statele de plată din decembrie 2009 şi statele 
de plată din ianuarie sau decembrie 2010 ale persoanelor reprezentate de reclamant, se va 
releva cu uşurinţă faptul că în decembrie 2009 apăreau pe statele de plăţii sporul pentru 
condiţii vătămătoare de 15%, dar din ianuarie 2010 aceste sporuri nu au mai apărut. 

Or, în condiţiile în care nu a existat o continuitate şi în anul 2010 în acordarea 
sporurilor către persoanele reprezentate de reclamant, nu au putut fi reţinute ca legale şi 
aplicabile prevederile art.9 alin. 3 din Anexa 5 a Legii nr. 63/2011, respectiv prevederile 
legale care dispun acordarea acestor sporuri persoanelor care beneficiau de aceste sporuri la 
data de intrare a Legii nr. 63/2011. 

S-a mai relevat faptul că reclamantul nu a făcut şi nici nu poate face dovada existenţei 
vreunui buletin de determinare emis în baza Legii nr.330/2009, respectiv a Regulamentului 
privind acordarea sporurilor. 

Pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE a solicitat modificarea sentinţei 
atacate în sensul respingerii acţiunii. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat în esenţă că nu are calitate procesuală pasivă. 
Cum între reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş, în numele 

membrilor săi de sindicat şi pârâta Instituţia Primarului Municipiului Baia Mare nu există nici 
un raport juridic de natura angajat - angajator sau unitate de învăţământ - unitate 
administrativ-teritorială, rezultă faptul că Instituţia Primarului Municipiului Baia Mare nu are 
calitate procesuală pasivă într-un litigiu în care s-a solicitat plata unor drepturi salariale, o 
astfel de calitate având-o doar angajatorul. 

În condiţiile prevăzute de către Legea bugetului de stat pe anii în curs, finanţarea 
cheltuielilor legate de salarizarea cadrelor didactice se realizează din bugetul de stat de către 
Ministerul Finanţelor prin repartizarea sumelor respective la unitatea administrativ-teritorială. 
Din sumele repartizate, pe baza actelor justificative de retragere a sumelor şi cu încadrarea în 
cheltuielile bugetare, se efectuează plăţile (cheltuielile de natura salarială) de către 
ordonatorul terţiar de credite, respectiv instituţiile de învăţământ angajatoare. 

Aşadar, primarul, care are competenţe executive în ceea ce priveşte atribuţiile sale, nu 
poate fi obligat la plata unor sume ce reprezintă cheltuieli salariale atâta vreme cât finanţarea 
acestora se realizează prin intermediul bugetului de stat, bugetul local fiind doar un „ 
purtător" al acestor sume. 

Pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA-MARE a solicitat 
modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantului şi admiterea cererii 
de chemare în garanţie a Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 

În motivarea apelului, pârâtul a arătat în esenţă că instanţa care a judecat fondul a 
apreciat greşit că membrii de sindicat în cauză au beneficiat în anul 2010 de sporul pentru 
condiţii vătămătoare şi periculoase şi de asemenea în mod greşit a apreciat ca valabile, 
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ulterior apariţiei Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, buletinul privind exportarea locurilor de muncă emise în baza H.G. 281/1993. 

Odată cu apariţia Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, respectiv la data de 01.01.2010 prin art. 48 pct. 2 din lege s-a abrogat art. 
8 din H.G. 261/1993, în baza căruia era acordat sporul pentru condiţii periculoase şi 
vătămătoare. 

Începând cu 01.01.2010 sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare nu a mai 
fost acordat şi, datorita faptului că pe întreg parcursul anului 2010 nu a fost elaborat, aprobat 
şl avizat nici un fel de Regulament aceste sporuri nu au putut fi acordate. 

Nici în anul 2011 nu a fost elaborat un regulament care să fie aprobat prin hotărâre de 
Guvern aşa cum dispune legea şi, în consecinţa, nici începând cu 01.01.2011 sporul pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare nu a putut fi acordat. 

Or, în situaţia de faţă nu s-a făcut dovada faptului că persoana reprezentată a 
beneficiat de spor pentru condiţii de muncă stabilit în baza Legii cadru 330/2009, ci doar de 
spor stabilit în baza HG nr.281/1903. 

Consiliul Local Baia Mare a înţeles să se îndrepte împotriva Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca întrucât acesta are personalitate juridică potrivit art. 13 din 
H.G. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administraţie 
Fiscală. 

A apreciat că soluţia instanţei de fond este greşită pentru că a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice şi a obligat Primarul 
Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local Baia Mare să asigure sumele necesare pentru plata 
diferenţelor drepturilor salariale. 

Întrucât angajator este unitatea de învăţământ obligaţia de a asigura sumele necesare 
rezultă din acelaşi tip de raport juridic şi pentru Ministerului Finanţelor Publice precum şi 
pentru Primarul Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local Baia Mare. 

Soluţia instanţei este nelegală întrucât face abstracţie de prevederile Legii 5/2013 şi 
ale art. 62 Hotărârii Guvernului nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 
elev/preşcolar pentru anul 2011. 

Reclamantul SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MARAMUREŞ a formulat 
întâmpinare prin care a arătat că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru ca membrii de 
sindicat să beneficieze de sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase şi după data de 
01.01.2011 în temeiul disp. Legii nr. 63/2011, şi a actelor care îi succed şi care păstrează 
acelaşi sistem de salarizare. (f.29-31) 

Pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE a formulat 
întâmpinare prin care a solicitat admiterea apelurilor formulate de pârâţii Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Maramureş şi primarul municipiului Baia-Mare şi respingerea apelului formulat de 
reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământul Maramureş. (f.34-42) 

Pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ a formulat 
întâmpinare prin care a arătat că se opune admiterii apelului promovat de pârâtul Consiliul 
Local Baia-Mare.(f.47) 

Pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE a formulat întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea apelului formulat de reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământul 
Maramureş şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală. (f.54-55) 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererile 
de apel şi a apărărilor formulate prin întâmpinări, Curtea reţine următoarele: 

Aşa cum rezultă din statele de plată şi deciziile de încadrare depuse la dosarul cauzei 
în fond (f. 131 – 158), toţi membrii de sindicat reprezentaţi în cauză, inclusiv B.M., H.I.M., 
S.A., M.D.I., au beneficiat în luna decembrie 2009 de sporul pentru condiţii periculoase şi 
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vătămătoare în cuantum de 10% (personalul nedidactic) sau 15% (personal didactic şi 
didactic auxiliar) din salariul de bază. 

Temeiul juridic al acordării acestui spor l-a constituit art. 8 alin. 1 lit. a din HG nr. 
281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care a prevăzut în mod 
expres posibilitatea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum 
de până la 15% din salariul de bază, personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii 
periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, au fost abrogate prevederile din HG nr. 
281/1993, care au constituit temeiul legal al acordării sporului în discuţie, însă noul act 
normativ a prevăzut prin art. 17 al Notei de la Anexa nr. II că, în raport de condiţiile în care 
îşi desfăşoară activitatea, personalul salarizat din învăţământ poate beneficia de un spor 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 

În fapt, contrar susţinerilor apelanţilor pârâţi Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Maramureş, şi în anul 2010 membrii de sindicat reprezentaţi în cauză au beneficiat de 
acordarea acestui spor, împrejurare care rezultă din cuprinsul statului de plată întocmit de 
unitatea învăţământ angajatoare (f. 162 şi urm. dosar primă instanţă).  

În acelaşi timp, se impun a fi avute în vedere prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 
330/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform cărora 
„în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009, îşi va păstra salariul avut fără 
a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009”, 
precum şi de dispoziţiile art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010, privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, care instituie dreptul salariaţilor afectaţi de aplicarea Legii nr. 330/2009 de a 
beneficia de sume corespunzătoare cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa de salariu 
aferent lunii decembrie 2009, în măsura în care condiţiile de desfăşurare a activităţii se 
menţin. 

Prin urmare, dispoziţiile legale mai sus indicate enunţă clar şi expres imperativul 
menţinerii în anul 2010 a cuantumului drepturilor salariale avute în plată în luna decembrie 
2009, în măsura în care condiţiile de desfăşurare a activităţii nu se schimbă. 

În ceea ce priveşte prima parte a anului 2011, dispoziţiile cuprinse în Legea Legea nr. 
284/2010 şi Legea nr. 285/2010 au constituit, începând cu data de 1 ianuarie 2011, temeiul 
plăţii sporului pentru membrii de sindicat personal din cadrul unităţii de învăţământ pârâte, 
dispoziţii care practic au menţinut până în cuantumul cuvenit la nivelul decembrie 2009, 
bineînţeles cu luarea în considerare a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 prin care au fost reduse 
drepturile salariale cu 25%, şi a reîntregirii ulterioare de 15%. 

În ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar, începând cu 
data de 13 mai 2011 sunt relevante, dispoziţiile art. 9 din cap. I şi art. 6 din cap. II ale Anexei 
nr. 5 din Legea nr. 63/2011, potrivit cărora până la aprobarea regulamentului ce stabileşte 
condiţiile de acordare prevăzut de alin. 2, sporurile pentru condiţii de muncă aprobate în 
condiţiile legii se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în 
măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, ceea ce reprezintă, în egală 
măsură şi o recunoaştere de către legiuitor a dreptului personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ de a beneficia de acest spor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare 
în perioada ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011. 

Curtea apreciază că suma corespunzătoare acestui spor trebuia acordată şi în 
continuare, aşa cum prevăd legile anuale de salarizare: art. 1 alin. 2 şi 3 al art. II din OUG nr. 
80/2010, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 283/2011 pentru anul 2012, respectiv art. 
1 din OUG nr. 84/2012 pentru anul 2013 şi art. 1 alin. 3 din OUG nr. 103/2013 pentru anul 
2014. 
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Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca fiind fondată cererea 
sindicatului şi pentru membrii de sindicat personal nedidactic: B.M., H.I.M., S.A. si M.D.I. 
astfel încât se impune obligarea unităţii de învăţământ pârâte la plata sporului pentru condiţii 
vătămătoare şi periculoase, în cuantum de 10 % din salariul de bază începând cu data de 1 
ianuarie 2011 şi până la data pronunţării prezentei hotărâri, sume ce urmează a fi actualizate 
în funcţie de rata inflaţiei la data efectivă a plăţii. 

 Acordarea drepturilor salariale care fac obiectul prezentei cauze este 
influenţată şi de dispoziţiile legale incidente în perioada de referinţă prin care s-au diminuat 
drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice - Legea nr. 118/2010, respectiv 
s-au majorat - Legea nr. 285/2010, OUG nr. 19/2012, precum şi de elementele particulare 
concrete ale fiecărui raport juridic de muncă, care impun acordarea drepturilor în raport de 
activitatea efectiv desfăşurată în favoarea unităţii de învăţământ pârâte, fiind excluse aşadar 
perioadele de întrerupere, încetare, suspendare.  

 Întrucât conform art. 166 alin. 4 din Codul muncii neplata salariului poate 
determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului 
produs salariatului, va fi obligată unitatea şcolară la actualizarea sumelor compensatorii cu 
indicele de inflaţie de la scadenţă la data plăţii efective. 

Cu privire la obligarea pârâţilor Primarul şi Consiliul Local la alocarea fondurilor 
necesare plăţii drepturilor restante, Curtea reţine că o atare cerere este fondată este fondată, 
deoarece potrivit prevederilor art. 104 din Legea nr. 1/2011, în vigoare în perioada pentru 
care se solicită acordarea drepturilor salariale, care prevăd că finanţarea de bază pentru 
cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin 
lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele 
locale. 

Prin urmare bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea 
de învăţământ, reprezintă sursa de finanţare a acesteia, unitatea şcolară fiind cea căreia îi 
revine obligaţia, în limita sumelor alocate, de plată directă în raport cu salariaţii săi - membrii 
de sindicat. 

Atribuţiile Consiliul Local reies din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 
215/2001, care stabilesc că acesta este cel care aprobă, la propunerea primarului, bugetul 
local şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
educaţia.  

Primarul are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului municipiului 
conform art. 63 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 şi calitatea de reprezentant al unităţii 
administrativ teritoriale, potrivit art. 62 alin. 1 din acelaşi act normativ.  

Simpla neprevedere în buget a fondurilor necesare achitării drepturilor salariale nu 
poate determina sistarea plăţii acestor drepturi, ordonatorii de credite având obligaţia de a 
respecta dispoziţiile legale care reglementează drepturile salariaţilor la elaborarea bugetelor 
instituţiilor pe care le finanţează.  

Faptul că pârâţii nu au calitatea de angajator a reclamanţilor nu prezintă nicio 
relevanţă, întrucât, aşa cum s-a subliniat anterior, aceştia au fost chemaţi în judecată în 
calitate de ordonatori de credite ai angajatorului reclamanţilor, cei din urmă solicitând 
obligarea la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale. 

Având în vedere atribuţiile pârâţilor privinţa finanţării unităţilor de învăţământ, 
anterior menţionate, se constată a fi neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
invocată prin cererile de apel. 

Aparent, pârâtul Consiliul local Baia Mare a invocat noi dispoziţii legale care să 
întemeieze cererea de chemare în garanţie, în comparaţie cu cele reţinute în decizia în 
interesul legii invocată. 
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Se constată însă că, în fapt, prin aceste prevederi legale, citate în cuprinsul cererii de 
apel (art. 4 alin. 6 H.G. 1395/2010, art. 62 H.G nr. 926/2011 pentru completarea H.G. nr. 
1.395/2010), nu se reglementează decât posibilitatea ca direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, să efectueze 
redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului 
Bucureşti, destinate pentru plata drepturilor salariale în cadrul unităţilor de învăţământ. 

Prin urmare, tot în cadrul bugetului aprobat la nivel de judeţ se fac aceste redistribuiri, 
iar, după cum se arată în decizia în interesul legii citată că „Pretenţiile menţionate pe calea 
chemării în garanţie de către instituţia bugetară pârâtă (de exemplu, alocările de fonduri sau 
rectificările bugetare) nu pot forma obiectul unei cereri de chemare în judecată formulate pe 
cale incidentală sau al unei acţiuni ulterioare în instanţă (…). Între instituţiile publice pârâte 
chemate în judecată pentru plata drepturilor de natură salarială ori a ajutoarelor financiare şi 
Ministerul Finanţelor Publice există raporturi juridice de drept administrativ, care iau naştere 
în virtutea obligaţiilor legale reciproce şi specifice ce le revin în procesul bugetar, iar între 
Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile respective nu există nicio obligaţie de garanţie sau 
de despăgubire în cazul neexecutării de către o instituţie publică a obligaţiei ce îi incumbă fie 
în baza raportului juridic de muncă, fie în baza dispoziţiilor Legii nr. 315/2006”.  

Se constată că aceste considerente sunt aplicabile, mutatis mutandis, şi cererii de 
chemare în garanţie îndreptată împotriva Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Maramureş, chiar întemeiată pe noile dispoziţii legale invocate, întrucât acestea nu instituie o 
obligaţie în ce priveşte redistribuirea, ci o facultate de a o dispune, evident, condiţionat de 
existenţa unor excedente la alte unităţi de învăţământ, aşa cum reiese din partea finală a 
dispoziţiilor art. 4 alin. 6 H.G. 1395/2010: „(…) pot efectua redistribuiri ale sumelor 
repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această 
destinaţie”, coroborat cu prevederile introduse de H.G. nr. 926/2011, anume, art. 61: „în 
situaţia în care cazurile prevăzute la alin. (6) se identifică între unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, redistribuirea 
sumelor se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al 
inspectoratului şcolar. 

  Conform art. 62: „Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) şi (6^1), va 
conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de 
cost”. 

 Prin urmare, critica apelantului Consiliul Local al mun. Baia Mare nu este 
întemeiată. 

Potrivit prevederilor art. 167 din Legea nr. 84/1995, în vigoare în prima perioadă 
pentru care se solicită acordarea drepturilor salariale, unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din 
alte surse. 

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr. 2192/2004, „finanţarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la 
bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.” 

Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 
1/2011 (legea în vigoare la data promovării acţiunii şi pentru ultima parte a intervalului 
pentru care se solicită drepturi, în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior, pentru 
perioada de până la data de 09.02.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării unităţilor 
din învăţământul preuniversitar şi care prevăd că finanţarea de bază pentru cheltuielile cu 
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum 
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şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale.  

Potrivit art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
„veniturile bugetare locale se constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat”. 

Drept urmare, sursa din care se plătesc drepturile salariale rămâne tot bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea de învăţământ, fiind fără relevanţă 
din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată. 

În ceea ce priveşte criticile formulate de pârâtul ISJ Maramureş, faţă de dispoziţiile 
cuprinse în Ordinul nr. 4576/2011 emis de Ministrul Educaţie Naţionale privind validarea 
fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, 
Curtea apreciază că se impune ca pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş să fie 
obligat să avizeze statele de plată aferente, având în vedere rolul acestuia în procesul de 
validare a statelor de plată. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 şi 
2 C.proc.civ. va admite în parte apelul declarat de sindicat, cu consecinţa schimbării în parte 
a sentinţei potrivit dispozitivului prezentei hotărâri, urmând a respinge ca nefondate 
recursurile declarate de pârâţi. 

 
 
 

13. Reţineri din salariu prin emiterea unor chitanţe ce atestă pretinsa 
vânzare de carburanţi către angajat. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 646/A din 6 aprilie 2015  

Prin acţiunea formulată, reclamantul M.L. a solicitat obligarea pârâtei SC E.T.S. SRL 
la plata sumei de 350 Euro, respectiv 1540 lei cu titlu de drepturi salariale restante. 

Reclamantul arată că la data de 06.05.2011 a încheiat un contract individual de muncă 
cu angajatorul SC E.T.S. SRL, în calitate de şofer profesionist, iar prin decizia nr. 
111/02.09.2013, a încetat raportul juridic cu pârâta. În perioada derulării raportului de muncă, 
acestuia i s-au întocmit un număr de 6 chitanţe de diverse valori, totalizând 590 euro, care 
reprezintă „contravaloare motorină”. Conform statutului societăţii, angajatorul prestează 
servicii de transport marfă şi nu de comerţ cu produse petroliere, aşadar chitanţele întocmite 
reclamantului în calitate de cumpărător al produsului petrolier de tip motorină s-au făcut în 
fals, reţinerea diverselor sume, în euro, fiind făcute cu ocazia deplasărilor pe care reclamantul 
le-a făcut în străinătate în calitate de conducător auto (TIR), iar la întoarcerea din curse 
pierderile societăţii i-au fost scăzute din salar şi diurnă. I-au fost reţinuţi 590 de euro din 
diurnele care i se cuveneau, motiv pentru care a solicitat restituirea sumelor. Angajatorul i-a 
restituit suma de 240 de euro din totalul de 590 de euro, astfel că solicită obligarea pârâtei la 
plata sumei 350 euro, adică 1540 lei – diferenţa nerestituită, sumă actualizată cu dobânda 
penalizatoare conform O.G. 13/2011 începând de la data de 25.01.2012. În drept, reclamantul 
a invocat prevederile Codului muncii cu privire la contractul colectiv şi cel individual de 
muncă. 

Pârâta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii, cu cheltuieli 
de judecată. A arătat că raportul juridic invocat este unul de natură civilă, în afara relaţiilor de 
muncă. Astfel, în schimbul sumelor de bani menţionate în cuprinsul chitanţelor anexate 
cererii introductive, reclamantul a achiziţionat de la pârâtă, pentru uzul propriu, diferite 
cantităţi de motorină, tranzacţii care au fost încheiate şi cu alţi angajaţi, datorită faptului că 
preţul de achiziţie al motorinei era mai mic decât cel practicat la pompă, în acest sens pârâta 
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deţinând şi un Certificat de Comercializare en-gros de produse energetice, ce a fost eliberat 
de ANAF. Sumele de bani primite de reclamant (630 de lei şi 240 de euro), reprezintă ce este 
expres menţionat în chitanţele de plată, anexate cererii de chemare în judecată, respectiv 
drepturi salariale şi diurne restante. Aceste sume au fost achitate pentru munca prestată de 
reclamant în calitate de salariat şi nu au nicio legătură cu preţul motorinei vândute a cărui 
restituire este solicitat. Încetarea raportului de muncă cu reclamantul s-a făcut prin acordul 
părţilor, la cererea expresa a acestuia şi s-a concretizat în decizia nr. 111/ 02.09.2013.  

Prin sentinţa civilă nr. 5341 din 22.09.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar 
nr. .../117/2013, a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea şi a fost obligat reclamantul la plata 
către pârâtă a cheltuielilor de judecată de 496 lei. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Cu privire la cele 6 chitanţe de diverse valori, totalizând 590 euro, care reprezintă 

„contravaloare motorină”, instanţa a reţinut că reclamantul nu şi-a precizat acţiunea şi nu a 
depus nici o dovadă care să dovedească natura respectivelor chitanţe şi cum acestea se 
încadrează raportului de muncă, respectiv sarcinilor sale de serviciu. 

Reţinând susţinerile pârâtei rezultă cu privire la aceste sume, arată tribunalul că faptul 
că aceste cantităţi de motorină sunt subsecvente contractului individual de muncă şi implicit 
raportului de muncă cu reclamantul, rezultă din susţinerile pârâtei potrivit cărora „tranzacţiile 
au fost încheiate şi cu alţi angajaţi”.  

 Oricum, reclamantul solicită obligarea pârâtei la plata sumelor de bani constând în 
diurna cuvenită şi neachitată. 

La termenul din data de 22.09.2014 mandatarul reclamantului a arătat că suma de 350 
euro contestată de reclamant este o defalcare a sumei de 700 euro, respectiv faptul că s-a 
plătit suma de 350 euro care reprezintă diurna pe ultima cursă din 4.10.2012, iar dreptul de a 
pretinde datoria, s-a născut în 4 septembrie 2012. 

 Reclamantul personal solicită admiterea acţiunii precizând ca i s-au plătit doar 
cursele efectuate, iar pentru diurne s-au făcut chitanţe pentru motorina urmând să primească 
700 euro din care a primit doar 350 euro.  

Reprezentantul pârâtei a prezentat spre vedere dispoziţia de plată nr. 6/4.09. 2012 prin 
care i s-a plătit suma solicitată, pe care reclamatul îşi recunoaşte semnătura de primire. 

Cum reclamantul şi-a recunoscut semnătura de primire pe dispoziţia de plată nr. 
6/4.09. 2012, cumulat cu dispoziţiile de plată depuse la dosar, instanţa a constatat că acestuia 
i s-a plătit suma solicitată, astfel că s-a respins acţiunea. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul M.L., solicitând modificarea 
sentinţei civile, cu admiterea acţiunii. 

În motivare arată că în deşi în cele 6 (şase) chitanţe de diverse valori, în total 590 
euro, s-a trecut menţiunea că reprezintă „c.v. motorină”, în realitate, s-au reţinut diverse 
sume, în euro, cu ocazia deplasărilor pe care le-a făcut în străinătate în calitate de conducător 
auto (TIR), iar la întoarcerea din curse pierderile societăţii i-au fost scăzute din salar şi 
diurna. Menţionează că atât în contractul colectiv de muncă cât şi în contractul individual de 
muncă nu figurează clauza de răspundere a angajatului pentru pierderile societăţii, ba mai 
mult, aşa numitele pierderi i-au fost scăzute din banii cuveniţi, fără să primescă vreo 
explicaţie în acest sens sau vreo dovada a acestor sume, în perioada angajării i-au fost reţinuţi 
în total 590 euro din diurnele care i se cuveneau. 

Din punct de vedere calendaristic: 
- 02.09.2013 desfacerea contractului de muncă; 
- 04.09.2013 angajatorul emite ordinul de plata nr. 6 în cuantum de 350 euro 

reprezentând diurna pe ultima cursa efectuată; 
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- 04.10.2013 angajatorul primeşte în scris cererea de plata pentru suma de 590 
euro, ce rezultă dintr-un număr de 6 chitanţe, sume reţinute ca pierdere pe cursa şi imputate 
şoferului şi mascate sub denumirea „c.v. motorină”, 

- 14.10.2013 în urma adreselor şi insistentelor telefonice angajatorul face o plata 
parţiala de 240 euro, rămânând un rest de 350 euro. 

Arată că litigiul s-a născut în data de 04.10.2014 când pârâta a primit cererea trimisă 
cu confirmare de primire pentru suma de 590 euro. În perioada 04.10.2014 şi 14.10.2014 atât 
el cât şi mandatarul său au fost sunaţi de către administratorii societăţii, F.C. şi F.D., 
comunicându-li-se că nu datorează nici o sumă de bani. Aceste discuţii s-au purtat în mod 
repetat în cele 10 zile. În data de 14.10.2014 pârâta a înţeles situaţia de fapt şi a efectuat o 
plată în cuantum de 240 euro din cei 590 euro, comunicând ca diferenţa o să se plătească în 
cursul lunii. Gestul de a achita o parte din bani reprezintă clar o recunoaştere a culpei pârâtei. 

Întrucât angajatorul a promis că va achita restul sumei (350 euro), a dat crezare însă 
după multe promisiuni neonorate a ales calea justiţiei. 

În apărare, pe fondul cauzei, pârâta a arătat ca diferenţa de suma de 350 euro a 
achitat-o în data de 04.09.2013 prin ordinul de plata nr. 6 însă acest lucru este imposibil 
întrucât la acea dată nu exista o pretenţie de plată. Ar fi absurd sa credem ca pretenţia de plata 
pentru suma de 590 euro s-a născut în data de 14.10.2014 iar pârâta a făcut o plată în acest 
sens anterior acestei dăţi.  

Este evident că suma de 350 euro achitată de pârâtă în data de 04.09.2013 nu este 
tangenta cu debitul născut cu o data ulterioara, adică 04.10.2013. Oricât de diligent să fi fost 
nu putea estima o datorie viitoare şi încă nepretinsă. 

Cât priveşte motivarea sentinţei, suma de 700 euro despre care vorbeşte (instanţa) nu 
figurează pe nici o proba şi nu are legătura cu aceasta cauza; „ultima cursă 04.10.2012” nu 
putea fi astfel reţinută, când în fapt contractul individual de muncă a încetat în data de 
02.09.2013. greşit reţine tribunalul că reclamantul a primit doar 350 euro, când de fapt 
aceasta este suma solicitată. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea ca neîntemeiat a apelului, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivare a arătat că nu sunt îndeplinire condiţiile pentru ca instanţa de apel să 
poată pronunţa o decizie de anulare a hotărârii primei instanţe, în raport de prevederile art. 
480 alin. 3 Noul Cod de Procedură Civilă. 

 Pe fondul cererii de apel, arată că tribunalul a făcut o corecta apreciere a situaţiei de 
fapt aplicând în mod corect dispoziţiile legale incidente. 

Prin cererea de chemare în judecata reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata 
sumei de 350 de EUR, reprezentând diferenţa rămasă de achitat din suma totala de 590 EUR, 
pe care fostul angajator, S.C. E.T.S. S.R.L., i-o datora cu titlu de diurnă. 

Pârâta a dovedit că suma pretinsă de 350 EUR, cu titlu de diurnă, i-a fost achitata 
reclamantului prin dispoziţia de plată nr. 6/04.09.2013. Se fac precizări cu privire la starea de 
fapt, în sensul că la data de 02.09.2013, raporturile contractuale dintre părţi încetează, iar în 
04.09.2013, pârâta achită reclamantului suma de 350 lei, cu titlu de diurnă, precum şi suma 
de 1223 Lei, cu titlu de salar aferent lunilor iunie şi iulie 2013. 

La data de 06.09.2013, reclamantul dă un mandat D-lui B.L.Z., pentru ca acesta sa-1 
reprezinte în relaţiile cu fostul sau angajator, în ceea ce priveşte stabilirea şi încasarea 
drepturilor băneşti care i se cuvin. Mandatarul formulează către pârâtă o cerere prin care 
solicită suma de 590 euro, cu titlu de diurna, precum şi drepturile salariale restante. 

La data de 14.10.2013, intimata dă curs parţial acestei cereri şi achită mandatarului, 
prin dispoziţiile de plata nr.8 şi nr.12, pentru fostul sau angajat, suma de 630 Lei, 
reprezentând salariul aferent lunii august 2013 şi suma de 240 euro, cu titlu de diurnă 
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restantă. O dată cu achitarea acestor ultime sume s-au stins orice datorii băneşti pe care pârâta 
le avea faţă de fostul sau angajat, născute din raporturile de muncă. 

În drept, a invocat prevederile art.148, art.205, art.249, art.453, art.272-art.281, 
art.476 alin.2, art.477 alin.1, art.478 alin.2, art.479 alin.1, art.480 alin.1, alin.3 şi art.482 Cod 
pr. civ.,art.159, art.160, art.166, art.167, art.168, art.272, art.275 şi art.278 din Legea 
nr.53/2003; art.1470 Noul Cod Civil. 

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

 Apelul este întemeiat şi urmează a fi admis, cu consecinţa schimbării în tot a 
sentinţei, în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost aceasta formulată. 

Practic, reclamantul a investit instanţa cu o cerere de restituire a unor sume reţinute 
nedrept de către fostul angajator. 

Depune în probaţiune chitanţe din 30 iunie, 20 iunie, 27 decembrie, 8 septembrie, 20 
august 2011 şi 25 ianuarie 2012, toate eliberate de angajator angajatului său cu indicaţia că 
reprezintă „c.v. motorină”. 

Aceste sume solicită reclamantul a-i fi restituite, susţinând că i-au fost reţinute de 
către angajator pentru a se acoperi astfel pierderi aferente transporturilor pe care reclamantul, 
în calitate de şofer de tir, le-a efectuat pentru angajator, pierderi pe care deci le-ar fi produs 
astfel angajatorului său. 

Potrivit prevederilor art. 169 Codul muncii, nici o reţinere din salariu nu poate fi 
operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, cu menţiunea, la alin. 2, că 
reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria 
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Susţinerea angajatorului este în contradicţie cu teza reclamantului, societatea arătând 
că în mod real, chitanţele sunt aferente unor vânzări de motorină către reclamant, cu 
argumente în sensul că societatea practica un preţ mai bun pentru motorină decât cel de la 
pompă şi că deţinea un aviz pentru aceste vânzări. 

S-a solicitat completarea probaţiunii în apel, prin audierea martorului L.M.N., fost 
angajat al societăţii şi care s-a judecat cu societatea într-un litigiu asemănător. 

Instanţa de apel a respins completarea probaţiunii cu acest martor, în condiţiile în care 
acesta, prin acţiunea pe care el însuşi a formulat-o împotriva fostului angajator, în cadrul 
dosarului nr. .../117/2012 al Tribunalului Cluj, şi-a exprimat practic punctul de vedere, 
afirmând existenţa unei practici a societăţii în sensul reţinerii unor sume din cele datorate 
şoferilor, reprezentând în realitate supraconsum de motorină imputat acestora, prin emiterea 
unor chitanţe în care se trecea că sumele ar fi aferente unei cumpărări de motorină. 

În acel dosar, în care pârâta S.C. E.T.S. S.R.L. a fost parte, astfel încât toate probele 
din acel dosar s-au administrat în contradictoriu cu aceasta în condiţii de respectare a 
garanţiilor procesuale specifice Codului de Procedură Civilă, s-au depus chitanţe similare cu 
cele depuse de reclamant în prezentul dosar, prin care se atesta cumpărarea de motorină de 
către reclamantul din acel dosar. 

Concluzia instanţei în dosarul nr. .../117/2012 al Tribunalului Cluj, prin sentinţa civilă 
nr. 15001/07.11.2013, a fost în sensul că trebuie restituite aceste sume reţinute de angajator 
din sumele datorate angajatului. 

Au fost audiaţi şi martorii B.D.C. (fila 74 dosar acvirat), care a atestat întocmai 
procedeul angajatorului de a reţine din diurna datorată şoferului valoarea supraconsumului de 
carburant calculat, respectiv B.V.D., care, în calitate de coordonator transport, de asemenea a 
atestat existenţa unei practici de urmărire a consumului de carburant şi de recuperare a 
supraconsumului din diurnă. 
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Curtea înţelege necesitatea de a se asigura respectarea de către angajaţi a disciplinei 
muncii şi a regulilor stabilite de angajator în ce priveşte modul de desfăşurare a activităţii 
profesionale de către angajaţi. 

Totuşi, intenţia angajatorului de a asigura această disciplină nu trebuie să vină în 
contradicţie cu regulile imperative stabilite de Codul muncii, printre care şi cea enunţată în 
cele de mai sus, privitoare la imposibilitatea de a se opera reţineri din salariu, respectiv cea 
impusă de art. 254 Codul muncii, ca în situaţia în care salariatul ce a provocat angajatorului o 
pagubă din vina şi în legătură cu muncă sa nu acceptă să se efectueze prin acord evaluarea şi 
recuperarea pagubei, constatarea acesteia să se facă în condiţiile răspunderii civile 
contractuale, deci prin instanţă. 

Or, omiţând aceste imperative ale Codului muncii, prin care legiuitorul a intenţionat 
să protejeze angajaţii de eventuale abuzuri ale angajatorilor, pârâta a încercat să mascheze 
reţinerile pe care le făcea din diurna datorată salariatului – reclamantul, în prezentul dosar – 
prin emiterea unor chitanţe pentru sumele reţinute, ce atestă o pretinsă vânzare de carburant 
către angajat. 

Faţă de probele administrate în cauză, ca şi faţă de atestările făcute în dosarul nr. 
.../117/2012 al Tribunalului Cluj, inclusiv în sentinţa pronunţată, şi care are valoare 
probatorie în contra pârâtei ce a fost obligată şi acolo să restituie sumele astfel reţinute de la 
un alt angajat, apreciind totodată şi caracterul improbabil al unor astfel de pretinse vânzări de 
motorină către angajaţi, mai ales că în cuprinsul acestor chitanţe nu este trecută cantitatea 
pretinsă a fi fost vândută, ci doar dezideratul generic „c.v. motorină” şi nişte sume, de cele 
mai multe ori în euro (în condiţiile în care în ţară, vânzările se fac de regulă în moneda 
naţională), Curtea constată că pretenţia reclamantului la a i se restitui suma reţinută în 
realitate pentru supraconsum de motorină este justificată şi urmează a fi admisă, astfel cum a 
fost formulată, dobânda fiind acordată în raport de data când s-a făcut reţinerea şi de 
solicitarea părţii. 

 

14. Drepturi salariale restante neacordate din cauza delapidării lor de 
către un alt angajat. Inexistenţa opţiunii între acţiunea întemeiată pe 

răspunderea delictuală şi cea întemeiată pe răspunderea contractuală. 
Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 720/A din 20 aprilie 2015  

Prin sentinŃa civilă nr. 5897 din 27.10.2014 pronunŃată în dosarul nr. 
…/2014 al Tribunalului Cluj, a fost admisă acŃiunea formulată de către 
reclamantul S.M. în contradictoriu cu pârâtul INSTITUTUL … CLUJ şi a fost 
obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 5297 lei, reprezentând 
drepturi salariale restante. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
 Reclamantul a fost salariat al pârâtului, ocupând funcŃia de 

informatician. Prin adresa nr. 8265/XII/1519, angajatorul a adus la 
cunoştinŃa reclamantului faptul că a fost prejudiciat de către fosta angajată 
a Institutului … B.A., după cum rezultă din concluziile raportului de 
expertiză contabilă judiciară, cu suma indicată în cererea de chemare în 
judecată. 

Astfel, în calitate de salariat al pârâtului, numita B.A., a cauzat un 
prejudiciu angajatorului, sustrăgând diferite sume de bani, inclusiv prin 
neacordarea unor drepturi băneşti celorlalŃi salariaŃi. 
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Pentru această faptă numita B.A. a fost condamnată prin sentinŃa 
penală nr. 1043/04.10.2012, fiind obligată să plătească angajatorului, în 
calitate de parte civilă, suma de 95387 lei cu dobânda legală. Prin decizia 
penală nr. 1784/R/2012 a CurŃii de Apel Cluj, în dosar nr. …/211/2012, 
instanŃa a constatat la data de 12.12.2012, printre altele, în dispozitiv 
recuperarea parŃială a prejudiciului în limita sumei de 2950 lei din totalul 
de 95387 lei. 

Apărările formulate de pârâtă prin întâmpinare nu au putut fi 
reŃinute, instanŃa a avut în vedere în prezenta cauză că obligaŃia 
angajatorului de plată a salariului pentru munca prestată este prevăzută la 
art. 159 C. Muncii. Reclamantul a fost prejudiciat prin neplata salariului de 
către angajator printr-o faptă a unei persoane care a acŃionat în calitate de 
salariat al pârâtului, aşa încât acŃiunea astfel formulată este întemeiată. 

Indiferent de persoana care a creat efectiv prejudiciul reclamantului, 
angajatorul este direct răspunzător în conformitate cu prevederile 
contractului individual de muncă. Mai mult, Codul Muncii reglementează în 
beneficiul angajatorului, posibilitatea recuperării prejudiciului de la 
salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiŃiile art. 254 şi 
următoarele C. Muncii. În speŃă, fiind antrenată şi răspunderea penală, 
angajatorul şi-a valorificat dreptul, constituindu-se parte civilă în procesul 
penal. 

 În ce priveşte cuantumul solicitat de reclamant, instanŃa a 
reŃinut că în cadrul cercetării penale a fost efectuată o expertiză contabilă, 
care a determinat suma cu care acesta a fost prejudiciat, aceasta fiind de 
5297 lei, pârâtul recunoscând la rândul său cuantumul, prin adresa nr. 
8265/XII/1519. 

 Prin urmare, sunt îndeplinite în cauză condiŃiile prevăzute de 
art. 253 din Codul muncii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a 
angajatorului, fiind dovedită fapta ilicită săvârşite de către angajator, în 
sensul că, în cadrul atribuŃiilor de diriguire a activităŃii angajaŃilor şi de 
organizare a activităŃii instituŃiei, acesta trebuia să supravegheze în mod 
permanent modul în care salariaŃii săi cu atribuŃii în gestionarea 
patrimoniului său şi în domeniul plăŃii salariilor îşi îndeplinesc sarcinile 
care le-au fost trasate potrivit fişei postului, prejudiciul suferit de către 
reclamant prin recunoaşterea drepturilor salariale restante, precum şi 
raportul de cauzalitate între acestea, astfel încât culpa acestuia este 
prezumată în cauză.  

 Pentru toate aceste motive, instanŃa a admis acŃiunea formulată 
de reclamantul S.M. şi a obligat pârâtul să plătească acestuia suma de 5297 
lei reprezentând drepturi salariale restante.  

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel pârâtul, solicitând 
schimbarea în tot, admiterea excepŃiei inadmisibilităŃii şi respingerea acŃiunii 
ca nefondată. 

Raportat la excepŃia inadmisibilităŃii, arată că potrivit art. 266 din 
Codul Muncii, „JurisdicŃia muncii are ca obiect soluŃionarea conflictelor de 
muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă 
prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice 
dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod”. 
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Or, prejudiciul invocat de reclamant a fost cauzat printr-o faptă 
penală a unei terŃe persoane. Cei prejudiciaŃi nu au deschisă opŃiunea între 
răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală, putându-şi 
fundamenta pretenŃiile exclusiv pe temeiul răspunderii civile delictuale, 
nefiind aplicabile normele Codului muncii privind răspunderea materială. 

Răspunderea juridică a angajatorului nu s-a născut în baza 
contractului individual de muncă, ci în baza unui delict, fapta cauzatoare de 
prejudiciu fiind infracŃiunea de delapidare, săvârşită de un angajat 
împotriva altui angajat al aceluiaşi angajator. 

Citând dispoziŃiile art. 253 din Codului muncii, apelantul subliniază 
greşita interpretare făcută de prima instanŃă, din care ar reieşi că 
angajatorul ar avea obligaŃia să supravegheze în mod permanent 
modalitatea de lucru a angajaŃilor şi să-i împiedice să săvârşească fapte 
ilicite, sau chiar penale. Or, această motivare este exorbitantă, luând în 
considerare principiul consensualităŃii şi al bunei-credinŃe, pe care, conform 
art. 8 din Codul Muncii, se bazează relaŃiile de muncă şi dreptul salariatului 
la demnitate în muncă, instituit de art. 39 alin. 1 lit. e) din Codul muncii, 
căruia îi corespunde obligaŃia corelativă a angajatorului de a se abŃine de la 
orice act/gest care i-ar putea aduce atingere.  

Institutul şi-a îndeplinit obligaŃiile de supraveghere a angajaŃilor, până 
la limita la care să nu aducă atingere bunei desfăşurări profesionale, să nu 
creeze o destabilizare sau perturbare a modalităŃii de lucru, şi să nu îşi 
pună angajaŃii într-o situaŃie stânjenitoare profesională. 

Codul muncii face trimitere expresă la prevederile Codului civil care se 
vor aplica pentru răspunderea contractuală, fără a reglementa în mod 
expres reguli speciale după care va fi soluŃionată acŃiunea în despăgubiri 
care se întemeiază pe o culpă delictuală, precum este aceea care există în 
săvârşirea unei fapte penale. 

În orice situaŃie în care paguba produsă angajatorului este urmarea 
unei infracŃiuni, este pe deplin justificată intervenŃia răspunderii civile 
delictuale, nefiind aplicabile dispoziŃiile Codului Muncii privind răspunderea 
patrimonială. 

CondiŃiile răspunderii patrimoniale a Institutului de Medicină Legală 
nu sunt îndeplinite. Având în vedere că trebuie îndeplinite aceleaşi condiŃii 
ca şi în cazul răspunderii civile delictuale, impunându-se, în plus, existenŃa 
unui contract între părŃi, precizează că potrivit art. 1373 Cod civil 
„Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de 
câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuŃiile sau cu scopul 
funcŃiilor încredinŃate”, iar '”Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că 
victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data 
săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acŃionat fără nicio legătură cu 
atribuŃiile sau cu scopul funcŃiilor încredinŃate”. 

Astfel, pentru angajarea răspunderii comitentului este necesar ca 
prepusul, în săvârşirea faptei prejudiciabile, să fi acŃionat în legătură cu 
atribuŃiile sau cu scopul funcŃiilor ce i-au fost încredinŃate. Din examinarea 
înŃelesului acestei condiŃii reiese foarte clar situaŃia în care comitentul va 
răspunde, în primul rând şi întotdeauna, când prepusul a săvârşit fapta 
ilicită şi prejudiciabilă acŃionând în interesul comitentului sau la ordinul 
său în interesul altuia, în limitele stricte ale atribuŃiilor care alcătuiesc 
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conŃinutul funcŃiei sale, cu respectarea instrucŃiunilor şi dispoziŃiilor pe care 
i le-a dat comitentul. 

Un aspect relevant în prezenta cauză este faptul că prejudiciul invocat 
de reclamant este cauzat prin fapta personală a numitei B.A., iar apelantul 
nu se face vinovat de diminuarea drepturilor salariale ale intimatului, cu 
atât mai mult cu cât chiar acesta a fost păgubit prin conduita infracŃională 
a fostei sale angajate. 

Angajatorul nu se află în culpă pentru săvârşirea infracŃiunii de 
delapidare pentru care a fost condamnată pârâta B.A. şi nici nu avea cum 
să prevadă conduita acesteia, mai cu seamă că de la încheierea contractului 
individual de muncă, aceasta nu avea antecedente penale şi nu a mai 
săvârşit nici o abatere care să creeze suspiciuni, pentru a se face cercetări 
suplimentare. 

Astfel, angajatorul şi-a îndeplinit obligaŃia de diligentă şi de prudenŃă, 
de care era Ńinut, activitatea angajatei B.A. ieşind din sfera de supraveghere 
a angajatorului, fiind desfăşurată în interes propriu şi cu depăşirea 
atribuŃiilor. Cel mult, poate fi asimilată cazului fortuit, neîncadrându-se în 
limitele normale de prevedere ale angajatorul. 

Răspunderea comitentului nu funcŃionează dacă prepusul, profitând 
sau abuzând de funcŃie, a depăşit limitele competenŃei pe care i le conferea 
funcŃia ori a lucrat pentru propriul său interes, fără legătură cu interesele 
comitentului sau a acŃionat chiar împotriva intereselor comitentului.  

Totodată, în ce priveşte exonerarea de răspundere a comitentului dacă 
se prezumă că victima prejudiciului a cunoscut faptul că prepusul 
acŃionează în nume propriu, relevă că acest fapt este de la sine înŃeles; 
astfel, încadrarea legală a faptei penale săvârşită de prepus prevede 
„însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcŃionar public, în 
interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le 
gestionează sau le administrează”. Or ar fi absurd să afirme că victima 
prejudiciului să fi avut convingerea că angajatul a săvârşit fapta în interesul 
sau la ordinul institutului, atâta timp cât angajatorul a avut şi are interesul 
să-şi execute întocmai obligaŃiile asumate faŃă de angajaŃi. 

Ca atare, apreciază că intimatul trebuia să se îndrepte doar împotriva 
persoanei care se face vinovată de săvârşirea faptelor prin care a fost 
prejudiciat, nefiind îndeplinite nici condiŃiile răspunderii delictuale, nici cele 
ale răspunderii patrimoniale în sarcina institutului. 

Prin întâmpinare, intimatul S.M., s-a solicitat respingerea apelului. 
În motivare arată că în adresa depusa la Tribunalul Cluj în 

28.08.2014, a arătat ca fosta salariata a Institutului… Cluj B.A.C. a fost 
obligată prin sentinŃa penala 1043/04.10.2012 (obligaŃie menŃinută şi la 
recurs) la plata către Institutul … a întregului prejudiciu reflectat în 
Raportul de Expertiza Judiciara al dosarului nr…./211/2012. 

În urma unei solicitări făcute de intimat către Institutul… Cluj, 
conducerea, prin adresa 1069/XII/307 din 06.02.2013, recunoaşte explicit 
obligaŃia de a-i restitui suma solicitată, pe măsura recuperării de la fosta 
salariată. 

Conform art. 253 alin. 3 din Codul Muncii, angajatorul care a plătit 
despăgubirea îşi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de 
producerea pagubei, în condiŃiile art. 254 C. muncii. 
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În conformitate cu raportul de expertiza judiciara amintit, în care 
figurează şi intimatul, mai mulŃi salariaŃi au introdus acŃiuni în instanŃa şi 
au câştigat procesele, iar unii au fost despăgubiŃi deja cu sumele menŃionate 
în expertiză. 

La data delapidării, intimatul era angajat al Institutului… Cluj cu 
toate drepturile prevăzute de Codul Muncii; în acest context, deşi nu mai 
este salariat al Institutului… Cluj, ci pensionar, refuzul de a da curs 
solicitării sale apare ca o discriminare dat fiind că alte persoane au fost deja 
despăgubite; în conformitate cu art. 40 al. 1 lit. c şi d din C. muncii 
angajatorul avea obligaŃia de a supraveghea permanent activitatea 
personalului cu atribuŃii în gestionarea patrimoniului şi a salariilor, conform 
fişei postului. 

  Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de apel şi a 
apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Apelul este nefondat şi urmează a fi respins ca atare. 
Ambele motive de apel, atât cel vizând inadmisibilitatea acŃiunii, cât şi 

cel vizând neîntrunirea tuturor condiŃiilor legale pentru antrenarea 
răspunderii comitentului pentru fapta prepusului său, pornesc de la 
premisa că prin fapta acestei foste angajate care a delapidat sumele 
reprezentând salariile angajaŃilor, s-a creat prejudiciul solicitat de reclamant 
în cauză. 

Curtea constată însă că, aşa cum ambele părŃi au fost de acord în 
şedinŃă publică, delapidarea s-a făcut din sume aparŃinând societăŃii 
apelante, deci anterior ca aceşti bani, corespunzători obligaŃiei societăŃii de 
plată a salariilor către angajaŃii săi, să fie efectiv viraŃi în contul acestor 
angajaŃi. Practic, delapidarea s-a făcut cu ocazia efectuării operaŃiilor 
contabile menite să realizeze transferul bancar al sumelor din contul 
societăŃii în cel al angajaŃilor, fără însă ca acest transfer să se fi finalizat. 

Ca atare, delapidate au fost practic fondurile societăŃii, iar nu salariul 
reclamantului. 

Aşa fiind, reclamantul nu a fost el însuşi victima infracŃiunii de 
delapidare, pentru a avea deschisă opŃiunea între acŃiunea întemeiată pe 
răspunderea delictuală şi cea întemeiată pe răspunderea contractuală. 
Practic, societatea nu a comis nici un delict împotriva acestuia, iar delictul 
comis de numita B.A.C. nu l-a vizat pe acesta, nefiind nici o legătură directă 
între infracŃiunea comisă şi reclamantul intimat. 

În mod evident, şi răspunderea comitentului pentru fapta prepusului 
se antrenează atunci când prepusul îi cauzează unui terŃ un prejudiciu, iar 
nu când prepusul îi cauzează comitentului său un prejudiciu, aşa cum este 
cazul în speŃa de faŃă. 

Delapidând din fondurile societăŃii, practic, angajata nu a adus nici o 
atingere patrimoniului reclamantului. Ca atare, orice discuŃie despre 
întrunirea condiŃiilor legale pentru antrenarea răspunderii comitentului 
pentru fapta prepusului sunt lipsire de legătură cu cauza, nefiind cazul 
unui prejudiciu astfel creat. 

Cu alte cuvinte, din perspectiva reclamantului intimat, este indiferent 
momentul când şi fondurile din care fosta angajată a delapidat, atâta timp 
cât acestea nu au fost ale sale. 
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Din punctul său de vedere, relevant este doar a se verifica dacă 
salariile i-au fost achitate integral de către angajator, ceea ce chiar 
angajatorul a recunoscut că nu a făcut, cu explicaŃia că din aceste sume, o 
parte au fost delapidate de fosta sa angajată. 

Cazul fortuit pe care îl invocă apelantul aduce în discuŃie problema 
riscului contractului, actuală atunci când o parte este pusă în imposibilitate 
de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale, or, în discuŃie fiind bunuri de gen, 
adică bani, se aplică regula genera non pereunt (bunurile de gen nu pier). Ca 
atare, nu se poate afirma că apelantul ar fi fost pus în imposibilitate de a 
plăti integral salariul reclamantului intimat datorită săvârşirii infracŃiunii de 
delapidare căreia i-a fost victimă, întrucât nu avea decât să plătească cu alte 
sume decât cele iniŃial destinate acestui scop şi care au fost delapidate. 

Apare deci ca nepertinentă susŃinerea apelantului cum că şi-a 
îndeplinit cu suficientă măsură obligaŃia de diligenŃă şi prudenŃă, ca şi 
argumentele întemeiate pe dreptul angajatului la demnitate în muncă, fiind 
nerelevante pentru salariat aceste aspecte, tocmai pentru că nu din 
patrimoniul acestuia s-a delapidat suma. 

Curtea subliniază, ca un argument subsidiar, şi faptul că angajatorul, 
prin adresa nr. 1069/XII/307/06.02.2013 a recunoscut faptul că datorează 
suma solicitată prin acŃiune intimatului reclamant, învederând doar că nu 
poate face plata de îndată, ci după ce suma va fi fost recuperată de la 
persoana vinovată (fila 24 dosar tribunal). 

Văzând dispoziŃiile art. 480 Noul Cod de Procedură Civilă, va fi respins 
apelul, constatându-se, în acord cu prevederile art. 481 Noul Cod de 
Procedură Civilă, că în apel nu i se poate înrăutăŃi situaŃia apelantului, 
după cum nici nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faŃa primei 
instanŃe (art. 478 alin. 1 Noul Cod de Procedură Civilă), astfel încât nu poate 
fi obligat apelantul la mai mult decât s-a dispus de către tribunal, aşa cum 
solicită reclamantul intimat prin întâmpinare. 

 
 

15. Decizie de concediere care nu cuprinde descrierea faptei ce se pretinde 
a constitui abatere disciplinară şi a datei săvârşirii ei. Nulitate 

absolută  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 248/R din 5 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr.133 din 05.02.2015, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr…./2012 a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de contestatoarea 
S.M.M.M. în contradictoriu cu intimata S.C. R.B. S.A. pentru anularea deciziei nr. 
2687/09.11.2012 emisă de intimată.  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 2687/9.11.2012 
emisă de intimată s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
contestatoarei în temeiul prevederilor capitolului III pct. 10,13,15 şi 16 din Procedura privind 
răspunderea disciplinară a salariaţilor S.C. R.B. S.A. şi a dispoziţiilor art. 61 lit. a), art. 248 
alin. 1 lit. e) Codul Muncii republicat începând cu data de 9.11.2012.  

Contestatoarea a fost angajată a S.C. R.B. S.A. în cadrul Agenţiei Sighetu Marmaţiei, 
fiind încadrată pe funcţia de ofiţer bancar (operator ghişeu bancă) atribuţiile de serviciu fiind 
stipulate în fişa postului - f. 77, semnate de contestatoare.  
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În cadrul Agenţiei Sighet R.B., în urma unui control intern efectuat în cursul anului 
2012 s-a constatat un minus pe casierie. Pentru identificarea persoanelor vinovate de 
prejudiciul cauzat şi tragerea la răspundere penală a acestor persoane, intimata a formulat 
plângere penală ce face obiectul dosarului penal 280D/P/2012 al DIICOT – serviciul 
Teritorial Cluj.  

Din adresa DIICOT rezultă că s-a început urmărirea penală, „ in rem” prilej cu care 
vor fi elucidate împrejurările comiterii unor fapte penale şi scopul identificării persoanelor 
vinovate angajate la Agenţia Sighetu Marmaţiei printre care şi contestatoarea . 

Ca urmare a controlului efectuat s-a descoperit un minus de casă în valoare de 
862.151,26 RON respectiv 60.307 euro echivalent.  

Ca urmare a investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că în această Agenţie Sighetu 
Marmaţiei, începând cu anul 2007 au fost procesate depuneri fictive de sume în conturile 
unor clienţi inclusiv salariaţi ai agenţiei, împrumuturi acordate către clienţi din casieria 
agenţiei şi retrageri de sume atât din conturile clienţilor, cât şi din casieria agenţiei, constituiri 
şi desfiinţări de depozite la termen fără autorizarea clienţilor.  

În decizia de concediere se reţine:  
1. Contestatoarea a contribuit la prejudiciul adus Băncii prin faptul că a consimţit şi a 

procedat la îndeplinirea formalităţilor de desfiinţare a unor depozite la termen ale clienţilor 
fără ca aceştia să adreseze o solicitare în acest sens băncii, a contribuit la prejudicierea 
intereselor băncii prin ridicarea de la ATM a unor sume din contul curent personal, fără ca 
acestea să aibă acoperire, în condiţiile în care sumele de bani erau virate în contul său curent 
în urma unor depuneri fictive( operaţiuni efectuate în sistemul informatic al băncii), fapte 
despre care contestatoarea avea cunoştinţă deplină deoarece, dacă ar fi solicitat alimentarea 
cu numerar a casieriei de către Centrul de Procesare Numerar al băncii, situaţia ar fi trezit 
suspiciuni, întrucât în casierie ar fi trebuit să existe sume de bani conform documentelor 
contabile.  

Operaţiunile efectuate prin contul contestatoarei sunt detaliate în tabelul de la filele 5-
6.  

Situaţia rulajelor recunoscute ca fiind fictive a cauzat băncii şi ca urmare a implicării 
şi acţiunilor contestatoarei un minus de casă în valoare de 250.333,73 euro din care 24.084 lei 
prejudiciu înregistrat ca urmare a implicării contestatoarei.  

2. De asemenea contestatoarea nu a solicitat, deşi avea obligaţia, în conformitate cu 
normele interne ale băncii, aprobarea superiorului ierarhic şi de la Direcţia Conformitate 
pentru societatea pe care o administrează SC R. SRL, dat fiind faptul că există 19 clienţi ai 
societăţii pentru care oferea servicii de contabilitate şi care se regăsesc în portofoliul de 
clienţi ai Agenţiei Sighetu Marmaţiei.  

 Contestatoarea recunoaşte prin chiar acţiunea formulată o parte din faptele care 
îi sunt reţinute în sarcină prin decizia de concediere, anume, că a ridicat sume de bani de pe 
cardul personal, pe care le-a depus în casierie pentru a acoperi lipsa de numerar efectiv 
necesar operaţiunilor de casierie.  

 De asemenea, recunoaşte că deservea din punct de vedere contabil clienţi ai 
băncii făcând discuţii asupra relevanţei acestui fapt sub aspect disciplinar.  

 Contestatoarea susţine că potrivit normelor bancare desfiinţarea şi închiderea 
oricăror tipuri de conturi fie cont curent, fie că sunt de depozit, se poate face numai de 
personal autorizat direct de centrala bancară, contestatoarea neavând o asemenea autorizaţie.  

Din probele de la dosar rezultă că alimentările fictive efectuate de angajaţi ai agenţiei 
în contul contestatoarei cu sume de bani din cadrul agenţiei, fără a exista un motiv real sau o 
justificare legală şi pertinentă a acestor operaţiuni, au făcut ca patrimoniul agenţiei să 
cunoască o diminuare la valoarea sumei depusă pe acel cont.  
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Sumele de bani astfel depuse erau la dispoziţia contestatoarei, aceasta putând efectua 
orice operaţiune, în speţă au fost efectuate creditări nejustificate şi necontorizate ale contului 
curent al contestatoarei, fiind eludate în acest sens normele şi prevederile interne.  

Prin eludarea normelor şi prevederilor interne, intimata a suferit un prejudiciu ce a 
constat în :  

Sumele de bani pe care clienţii trebuiau să le plătească sub forma taxelor şi 
comisioanelor pentru şi în legătură cu retragerile de numerar de la bancomat în cazul în care 
aceştia erau sfătuiţi să efectueze retrageri de numerar de la bancomat.  

Şi nu în ultimul rând costurile suportate de bancă cu alimentarea bancomatului, 
alimentare realizată de o firmă de transport valori, în condiţiile în care prin tranzacţiile fictive 
realizate atât de contestatoare cât şi de colegii acesteia, bancomatul cunoştea o diminuare de 
numerar cu fiecare retragere fictivă efectuată, alimentarea acestuia trebuia efectuată mai des. 
Tranzacţiile efectuate la bancomat nu aveau o bază reală şi nu erau efectuate de clienţii 
băncii, care urmau să plătească anumite comisioane pentru retragerile de numerar şi deci să 
suporte o parte din costurile legate de transportul numerarului şi alimentarea bancomatului, 
banca a trebuit să suporte aceste costuri în integralitatea lor pentru fiecare alimentare 
realizată.  

Instanţa a reţinut că, contestatoarea şi-a dat concursul pentru efectuarea operaţiunilor 
fictive cauzând acel prejudiciu băncii constatat la suma de 24.048 lei prin eludarea normelor 
şi procedurilor interne iar temeiul legal al răspunderii disciplinare a fost menţionat în decizia 
de concediere contestată – capitolul III pct. 10,13,15 şi 16 din Procedura privind răspunderea 
disciplinară a salariaţilor S.C. R.B. S.A.  

Cu privire la a doua faptă reţinută în sarcina contestatoarei, aceasta este prevăzută la 
punctul 13 - Conflicte de interese - din Regulile de Etică ale S.C. R.B. S.A., contestatoarea a 
eludat normele şi procedurile interne întrucât nu a solicitat acordul de la Direcţia 
Conformitate pentru societatea pe care o administra, dat fiind faptul că existau 19 clienţi ai 
societăţii pentru care oferea servicii de contabilitate şi care se regăsesc în portofoliul de 
clienţi ai Agenţiei Sighetu Marmaţiei.  

În considerarea celor de mai sus, instanţa a reţinut că prin cele două fapte săvârşite de 
contestatoare, aceasta a încălcat cu vinovăţie normele şi procedurile interne ale Băncii fapte 
ce constituie, conform art. 247 Codul Muncii abateri disciplinare. 

Cu ocazia cercetării disciplinare, procedurilor efectuate conform art. 251, 252 Codul 
Muncii, în mod legal a fost interpretată susţinerea contestatoarei în sensul că „ a acţionat 
conform ordinelor superiorului”, această justificare nu poate fi primită şi nu poate constitui 
un angajament pentru încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute în normele şi prevederile 
interne de funcţionare a băncii.  

Prevederile art. 61 lit. a) Codul Muncii trebuie coroborate cu art. 248 al. 1 lit. e) 
Codul Muncii, potrivit cărora pentru sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica 
angajatorul se numără şi desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

Codul Muncii nu defineşte şi nu enumeră abaterile grave dar ele pot fi stabilite prin 
Contractul Colectiv de Muncă sau regulamente interne, în speţă capitolul II pct. 10,13,15 şi 
16 din Procedura privind răspunderea disciplinară a salariaţilor S.C. R.B. S.A.; o atare 
calificare poate fi făcută de la Oficiu la Oficiu de angajator.  

Angajatorul poate dispune concedierea şi pentru abateri repetate, adică în cazul 
săvârşirii a cel puţin două abateri. Prin ipoteză, este vorba despre abateri lipsite de o mare 
gravitate, astfel măsura respectivă ar fi posibilă chiar în absenţa caracterului repetat al faptei. 
Ceea de interesează nu este numărul abaterilor disciplinare, ci voinţa constantă a salariatului 
de a încălca atribuţiile de serviciu, aşa cum s-a dovedit în cazul contestatoarei.  
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Pentru aceste considerente instanţa a apreciat că sancţiunea desfacerii disciplinare a 
contractului individual de muncă a fost corect individualizată de angajator raportat la 
gravitatea şi circumstanţele în care contestatoarea a săvârşit faptele.  

Reţinând că decizia este temeinică şi legală, în temeiul art. 61 lit. a), art. 248 al. 1 lit. 
e) Codul Muncii contestaţia a fost respinsă în totalitate ca nefondată.  

Instanţa a reţinut că intimata a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată.  
 Împotriva acestei hotărâri reclamanta S.M.M.M. a declarat recurs prin care a 

solicitat casarea sentinţei şi, în urma rejudecării acţiunii, admiterea acesteia astfel cum a fost 
formulată, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului, reclamanta a invocat excepţia prescripţiei emiterii 
deciziei de sancţionare, conform art.252 Codul muncii, deoarece pârâta a aplicat sancţiunea 
disciplinară la mai mult de 6 luni de la data săvârşirii faptelor, respectiv 12.10.2010-
02.03.2011, cum sunt prezentate în decizia atacată. 

 În privinţa primei fapte reţinute în decizia atacată reclamanta a contestat că 
avea atribuţii de ridicare şi depunere a numerarului în casierie şi a susţinut că pârâta nu a 
indicat modul de calcul a sumei imputate (24.040 lei) din totalul de 250.333,73 Euro, a cărei 
lipsă o pretinde. 

 Reclamanta apreciază ca insuficientă probaţiunea administrată care nu 
confirmă, în opinia sa, întinderea prejudiciului şi modul în care s-a propus. 

 Se combate acuzaţia că reclamanta avea atribuţii de constituire şi desfiinţare a 
depozitelor bancare şi că ar fi realizat în mod fraudulos asemenea operaţiuni. 

 În privinţa celei de-a doua fapte, reclamanta susţine că şi-a înfiinţat firma de 
contabilitate înaintea angajării sale la bancă, iar clienţii firmei de contabilitate au fost 
convinşi de reclamantă să devină clienţi ai băncii, ceea ce nu impunea acordul conducătorului 
unităţii şi nu contravine Codului de Conduită al Grupului R.. 

 În fine, se invocă nulitatea absolută a deciziei de concediere pentru neindicarea 
termenului de drept în baza căruia faptele constatate se sancţionează cu concedierea. 

 Pârâta R.B. S.A a depus întâmpinare prin care a invocat nulitatea recursului ca 
nemotivat (excepţie respinsă de instanţă) şi a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
arătând că excepţia prescripţiei trebuie invocată în faţa primei instanţe până la primul termen 
de judecată conform art.2152 Codul Civil. 

 Termenul legal al concedierii este indicat în decizia atacată (cap. III, pct.10, 
13, 15 şi 16 din Procedura privind răspunderea disciplinară a salariaţilor. 

 În privinţa fondului, pârâta susţine că reclamanta avea atribuţii de constituire şi 
lichidare a depozitelor bancare şi a săvârşit faptele descrise în decizie, cauzând băncii un 
prejudiciu semnificativ. 

 Pârâta consideră că doar angajatorul, prin departamentele sale specializate, 
este în măsură a aprecia riscul la care este supusă instituţia de un eventual conflict de interese 
şi dacă se poate crea o legătură de cauzalitate care să conducă la un eventual conflict de 
interese între activităţile salariatului străine de fişa postului şi prestaţiile efectuate în favoarea 
angajatorului sau/şi informaţiile cu care aceasta intra în contact, documentele depuse de 
clienţi în agenţie, conturile deţinute de aceştia etc., pentru a nu se afla şi în faţa încălcării 
secretului de serviciu şi a secretului bancar. 

 Reclamanta a depus concluzii scrise prin care a reluat argumentele invocate în 
recurs. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Operaţiunile bancare pretins frauduloase, imputate reclamantei prin decizia de 
concediere, s-au realizat în perioada 12.10.2010 - 02.03.2011 (filele 5-6 fond), în raport de 
care prevederile art.2512-2513 Noul Cod Civil, intrat în vigoare la 01.11.2011 sunt 
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inaplicabile, astfel încât excepţia prescripţiei dreptului de aplicare a sancţiunii disciplinare, 
conform art.252 Codul muncii, putea fi invocată în speţă, oricând în cursul procesului, aşadar 
şi în recurs, contrar apărărilor pârâtei care nu are în vedere nici că la data intrării în vigoare a 
Noului Cod Civil prescripţia în cauză era împlinită. 

 În acest context, Curtea de Apel reţine că angajatorul poate dispune aplicarea 
sancţiunii disciplinare nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, conform art.252 
Codul muncii (în forma de la momentul emiterii deciziei). 

 Or, în speţă, angajatorul a emis decizia de sancţionare la data de 09.11.2012 
(fila 4 fond) pentru 18 operaţiuni bancare realizate în perioada 12.10.2010 – 02.03.2011 în 
raport de care termenul de prescripţie de 6 luni prevăzut de art.252 Codul muncii este în mod 
evident împlinit . 

 În atare situaţie, decizia de concediere contestată în cauză este lovită de 
nulitate absolută sub aspectul primei fapte, deoarece nu se încadrează în exigenţele legale 
edictate de normele imperative în materia raporturilor de muncă (art.252 alin.1 Codul 
muncii). 

 Aceeaşi normă legală impune ca decizia de concediere să cuprindă descrierea 
faptei care constituie abatere disciplinară (art.252 alin.2 lit. a) în raport de care în cauză, 
trebuie analizată a doua faptă reţinută în sarcina reclamantei. 

 Astfel, deşi reclamantei i se impută că 19 clienţi ai societăţii pe care o 
administrează - S.C. R. SRL -, se regăsesc în portofoliul de clienţi ai Agenţiei Sighetu 
Marmaţiei, nu sunt indicate în decizie unele elemente esenţiale precum numele/denumirea 
acestor clienţi, data la care au devenit clienţi ai băncii ori modalitatea în care reclamanta ar fi 
săvârşit fapta. 

 Primul element menţionat nu rezultă din decizia de concediere, ci doar din 
răspunsul la întrebarea nr. 7 din nota explicativă luată reclamantei în cursul cercetării 
disciplinare şi din tabelul întocmit în aceeaşi etapă (filele 50 şi 59 dosar fond), ceea ce însă se 
abate de la exigenţele legale care ataşează cerinţa amintită de decizia de concediere. 

 Cu privire la data când s-ar fi săvârşit faptele, Curtea se vede în imposibilitatea 
de a efectua minime verificări asupra termenului de prescripţie prevăzut de art.252 alin.1 
Codul muncii, incident în cazul primei fapte, deoarece nu se precizează în decizia de 
concediere sau în actele de cercetare prealabile când cei 19 clienţi ai S,C. R. SRL au devenit 
clienţi ai băncii, nefiind clară cronologia stării de fapt în sensul că fie reclamata şi-a convins 
clienţii proprii să intre în raporturi contractuale cu banca sau dimpotrivă, că reclamanta a 
atras clienţii băncii către propria firmă. 

 În acest context, Curtea reţine că S.C. R. SRL, a fost înfiinţată, conform 
informaţiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (fila 79-80 fond) în anul 
2006, iar reclamanta a devenit salariata pârâtei din 16.09.2003, potrivit contractului 
individual de muncă (filele 72-76 fond). 

 De fapt, pârâta nu menţionează defel în ce constă abaterea reclamantei sub 
acest aspect, nereieşind dacă fapta priveşte înfiinţarea societăţii în anul 2006 sau împrejurarea 
că 19 clienţi ai băncii sunt şi clienţi ai societăţii reclamantei. 

 În sprijinul primei ipoteze este împrejurarea că în decizia de concediere pârâta 
a înlăturat apărarea reclamantei privind înfiinţarea societăţii în anul 2006 în raport de care 
aplicarea sancţiunii în anul 2012 ar fi evident prescrisă. 

 Dacă s-ar reţine că fapta priveşte în concret fiecare client din cei 19, nu rezultă 
data la care reclamanta ar fi încălcat de 19 ori interdicţia pretins a fi impusă de Codul de 
Conduită al grupului R., ceea ce nu permite a se face aprecieri asupra termenului de 
prescripţie de 6 luni pentru fiecare asemenea faptă. 
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 Or, o atare omisiune/imprecizie semnifică nedescrierea faptei, sub aspectul 
datei săvârşirii sale şi atrage nulitatea absolută a deciziei de concediere, conform art.252 
alin.2 lit. a Codul muncii. 

 Prin urmare, nemaifiind necesară examinarea celorlalte critici şi apărări 
corelative, Curtea de Apel constată că decizia de concediere este nulă absolută, urmând a fi 
desfiinţată, cu consecinţa potrivit art.80 alin.1 şi 2 Codul muncii, reintegrării reclamantei în 
funcţia de casier (operator ghişeu bancă) la Agenţia Sighetu Marmaţiei (denumirea funcţiei 
fiind cea menţionată în decizia de concediere) şi a obligării pârâtei la plata drepturilor 
salariale corespunzătoare, conform prevederilor art.80 alin.1 Codul muncii. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.3 
C.pr.civ., raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ. , va admite recursul în sensul celor ce urmează, 
obligând pârâta, în baza art.274 C.pr.civ., la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată 
din recurs în cuantum de 1000 de lei (onorariu de avocat - fila 33). 

 

16. Decizie de concediere. Lipsa din conţinutul acesteia a motivelor de 
fapt şi de drept care au determinat concedierea. Anulare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 712/A din 8 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 5735 din 16.10.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. …/117/2014, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul SINDICATUL C. 
în numele membrei de sindicat T.J., în contradictoriu cu pârâta S.C. C. S.A. şi în consecinţă 
s-a anulat decizia de concediere nr.251/17.02.2014 şi s-a dispus reintegrarea în funcţia şi 
postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere şi obligarea pârâtei la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care a fi beneficiat T.J. de la data 20.02.2014 şi până la reintegrarea efectiva, cu dobânda 
legală până la data plăţii efective. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Instanţa a luat act de renunţarea la judecată în ce priveşte cererea de anulare a deciziei 

nr. 66/22.01.2014 privind desfiinţarea postului ocupat de reclamantă şi a respins, ca fiind 
rămasă fără obiect, excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de 
conflicte de muncă şi asigurări sociale în ce priveşte soluţionarea acestui petit. 

Cu privire la fondul cauzei, a reţinut că prin decizia nr. 251/17.02.2014, T.J. a fost 
concediată în temeiul art. 65 alin. l din Codul muncii. Acesteia i s-a acordat un preaviz de 20 
zile lucrătoare.  

În cuprinsul deciziei de concediere se menţionează că „la data de 22.01.2014, 
conducerea societăţii, prin directorul general a decis, prin decizia nr. 66/22.01.2014 
desfiinţarea postului de pregătitor piese încălţăminte, pe care este încadrată în muncă T.J., din 
următoarele motive: necesităţile economice actuale ale societăţii, respectiv contextul 
economic dificil, la care se adaugă necesitatea asigurării unui management efectiv al 
resurselor umane ale societăţii, prin optimizarea organigramei societăţii”. 

Decizia de concediere contestată este lovită de nulitate absolută ca urmare a încălcării 
art.76 alin.1 lit. a raportat la art. 78 Codul muncii, potrivit căruia decizia de concediere 
trebuie să conţină motivele care determină concedierea, atât în fapt cât şi în drept. 

Indicarea motivelor presupune descrierea amănunţită şi detaliată a acestora, cu 
suficiente motive şi informaţii, pentru a se aprecia în concret, circumstanţiat şi riguros asupra 
legalităţii măsurii dispuse, în condiţiile în care art. 79 din C.muncii prevede că „în caz de 
conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de 
drept decât cele precizate în decizia de concediere”.  
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În cauza dedusă judecăţii, menţiunile din cuprinsul deciziei au un caracter general. În 
lipsa evidenţierii motivelor concrete şi efective care au determinat concedierea, nu este 
posibilă identificarea situaţiei de natură să justifice desfiinţarea postului şi nu se poate 
exercita controlul judecătoresc. 

 Decizia de concediere nu poate fi complinită cu acte extrinseci acesteia şi prin 
urmare nu pot fi luate în considerare apărările pârâtei privind documente neindicate în decizia 
de concediere care au fost însă depuse la dosar pe parcursul litigiului de faţă (situaţiile 
financiare, documente care ar justifica imposibilitatea acoperirii obligaţiilor de plata faţă de 
diverşi furnizori, faţă de personalul pârâtei ori adresa nr. 6180/22.01.2014 a directorului 
tehnic al pârâtei prin care acesta aducea la cunoştinţa conducerii situaţia economica extrem 
de dificila cu care se confrunta societatea din cauza scăderii semnificative, continue şi 
constante a comenzilor în producţia de încălţăminte, cu consecinţa imposibilităţii acoperirii 
capacităţii de producţie). 

Apare ca fiind neîntemeiată critica referitoare la faptul că măsura concedierii ar fi fost 
luată cu depăşirea atribuţiilor acordate directorului general în baza actului de numire în 
funcţie şi cu încălcarea atribuţiilor consiliului de administraţie al SC C.. Astfel, conducerea 
societăţii a fost delegată directorului general numit de Consiliul de Administraţie în 
concordanta cu prevederile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acesta desfăşurându-şi 
activitatea în temeiul şi în limitele contractului de mandat nr. 3031/09.07.2013. În aceasta 
calitate, directorul general era îndreptăţit să ia măsuri privind desfiinţarea unor posturi – aşa 
cum a procedat prin decizia nr. 066/22.01.2014- cu consecinţa modificării organigramei 
societăţii, iar această măsură a fost ratificată prin Hotărârea nr.2/06.02.2014 a Consiliului de 
Administraţie.  

În ce priveşte susţinerile potrivit cărora la art. l din decizia nr. 66/22.01.2014, numărul 
posturilor supuse restructurării este de 15, iar când sunt individualizate în decizie sunt 12, 
pentru ca în final la art.2 sa fie nominalizaţi 13 salariaţi care deţin aceste funcţii în unitate, 
printre care şi reclamanta, tribunalul a reţinut că aspectele învederate nu prezintă relevanţă 
(dincolo de faptul că ele conţin presupuse erori materiale privind şi că diverse exemplare ale 
acestei decizii poartă numere de înregistrare diferite determinate de necesitatea comunicării 
lor către toţi salariaţii vizaţi) cât timp reclamanta este menţionată expres ca fiind una dintre 
persoanele ale căror posturi se desfiinţează, restul menţiunilor în discuţie neinteresând-o.  

Legiuitorul condiţionează legalitatea concedierii, potrivit art. 65 alin.2 Codul muncii, 
de caracterul efectiv al desfiinţării locului de muncă, impunându-se să aibă o cauză reală şi 
serioasă.  

Or, în cauză, elementele cuprinse în decizia de concediere vizează motive cu caracter 
absolut general, valabile pentru toate desfiinţările de posturi, care nu permit analizarea 
condiţiilor de legalitate ale măsurii luate raportat la persoana reclamantei, ceea ce contravine 
exigenţelor impuse de textele legale citate. Nu rezultă că a avut loc desfiinţarea efectivă a 
postului ocupat de T.J.  

Astfel, din analiza comparativa a organigramelor şi statelor de funcţii, anterioare şi 
ulterioare luării măsurii desfiinţării postului de pregătitor piese încălţăminte ocupat de 
reclamantă, rezultă că anterior concedierii (noiembrie 2013) la nivelul societăţii erau 
prevăzute 5 posturi pregătitor piese încălţăminte în cadrul Compartimentului Creaţie (crt.11.1 
poziţia 6) şi 59 posturi de pregătitor piese încălţăminte în cadrul Atelierului Cusut 1-5 (crt.ll.3 
poziţia 6), iar ulterior luării măsurii concedierii (Anexa II la hotărârea nr.45/2014) la nivelul 
societăţii erau prevăzute 6 posturi pregătitor piese încălţăminte în cadrul Compartimentului 
Creaţie (crt. 1.5.1 poziţia 6) şi 59 posturi de pregătitor piese încălţăminte în cadrul Atelierului 
Cusut (crt. l.5,3.2 poziţia 6). 

Concluzia este că postul ocupat de reclamantă ori vreun post de natura celui ocupat de 
aceasta nu a fost suprimat din structura organizatorica a pârâtei, ci dimpotrivă, ulterior 
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adoptării noii structuri organizatorice la nivelul paratei figurau chiar mai multe posturi de 
natura celui ocupat de reclamantă. 

Măsura nu s-a realizat pentru motive neimputabile salariatei, în condiţiile art.65 din C. 
Muncii, ci în strânsa legătura cu persoana salariatei, concluzie ce rezultă chiar cuprinsul 
deciziei nr.66/22.01.2014 emisa de dir. Gen. S.P.D., care nu vizează măsura desfiinţării 
posturilor din unitate de natura celui ocupat de salariaţi, ci vizează exclusiv şi direct 
desfiinţarea „postului de pregătitor piese încălţăminte deţinut de dna T.J., conform CIM 
nr.907/06.07.2011”. Această decizie a fost emisă, precum pretinde pârâta în faza litigioasă, în 
temeiul adresei nr. 6180/22.01.2014 a directorului tehnic al pârâtei, prin care acesta, faţă de 
situaţia economica extrem de dificila datorată scăderii comenzilor, a avansat ideea reducerii 
de personal prin propunerea „următoarelor persoane”, şi nu prin reducerea unui număr de 
posturi. 

Pârâta, în ciuda dificultăţilor economice invocate, a efectuat numeroase angajări de 
personal anterior şi ulterior concedierii reclamantei şi nu a justificat necesitatea angajării faţă 
de problemele economice invocate şi nici nu rezultă că respectivele angajări făceau partea 
dintr-un program elaborat şi fundamentat pentru pretinsa optimizare a organigramei.  

Nu s-au probat susţinerile că măsura concedierii reclamantei ar fi fost luată cu 
respectarea criteriului rezultatelor evaluării profesionale a salariaţilor, fiind depuse doar 
rezultatele evaluărilor profesionale ale unui număr de 5 salariaţi încadraţi pe postul de 
pregătitor piese, şi nu pentru toţi cei 64 de salariaţi încadraţi pe un post de această natură. 

 Chiar dacă s-ar accepta susţinerea pârâtei în sensul că evaluările depuse aparţin 
tuturor persoanelor care lucrează în acelaşi atelier cu reclamanta (aspect neprobat), dintre cele 
5 rezultate, una este pentru poziţia de muncitor, iar dintre celelalte patru, două au acelaşi 
punctaj, fiind în situaţie de egalitate (T.J. şi David Teodora), şi doar reclamanta este 
concediata, fără a se evidenţia vreun criteriu subsidiar utilizat în scopul departajării pe criterii 
obiective. 

În raport de considerentele expuse anterior, instanţa a admis acţiunea conform 
dispozitivului. 

 Nu s-a admis cererea de a se actualiza sumele prevăzute de art. 80 alin.1 din 
Codul muncii cu indicele de inflaţie întrucât această actualizare este cuprinsă în termenul 
„reactualizate”utilizat de legiuitor în textul menţionat. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta, solicitând anularea sentinţei, 
cu consecinţa respingerii acţiunii. 

În motivare s-a arătat că prin decizia directorului general nr. 066/22.01.2014, având în 
vedere dificultăţile economice cu care se confruntă societatea, s-a decis desfiinţarea unui 
număr de 13 posturi, enumerate expres prin dispoziţiile art. 1 din decizie: 2 posturi de cusător 
piese încălţăminte, 2 posturi de pregătitor piese încălţăminte, 2 posturi de tălpuitor industrial 
şi 7 posturi de muncitor calificat. Printre posturile de pregătitor piese încălţăminte se numără 
şi cel ocupat de intimată conform art. 2 din decizia de concediere. 

Decizia de concediere cuprinde motivele pentru care s-a dispus desfiinţarea postului 
ocupat de salariată. Decizia nr. 066/22.01.2014 a fost nu doar menţionată în cuprinsul 
deciziei de concediere, ci a fost comunicată personal, sub semnătură de primire, reclamantei, 
încă din data de 22.01.2014. 

Chiar daca motivele de fapt ale desfiinţării posturilor expuse prin adresa nr. 
6180/22.01.2014 a directorului tehnic al C. S.A. au fost preluate şi redate într-o altă formă de 
exprimare în cuprinsul deciziei nr. 066/22.01.2014 şi a deciziei de concediere nr. 251 
/17.02.2014, aceasta nu echivalează cu lipsa de motivare în fapt a deciziei de concediere şi nu 
are ca efect schimbarea/ modificarea motivelor în fapt, acestea subsumându-se scopului de 
eficientizare a activităţii apelantei, reducere a cheltuielilor de personal şi asigurare a 
continuităţii activităţii. 
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La baza luării deciziei de desfiinţare a posturilor a stat adresa directorului tehnic nr. 
6180/22.01.2014 care a adus la cunoştinţa conducerii societăţii situaţia financiara dificilă şi 
scăderea comenzilor din perioada respectivă, fără posibilitatea de acoperire a capacităţii de 
producţie; din dorinţa de a asigura un management optim al resurselor umane s-a propus 
reducerea costurilor de producţie, întrucât la nivelul societăţii cheltuielile cele mai oneroase 
sunt cheltuielile salariale. 

Prin decizia nr. 066/22.01.2014 s-au desfiinţat printre alte şi 2 (doua) posturi de 
pregătitor piese încălţăminte, unul fiind deţinut de intimată. Aceasta decizie nu face obiectul 
controlului instanţei, fiind o decizie emisă de conducerea societăţii tocmai pentru a asigura 
conducerea şi managementul societăţii. Obiectul prezentei acţiuni îl constituie doar decizia de 
concediere şi nu decizia de desfiinţare a postului. 

În ce priveşte legalitatea sancţiunii, arată că la baza deciziei de concediere stau 
dispoziţiile art.65 Codul muncii, desfiinţarea posturilor fiind reală, serioasă şi efectivă 
întrucât sustenabilitatea financiara este una precară. 

Raportat la dispoziţiile art. 76 Codul muncii, singurele elemente obligatorii, din punct 
de vedere formal, ale unei decizii de concediere pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului – în cauza dedusă judecaţii motivul îl constituie desfiinţarea postului - sunt 
menţionarea în cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care determina concedierea 
precum şi durata preavizului. Decizia contestată cuprinde ambele elemente. 

Rezulta din înscrisurile depuse că desfiinţarea postului este efectivă, reală şi serioasă, 
fiind impusă de o reorganizarea a activităţii angajatorului. Reorganizarea activităţii reprezintă 
atributul exclusiv al angajatorului, iar instanţa nu este chemata sa analizeze oportunitatea şi 
eficacitatea măsurilor organizatorice, putând doar verifica dacă respectiva concediere a avut 
la baza o cauza reala şi serioasă. 

În privinţa desfiinţării efective a postului, din statul de funcţii anterior măsurii şi din 
situaţia sintetică extrasă din REVISAL vizând angajările de personal efectuate în perioada 
01.01-31.05.2014 se observă că lipseşte postul deţinut de contestatoare. Nu există probe din 
care să rezulte că o altă persoană a fost angajată pe acel post. Oricum, aceste aspecte nu intră 
în sfera de analiză a instanţei ci sunt atributul exclusiv al angajatorului. 

Cât priveşte cauza reală şi serioasă a concedierii, apreciază că înscrisurile depuse la 
dosar: bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi la 31.12.2013 şi balanţa de verificare 
aferentă lunii februarie 2014, cuantumul veniturilor, a cheltuielilor şi pierderile financiare 
fiind detaliate în întâmpinarea depusă la dosar, relevă situaţia financiara precara cu care s-a 
confruntat şi se confruntă. 

Întreaga producţie are la baza exclusiv contracte de lohn, încasând exclusiv 
contravaloarea manoperei şi neavând încheiate contracte de vânzare-cumpărare de produse de 
încălţăminte - vânzările efectuate în magazinele proprii nu asigură nici măcar acoperirea 
cheltuielilor. 

Motivarea instanţei că descrierea motivelor de fapt are doar un caracter general este 
exagerată şi neîntemeiată. Desfiinţarea posturilor este consecinţa contextului economic, iar 
situaţia financiara nu poate fi analizată decât din prisma contului de profit şi pierderi ori din 
bilanţul de verificare şi balanţa, or ataşarea acestor înscrisuri unei decizii de concediere 
excede cadrului legislativ, sunt date confidenţiale ce nu pot fi puse la dispoziţia tuturor 
angajaţilor, ci ele se prezintă doar Consiliului de Administraţie, Ministerului Finanţelor 
Publice ori organelor de control. 

Eronat prima instanţă a apreciat că aceasta a efectuat numeroase angajări de personal 
anterior şi ulterior concedierii reclamantei, aceste susţineri fiind contrazise prin înscrisurile 
depuse la dosar. Nu a efectuat angajări de personal pe posturi de natura celor afectate de 
măsura desfiinţării. 
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Din contră, în lunile ce au urmat emiterii deciziilor de concediere, s-au desfiinţat în 
mod constant posturi, atât la nivelul conducerii administrative cât şi la nivelul 
departamentului de producţie (muncitori), s-au reziliat o parte din contracte de servicii 
externalizate, tot din dorinţa de a asigura un management optim al resurselor umane, întrucât 
la nivelul societăţii cheltuielile cele mai oneroase sunt cheltuielile salariale. 

Instanţa stabileşte un alt temei legal deciziei de concediere, anume art. 65 Codul 
muncii şi nu art. 66 avut în vedere de angajator, sens în care instanţa şi-a depăşit atribuţiile, 
intrând în sfera decizională a angajatorului. 

Cât priveşte susţinerea că nu s-au vizat posturile de natura celui ocupat de salariaţi, ci 
direct desfiinţarea postului deţinut de reclamantă, arată că aceasta este contrazisă de 
înscrisurile de la dosar, în cuprinsul art. 1 fiind menţionat că se desfiinţează un număr de 13 
posturi iar în teza 2 a art. 1 din decizia nr. 66 fiind enumerate persoanele afectate de 
reducerea de personal. 

Raportat la susţinerea ca în ciuda dificultăţilor economice, s-au făcut mai multe 
angajări, arată că nu ia în considerare că o fabrică de încălţăminte, pentru realizarea activităţii 
productive, este posibil ca după un anumit interval să facă angajări pe acelaşi post, aspecte ce 
ţin de situaţia comenzilor primite, neputând susţine că desfiinţarea postului nu are o cauza 
reală şi serioasă. 

Instanţa de fond a apreciat în mod corect că nu se impune menţionarea în cuprinsul 
deciziei de concediere despre o hotărâre a Consiliului de Administraţie, care să fi adoptat 
măsura desfiinţării posturilor. Instanţa a reţinut corect că sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 
31/1990, privitoare la actul constitutiv şi la atribuţiile conferite directorului general prin 
contractul de mandat.  

Cât priveşte pretinsa nerespectarea a criteriului rezultatelor evaluării profesionale, 
arată că nu este în prezenţa unei concedieri colective. Criteriul rezultatelor evaluării 
profesionale este prevăzut în mod expres şi în dispoziţiile art. 69 codul muncii fiind acceptat 
şi la nivelul practicii judiciare naţionale, reţine dincolo de orice tăgadă că rezultatul 
evaluărilor profesionale ale salariaţilor se aplică doar în cazul concedierilor colectiv, or, în 
cauza dedusă judecaţii nu sunt incidente prevederile art. 69 alin.3 Codul muncii. 

Nu s-a formulat întâmpinare, fiind exprimată poziţia procesuală în cauză, din partea 
intimatei, de către consilierul juridic al Sindicatului C.. 

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

 Apelul este nefondat şi urmează a fi respins ca atare. 
Se constată, în acest sens, faptul că în mod corect a reţinut tribunalul nulitatea deciziei 

de concediere, în legătură cu nerespectarea dispoziţiilor art. 65 Codul muncii. 
Nefondată este critica prin care apelanta invocă o greşită raportare a tribunalului la 

dispoziţiile art. 65 Codul muncii, afirmând apelanta că ar fi întemeiat concedierea contestată 
în cauză pe dispoziţiile art. 66 Codul muncii. 

Decizia contestată face referire clară la dispoziţiile art. 65 Codul muncii (fila 16 dosar 
fond), de altfel art. 66 Codul muncii nefăcând decât să clasifice concedierea pentru motive ce 
nu ţin de persoana salariatului în concediere colectivă şi concediere individuală. Or, apelanta 
îşi întemeiază apărarea şi întreaga poziţie procesuală de-a lungul judecăţii pe afirmaţia că 
decizia contestată vizează o concediere fără legătură cu persoana salariatului, şi anume, una 
individuală, astfel încât critica făcută sub acest aspect este lipsită de temei şi de sens, art. 65 
Codul muncii fiind cel care reglementează acest tip de concediere. 

Deşi Curtea este de acord că nu poate fi reţinută o nemotivare a deciziei de concediere 
sub aspectul indicării motivelor de fapt, neputând fi impusă angajatorului o sarcină excesivă 
sub acest aspect, şi anume, să motiveze cu toate detaliile decizia pe care a luat-o, totuşi, 
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soluţia tribunalului rămâne corectă în raport de critica de nelegalitate adusă deciziei de 
concediere. 

Astfel, dacă nu se poate reţine nelegalitatea deciziei contestate pentru că nu ar 
cuprinde toate elementele impuse de art. 76 Codul muncii, nelegalitatea este atrasă de 
încălcarea dispoziţiilor art. 65 Codul muncii şi anume, pentru că nu s-a putut dovedi în cauză 
faptul că ar fi fost dispusă concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului şi de 
asemenea, pentru că nu s-a dovedit că desfiinţarea locului de muncă al reclamantei a fost 
efectivă. 

Sub acest aspect, curtea reţine că deşi s-a dovedit, prin depunerea de înscrisuri 
relevante, enumerate în cererea de apel, starea financiară precară a societăţii, nefiind de altfel 
contestată această situaţie de către contestatoare, situaţia în sine nu exonerează angajatorul de 
obligaţiile legale pe care le are faţă de angajaţi. Aceştia din urmă sunt protejaţi de dispoziţiile 
Codului muncii chiar şi în aceste situaţii, angajatorul fiind ţinut a respecta prescripţiile 
codului în activitatea sa de organizare a activităţii sale şi în exercitarea atributelor pe care art. 
40 Codul muncii i le recunoaşte. 

Or, aşa fiind, se constată că din perspectiva angajatului, în situaţia în care se dispune o 
concediere individuală în ceea ce îl priveşte, acesta va căuta să vadă dacă există sau nu un 
motiv pentru care acest angajat şi nu altul, aflat în situaţia sa şi pe un post similar cu al său, a 
fost ales pentru a fi concediat. 

În cauză, corect a reţinut tribunalul că sub acest aspect, angajatorul nu a cuprins în 
decizia de concediere contestată nici un criteriu pentru care pe reclamantă, dintre toţi 
angajaţii cu atribuţii de pregătitor piese din piele, a ales-o spre a fi afectată de măsura 
reducerii de personal. 

Chiar dacă Codul muncii nu reglementează decât pentru situaţia concedierii colective 
obligaţia de a se indica în cuprinsul deciziei de concediere criteriile avute în vedere pentru 
stabilirea ordinii de prioritate la concediere, se constată că în cazul unei concedieri 
individuale, indicarea unui atare criteriu este singura modalitate prin care angajatorul va 
putea susţine ulterior, în faţa instanţei, faptul că acea concediere este fără legătură cu 
persoana salariatului, în ipoteza în care sunt mai multe persoane care ocupă funcţii similare în 
cadrul angajatorului şi reducerea de personal a vizat doar câteva dintre acestea. În caz contrar, 
angajatorul se va afla în imposibilitate de a dovedi tocmai acest fapt esenţial pentru 
legalitatea concedierii, şi anume că aceasta nu are legătură cu persoana salariatului. Or, în 
lipsa unei atari probe, angajatul va putea afirma că s-a făcut concedierea sa pentru alte cauze 
decât cele cuprinse în decizia de concediere, deci pentru cauze oculte, transferând astfel 
discuţia asupra măsurii care îl afectează în sfera abuzului de drept. 

Potrivit prevederilor art. 8 Codul muncii, principiul consensualităţii şi al bunei 
credinţe trebuie să guverneze relaţiile de muncă, sens în care participanţii se vor informa şi se 
vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colectiv de muncă. 

Or, dispunerea concedierii reclamantei, dintr-un număr mult mai mare de angajaţi cu 
exact aceeaşi încadrare, fără a fi indicat un criteriu obiectiv pentru care aceasta a fost aleasă 
dintre toţi angajaţii pregătitori de piese pentru încălţăminte, nu se poate afirma că a fost 
făcută fără legătură cu persoana acesteia. Or, pentru concedierile dispuse în legătură cu 
persoana salariatului, Codul muncii reglementează o procedură specială, care nu a fost urmată 
în acest caz. 

Ca atare, necontestând situaţia economică prin care a trecut societatea, Curtea 
apreciază că decizia contestată nu a fost emisă cu respectarea garanţiilor împotriva abuzurilor 
pe care Codul muncii le reglementează. 

De altfel, din audierea martorelor în apel, s-a conturat ideea că a fost dispusă 
concedierea acelor angajaţi care au avut de făcut comentarii cu ocazia solicitărilor 
angajatorului de a se efectua ore de lucru sâmbăta, deşi martora C.I. a atestat că reclamanta a 
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fost la muncă sâmbăta, fapt afirmat (fără a putea preciza dacă a lipsit în vreo sâmbătă) şi de 
martora propusă de angajator. Din depoziţiile celor două martore, reiese că selectarea 
angajatei spre a fi concediată s-a făcut în considerarea faptului că, pentru comentarea 
dispoziţiilor maistrei, acesteia i s-a întocmit referat de către maistră, deşi sub raport 
profesional, evaluarea acesteia a fost echivalentă cu a unei alte angajate pe un post similar. 

Or, toate aceste aspecte nu au fost reţinute în decizia de concediere, astfel încât nu se 
poate reţine că măsura concedierii este legală, în raport de dispoziţiile legale susmenţionate şi 
de considerentele pe marginea acestora. 

În plus, Curtea mai notează că angajatorul a specificat că s-a raportat, în aplicarea 
acestor criterii de departajare, nedeclarate în cuprinsul deciziei contestate, doar la lucrătoarele 
din echipa din care făcea parte reclamanta, deşi per ansamblu, în cadrul acestui angajator, 
erau încă 59 posturi de pregătitor piese încălţăminte. Or, în condiţiile în care angajatorul a 
considerat necesară o reducere a cheltuielilor de personal prin reducerea unui număr de 2 
posturi de pregătitor piese încălţăminte, nu rezultă care a fost motivul pentru care nu s-a 
raportat la toate posturile de această natură din cadrul unităţii, ci doar la cele din atelierul în 
care lucra reclamanta. Nu rezultă, de asemenea, de ce aceasta şi nu colega sa din cadrul 
aceluiaşi atelier şi cu aceleaşi rezultate la evaluarea profesională a fost aleasă spre a fi 
„redusă”.  

Cum corect reţine tribunalul, art. 79 Codul muncii interzice a se invoca de către 
angajator alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. 

Faţă de aceste considerente, Curtea constată că nu se impune analizarea şi a celorlalte 
argumente aduse prin cererea de apel, considerentele ce preced fiind suficiente pentru a se 
reţine nelegalitatea deciziei de concediere şi prin aceasta, caracterul fondat şi temeinic al 
sentinţei atacate, cu corectivele aduse prin prezenta decizie în ce priveşte motivarea. 

 
 

17. Decizie de concediere. Desfiinţare formală, iar nu reală a postului. 
Anularea deciziei şi reîncadrarea angajatului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 679/A din 7 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1227 din 31 octombrie 2014 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în dosarul nr..../100/2013 s-a respins contestaţia formulată de contestatorul M.S., 
împotriva Deciziei nr. 79N/10.05.2013, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Silvică 
Maramureş. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut în ceea ce priveşte excepţia invocată, că 
pentru a se putea reţine autoritatea de lucru judecat, trebuie să fie îndeplinită condiţia triplei 
identităţi, respectiv aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză şi întrucât în dosarul nr. 
.../100/2013 reclamantul nu a fost parte, astfel că soluţia pronunţată în acest dosar nu s-a 
putut reţine cu titlu de autoritate de lucru judecat. 

Pe fond, instanţa a reţinut că reclamantul a fost angajatul Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva - Direcţia Silvică Maramureş ca tehnician silvic al Ocolului Silvic Borşa, prin 
decizia nr. 73/N/10.05.2013 fiind dispusă încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantului începând cu 10.06.2013 în baza art. 65 din Legea nr. 53/2003 ca urmare a 
desfiinţării postului pe care îl ocupa.  

S-a reţinut de instanţă că în motivarea deciziei de concediere s-a precizat că hotărârea 
de reducere a posturilor a fost luată de Consiliul de Administraţie al regiei prin Decizia nr. 4 
din 22.04.2013 comunicată prin adresa RNP nr. 22181/AC/23.04.2013 înregistrată la D.S. 
Maramureş cu nr. 5504/09.05.2013, desfiinţarea locului de muncă fiind efectivă şi are o 
cauză reală şi serioasă ca urmare a reorganizării direcţiei silvice. 
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Instanţa a reţinut că hotărârea susmenţionată a aprobat la punctul 7.2, nota privind 
modificarea structurii organizatorice şi funcţionale la D.S. Maramureş nr. 4038/17.04.2013, 
în fapt fiind aprobată desfiinţarea Ocolului Silvic Borşa ca urmare a faptului că suprafaţa de 
stat a acestui ocol s-a diminuat, ceea ce a condus şi la diminuarea veniturilor, diminuarea 
suprafeţei fiind consecinţa revendicărilor persoanelor fizice, acestora urmând a fi pusă la 
dispoziţie o suprafaţă în proporţie de 60%, din cea existentă, urmare hotărârilor Comisiei 
Judeţene Maramureş şi a unor hotărâri judecătoreşti. 

S-a reţinut că prin memoriul justificativ depus la filele nr.19-22 din dosar, s-a propus 
reducerea a 20 de posturi TESA din cadrul Ocolului Silvic Borşa, printre care şi a postului 
deţinut de contestator, pentru reorganizarea D.S. Maramureş existând aprobarea Direcţiei 
Fond Forestier, Amenajarea şi Certificarea Pădurilor.  

Instanţa a constat că din analiza comparativă a statelor de personal valabile la datele 
de 01. 02.2013 şi la 01.08.2013, rezultă că postul reclamantului a fost desfiinţat efectiv. 

Raportându-se la prevederile art. 65 alin. 1 Codul muncii, potrivit cărora „concedierea 
pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual 
de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai 
multe motive fără legătură cu persoana acestuia”, precum şi la alin. 2 al aceluiaşi articol, 
conform căruia „desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală 
şi serioasă”, instanţa a reţinut că în cauză s-a dovedit existenţa unei imposibilităţi obiective de 
continuare a raporturilor de muncă dintre părţi, postul contestatorului fiind desfiinţat ca 
urmare a desfiinţării ocolului silvic. Astfel fiind, a apreciat că decizia de concediere 
contestată în cauză este legală şi temeinică, fiind în consecinţă respinsă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul M.S. solicitând admiterea 
apelului, rejudecarea cauzei în fond în sensul schimbării în tot a hotărârii primei instanţe în 
sensul admiterii contestaţiei aşa cum a fost formulată. 

În motivarea apelului reclamantul a arătat că deşi în faţa instanţei de fond a ridicat 
unele excepţii procesuale, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra lor, deşi era obligată prin 
lege. În acest sens a arătat că în Nota înregistrată cu nr. 4058/17.04.2013 la pg. 2 penultimul 
aliniat s-a precizat că modificarea structurii organizatorice şi funcţională D.S.Maramureş nu a 
fost avizată de liderul de sindicat, împrejurare asupra căreia instanţa nu s-a pronunţat, deşi 
potrivit art. 224 şi 237 din Cod proc. civ., instanţa de fond avea obligaţia să se pronunţe 
asupra ei şi să constate nulitatea absolută a Deciziei 79/10.05.2013 în conformitate cu art. 78 
din Codul Muncii şi art. 79 din C.C.M. în vigoare. 

În susţinerea apelului s-a mai arătat că deşi memoriul Justificativ referitor la 
modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Silvice Maramureş nu are număr de 
înregistrare, iar în registrul de intrare ieşiri este înregistrat cu nr. 5352/30.04.2013, ulterior 
datei de 22.04.2013 prin care prin Hotărârea nr. 4 a R.N.P. s-a desfiinţat O.S.Borşa, fapt ce 
dovedeşte că acest act a fost întocmit după desfiinţarea O.S.Borşa, însă instanţa nu s-a 
pronunţat asupra acestei situaţii.  

S-a mai susţinut că în cuprinsul deciziei de concediere nu se specifică în mod expres 
termenul în care el putea sa opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, acest lucru fiind 
obligatoriu conform art. 76 din Codul Muncii., aspect pe care instanţa nu l-a analizat.  

S-a susţinut de reclamant că instanţa de fond nu s-a pronunţat nici asupra excepţiei 
privind Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998 care defineşte concedierea colectivă în care se 
precizează expres că angajatorul era obligat sa iniţieze consultări cu sindicatul sau cu 
reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile în care în conformitate cu art. 4 din Codul de 
procedură civilă, Directiva 98/59/CE se aplica prioritar faţă de normele din legislaţia internă, 
aspect care dacă era luat în considerare ducea la nulitatea procedurii de concediere, conform 
art. 78 din Codul Muncii. 
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În susţinerea apelului reclamantul a mai arătat că în momentul comunicării deciziei de 
concediere în data de 20.05.2013 era în incapacitate temporară de muncă, fapt dovedit cu 
certificatul de concediu medical seria CCMAF nr. 2973116 înregistrat la angajator cu nr. 
3928/16.07.2013, iar în momentul încetării C.I.M. la data de 10.06.2013 era tot în 
incapacitate temporara de munca, conform cu certificatul de concediu medical seria CCMAF 
nr. 2069271 înregistrat la angajator cu nr.3346/26.06.2013, ambele împrejurări dovedind că 
pârâta a încălcat art. 60 pct. 1 lit. a din Codul Muncii şi art. 60 lit. a din C.C.M. în vigoare, 
sancţiunea impusă de lege fiind nulitatea absolută a Deciziei de concediere conform art. 78 
din Codul Muncii şi art. 79 din C.C.M. în vigoare.  

Reclamantul a apreciat relevant pentru nelegalitatea deciziei şi faptul că pârâta nu a 
adus în probaţiune procesul verbal de punere în posesie pentru suprafaţa ce urma să fie pusă 
în posesie de 3840 de ha, iar instanţa de fond s-a pronunţat asupra acestui fapt fără să verifice 
dacă exista procesul verbal de punere în posesie pe suprafaţa de 3840 de ha, această probă era 
necesară pentru aprecierea că desfiinţarea locului de muncă a fost efectivă şi nu avea o cauză 
reală şi serioasă, aşa cum prevede art. 65 pct. 2 din C.C.M. în vigoare. 

În justificarea criticilor referitoare la faptul că, concedierea nu a fost reală a mai arătat 
că pârâta a înfiinţat 17 posturi TESA de natura celor desfiinţate aşa cum reiese din Hotărârea 
nr. 4/22.04.2013 a Regiei Naţionale a Pădurilor.  

Pârâta DIRECŢIA SILVICĂ MARAMUREŞ a formulat întâmpinare prin care a 
solicitat, respingerea apelului astfel formulat ca fiind nefondat şi neîntemeiat, iar pe cale de 
consecinţă menţinerea în tot a hotărârii apelate, ca fiind temeinică şi legală. 

Faţă de criticile aduse de reclamant a arătat că la baza Notei nr. 4038/17.04.2013 
elaborată de către Serviciul Organizare, Resurse Umane, Programare şl Cercetare Ştiinţifica 
din cadrul R.N.P. - Romsilva, a stat Adresa nr. 4393/09.04.2013, la care s-a anexat şi 
memoriul justificativ referitor la propunerea de reorganizare a unităţii prin desfiinţarea 
Ocolului Silvic Borşa (care este vizat de către liderul de sindicat al Direcţiei Silvice 
Maramureş), prin care Direcţia Silvică Maramureş s-a adresat Consiliului de Administraţie al 
R.N.P: - Romsilva Direcţia Silvică Maramureş, cu precizarea că în şedinţa din data de 
08.04.2013, Comitetul Director al D.S. Maramureş a analizat posibilitatea reorganizării 
subunităţilor din subordine, determinată de dinamica retrocedărilor terenurilor forestiere şi 
situaţia economico-financiară a Ocolului Silvic Borşa, care se diminuează prin reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de fond forestier, încât din suprafaţa totală de 
8.153 ha urmează să fie restituită proprietarilor persoane fizice şi juridice în proporţie de 
circa 60%. 

Pârâta a apreciat că Nota nr. 4038/17.04.2013 elaborată de către Serviciul Organizare, 
Resurse Umane, Programare şi Cercetare Ştiinţifică din cadrul R.N.P. - Romsilva, nu necesita 
să fi fost avizată de către liderul de sindicat, dat fiind faptul că liderul de sindicat a avizat în 
prealabil memoriul justificativ referitor la propunerea de reorganizare a unităţii prin 
desfiinţarea Ocolului Silvic Borşa, care a fost anexat la Adresa nr. 4393/09.04.2013 şi Adresa 
nr. 4393/09.04.2013, care la rândul lor au sta la baza Notei nr. 4038/17.04.2013, astfel că din 
acest punct de vedere decizia atacată este legală. 

În privinţa pretinsei nerespectări a prevederilor art. 76 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, contrar celor susţinute de către reclamant, privind lista posturilor vacante, 
pârâta a arătat faptul că, în cauză, este vorba de concediere individuală, fiind mai puţin de 30 
de salariaţi propuşi la disponibilizare, în condiţiile în care R.N.P. - Romsilva are peste 300 de 
salariaţi angajaţi, ea nu era obligată să pună la dispoziţia celor care au făcut obiectul 
concedierii lista posturilor vacante. 

În susţinerea acestei apărări a arătat că din Adresa nr. 22.181/AC/23.04.2013 a R.N.P. 
- Romsilva, prin care s-a transmis Hotărârea nr. 4 din 22 aprilie 2013 a Consiliului de 
Administraţie al R.N.P. - Romsilva, rezultă că s-a aprobat desfiinţarea Ocolului Silvic Borşa 
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şi că salariaţii care ocupă posturile afectate de reducere se disponibilizează prin concediere 
individuală, urmând să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute de art. 76 din 
Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P. - Romsilva, în vigoare. 

În acest context, pârâta a subliniat că disponibilizarea fiind una individuală, potrivit 
Deciziei nr. 6 din 09.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu era obligată să-i ofere 
reclamantului lista locurilor de muncă vacante la nivel de unitate, pentru a opta pentru unul 
din aceste posturi. A precizat pârâta, că a dat dovadă de buna-credinţă şi a pus la dispoziţia 
salariaţilor propuşi la disponibilizare, pentru a-i oferi o şansă reclamantului, însă acesta nu şi-
a exprimat opţiunea pentru ocuparea unui post potrivit pregătirii sale profesionale, ceea ce 
face ca motivul invocat de nulitate absolută a deciziei atacate, să nu aibă temei şi suport 
juridic. 

În privinţa excepţiei nulităţii Deciziei nr. 79 N / 10.05.2013 întemeiată pe prevederile 
art. 78 din Codul muncii, pârâta a arătat că, contrar celor susţinute de către reclamant, decizia 
îndeplineşte condiţiile de fond şi condiţiile de formă, inclusiv motivele care au determinat 
concedierea, respectiv desfiinţarea locului de muncă a reclamantului a avut drept cauză 
modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Direcţiei Silvice Maramureş, prin 
desfiinţarea subunităţii Ocolul Silvic Borşa, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie 
al R.N.P. - Romsilva nr. 4 din 22 aprilie 2013, din motive obiective. 

În aceeaşi ordine de idei a arătat că Decizia nr. 79 N / 10.05.2013, respectă 
prevederile legale în materie, cuprinzând toate elementele obligatorii statornicite de codul 
muncii. 

În cadrul apărărilor s-a mai arătat că desfiinţarea locului de muncă al reclamantului a 
avut drept cauză modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Direcţiei Silvice 
Maramureş, prin desfiinţarea subunităţii Ocolul Silvic Borşa, conform Hotărârii Consiliului 
de Administraţie al R.N.P. - Romsilva nr. 4 din 22 aprilie 2013, din motive obiective, 
hotărâre care a avut în vedere faptul că în zona unităţilor administrative-teritoriale Borşa şi 
Moisei, Statul Român nu mai deţine în proprietate decât suprafaţa de 7.999 ha. teren forestier, 
din care 3.840 ha. au fost puse deja la dispoziţia Comisiei Locale Borşa, în vederea punerii în 
posesie a d-nei M.n Rodica, conform Adresei nr. 3.850/08.05.2012, respectiv suprafaţa de 
152 ha., în vederea punerii în posesie a altor persoane fizice, conform Adresei nr. 
3.855/08.05.2012, rezultând o diferenţă de 4.007 ha. de pădure (suprafaţă care, la data 
hotărârii, era solicitată integral pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor 
fondului funciar), suprafaţă care nu poate susţine din punct de vedere economico-financiar 
structura organizatorică a unei subunităţi silvice, respectiv a unui ocol silvic. Pentru 
constituirea sau menţinerea unui ocol silvic de munte, cum a fost şi cazul Ocolul Silvic 
Borşa, necesită cel puţin 7.000 ha. teren forestier. 

Având în vedere că anterior hotărârii de desfiinţare a Ocolului Silvic Borşa pierderile 
acestuia, respectiv în anul 2012, au fost de 265414,79 lei, pârâta, raportându-se la practica 
judiciară în materie, a arătat că angajatorul este singurul în măsură să aprecieze situaţia sa 
economică şi să ia măsurile necesare îmbunătăţirii şi eficientizării activităţilor specifice 
obiectului său de activitate.  

În acest sens a invocat Decizia nr. 1100/A/2014 a Curţii de Apel Cluj, dată în Dosarul 
nr. .../100/2013 al Tribunalului Maramureş. 

În privinţa excepţiei nulităţii absolute a Deciziei nr. 79 N/10.05.2013, din perspectiva 
concediilor medicale invocate, raportându-se la disp. art. 75 alin. 3) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, potrivit cărora în situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual 
de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia 
cazului prevăzut la art. 51 alin. 2), pârâta a precizat că Certificatul de concediu medical seria 
CCMAF nr. 2973116 a fost depus şi înregistrat sub nr. 3928/16.06.2013, iar Certificatul de 
concediu medical seria CCMAF nr. 2069271 a fost depus şi înregistrat sub nr. 
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3346/26.06.2013, la această dată decizia contestată, respectiv Decizia nr. 79 N / 10.05.2013, 
era deja emisă. 

In acest context pârâta, raportat la prevederile legale susmenţionate, a considerat că 
singurul efect al certificatelor de concediu medical citate, este acela că termenul de preaviz a 
fost suspendat corespunzător, fiindu-i calculată şi achitată apelantului indemnizaţia de 
incapacitate temporară de muncă, iar decizia de încetarea raporturilor de muncă a produs 
efecte doar după epuizarea termenului de preaviz, încât încetarea raporturilor de muncă a 
apelant-reclamantului au încetat doar după împlinirea termenului de preaviz, ceea ce face ca 
excepţia invocată de apelant să fie nefondată. 

În combaterea susţinerii reclamantului potrivit căreia măsura desfacerii contractului 
individual de muncă a reclamantului, nu ar avea la bază o cauză reală şi serioasă, motivat că 
nu se poate proba faptul că suprafaţa de din care 3.840 ha, a fost pusă în posesie, pârâta a 
arătat că s-a pus deja la dispoziţia Comisiei Locale Borşa suprafaţa de 3.840 ha, în vederea 
punerii în posesie a d-nei M.n Rodica, conform Adresei nr. 3.850/08.05.2012. 

Faptul că, suprafaţa asupra căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotărâri 
ale comisiei judeţene şi hotărâri judecătoreşti, nu au ieşit din gestiunea Ocolului Silvic Borşa, 
a fost apreciată de pârâtă ca fiind justificată prin prevederile art. 7 alin. 1) din Legea nr. 
165/16.05.2013, prin care se precizează că până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel 
local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de 
fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, 
eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond 
funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. 
După împlinirea termenului prevăzut de textul citat mai sus, urmând a se mai reconstitui 
dreptul de proprietate pentru cererile de reconstituire nesoluţionate, precum şi operaţiunea de 
punere în posesie a suprafeţelor reconstituite prin hotărârile Comisiei Judeţene Maramureş şi 
hotărâri judecătoreşti, până la epuizarea suprafeţei fostului Ocol Silvic Borşa, deoarece în 
raza localităţii Borşa, anterior anului 1948, Statul Român nu a deţinut suprafeţe de pădure. 

Examinând hotărârea atacată cu luarea în considerare a criticilor din motivele de 

apel, a apărărilor din întâmpinare precum şi a dispoziţiilor art. 476-478 din N.C.P.C., 

Curtea apreciază că apelul este fondat, pentru motivele ce se vor prezenta în continuare. 

 Din analiza criticilor rezultă că, pe lângă unele aspecte prealabile luării 
hotărârii de concediere, aspectul legat de existenţa unei cauze reale, sesizare şi efectuare este 
cel precumpănitor în aprecierea asupra legalităţii deciziei atacate. 

 Sub acest ultim aspect, Curtea apreciază că, critica este întemeiată, având în 
vedere circumstanţele în care a avut loc concedierea reclamantului. 

 Astfel, se apreciază raportat a aceste circumstanţe că, concedierea 
reclamantului a fost efectivă. 

 Circumstanţele concedierii sunt următoarele: 
 Urmare notei şi a memoriului justificativ al Direcţiei Silvice Maramureş de 

desfiinţare a Ocolului Silvic Borşa şi a restructurării organizatorice a Direcţiei Silvice 
Maramureş, prin Hotărârea nr. 4 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, a fost aprobată modificarea structurii organizatorice şi funcţională a 
Direcţiei Silvice Maramureş, în sensul reducerii a 20 posturi Tesa la Ocolul Silvic Borşa, 
urmare a desfiinţării acestuia, şi înfiinţarea a 17 posturi Tesa la Ocolul Silvic Dragomireşti, 
între care şi un post de maistru de vânătoare, desfiinţat şi înfiinţat. 

 Reclamantul a fost încadrat, potrivit Contractului individual de muncă nr. 
2143/1982 la Ocolul Silvic Borşa, pe funcţia de muncitor necalificat silvicultor pe perioadă 
nedeterminată, iar prin actul adiţional înregistrat la Direcţia Muncii, Solidaritate Socială şi 
Familie nr. 20/2009 i se stabilesc drepturi salariale aferente gradului profesional tehnician 
silvic proprietate. I. 
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Prin Decizia nr. 79N/10 mai 2013, se dispune concedierea reclamantului de pe postul 
de tehnician silvic. 

Potrivit Hotărârii nr. 6 a Consiliului de Administraţie a Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva, au fost reduse 20 de posturi Tesa de la Ocolul Silvic Borşa şi înfiinţate 17 poaturi 
Tesa la Ociolul Silvic Dragomireşti, Baia Sprie şi Firiza după cum urmează: 

Posturi reduse:  
- 1 post şef Ocol 
- 1 post contabil şef 
- 1 post economist 
- 4 posturi inginer 
- 2 posturi şef district 
- 9 posturi pădurar 
- 1 post maistru vânătoare 
- 2 posturi de muncitor indirect la Oclolul Silvic Borşa şi la Ocolul Silvic Ulmeni 1 

post. 
- Posturi înfiinţate: 
- 1 post inginer Ocolul Silvic Dragomireşti 
- Posturi – şef district (Ocolul Silvic Dragomireştişi Ocolul Silvic Vişeu de sus) 
- 13 posturi pădurar (Ocolul Silvic Dragomireşti şi Ocolul Silvic Vişeu de Sus) 
- 1 post maistru de vânătoare – Ocolul Silvic Dragomireşti. 
- 3 posturi muncitor indirect productivi – Ocolul Silvic Dragomireşti – 2 posturi – 

Ocolul Silvic Firiza – 1 post. 
S-a precizat, în hotărâre că, posturile afectate de concediere se disponibilizează prin 

concediere individuală. 
Se constată din hotărârea susmenţionată că, postul reclamantului de pe care a fost 

retribuit, nu a fost desfiinţat în mod formal, nefiind făcută nicio referire în hotărârea nr. 6 a 
Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva la desfiinţarea unui 
post de tehnician silvic din organigrama Ocolului Silvic Borşa. 

Pe de altă parte, dacă se ia în considerare (deşi nu a fost semnată de părţi) corectura 
prin care în cuprinsul actului adiţional la contractul de muncă al reclamantului (f. 87 dosar nr. 
.../100/2013 al Tribunalului Maramureş ), s-a tăiat peste funcţia de „şef district” şi s-a trecut 
„maistru vânătoare”, se constată că deşi un astfel de post a fost vizat prin menţionata hotărâre 
a consiliului de administraţie, practic postul a fost transferat la ocolul Silvic Dragomireşti. 

Prin urmare, nu se poate vorbi în acest caz de o reală desfiinţare a postului, (în 
condiţiile în care personalitate juridică are Regia, iar nu ocoalele silvice) ci de o modificare a 
locului muncii. Aşa fiind angajatorul trebuia să confrunte angajatul cu această necesitate, de a 
fi modificat locul muncii, şi dacă în măsura în care modificarea nu ar fi fost agreată de 
angajat, iar măsura s-ar fi impus pentru o corectă coordonare a activităţii în cadrul acestui 
angajator, s-ar fi putut lua eventual în considerare concedierea. 

În dosar nu s-a dovedit însă faptul că acest nou post de maistru vânătoare ar fi fost 
oferit contestatorului, astfel încât caracterul real al desfiinţării postului nu se verifică. 

Fiind înfiinţat un post de maistru de vânătoare la Ocolul Silvic Dragomireşti, potrivit 
Hotărârii nr. 4 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor, impunea, în 
opinia Curţii o justificare obiectivă din partea pârâtei, care nu a fost făcută, a neredistribuirii 
reclamantului pe noul post înfiinţat. 

Apărarea pârâtei, referitor la aspectul în discuţie, potrivit căreia fiind o concediere 
individuală nu există obligaţia de a face cunoscută lista posturilor vacante, nu poate fi reţinută 
ca întemeiată, întrucât din economia dispoziţiilor legale din Codul muncii, ce reglementează 
concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului rezultă că angajatorul trebuie 
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să manifeste obiectivitate în concediere „fiind excluse atât subiectivismul, cât şi incoerenţele 
în decizia de concediere. 

Constatându-se, faţă de cele arătate că, pârâta nu a respectat dispoziţiile art. 65 din 
Codul muncii, şi deci critica privind caracterul efectiv al desfiinţării postului, în contextul 
circumstanţelor concedierii este întemeiată, urmează a se aprecia în raport de dispoziţiile art. 
480 alin. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă, că apelul este fondat. 

Analiza celorlalte critici din apel, nu se impune a fi făcută faţă de consecinţele 
implicate, mai sus arătate, ale constatării ca întemeiată a criticii analizate, consecinţe urmărite 
şi prin celelalte critici din apel.  

 

18. Muncă prestată în grupa I-a de muncă. Obligarea angajatorului la 
eliberarea adeverinţei corespunzătoare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 725/A din 22 aprilie 2015  

Prin acŃiunea înregistrată la data de 27.08.2013, reclamantul M.L. a 
chemat în judecată pârâta S.C. T. S.A. şi a solicitat obligarea acesteia să îi 
emită o adeverinŃă din care să rezulte activitatea prestată în grupa a I de 
muncă în loc de grupa a II-a de muncă în perioada 1976 - 1980, perioadă în 
care a activat ca sudor în atelierul I Cazangerie – ProducŃie Cazane 
Interioare. 

Pârâta legal citată, nu a formulat întâmpinare. 
 Prin sentinŃa civilă nr. 3145 din 07.04.2014 a Tribunalului Cluj, 

pronunŃată în dosar nr. 9642/117/2013, a fost respinsă acŃiunea. 
 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
 Din copia carnetului de muncă existent la dosar, rezultă că 

reclamantul a fost angajatul pârâtei în meseria de sudor. 
În cuprinsul acestui carnet de muncă se precizează la poziŃia 27 că în 

perioada 13.09.1973 – 22.10.1974 şi 26.02.1976 – 31.12.1989, a beneficiat 
de grupa a II-a de muncă conform Ordinul nr. 50 Anexa II, în procent de 
100% din timp. 

Pentru perioada 1991-01.04.2001, a fost în vigoare Ordinul nr. 
50/1990 care a reglementat încadrarea în grupa de muncă, persoanele, 
meseriile şi metodologia de încadrare a acestora în grupele I şi II de muncă. 

Aşa cum rezultă din acest ordin, nominalizarea salariaŃilor încadraŃi 
în grupele I şi II de muncă s-a făcut de către conducerea unităŃilor împreună 
cu sindicatele libere din unităŃi, care sunt cele mai în măsură să cunoască 
condiŃiile de muncă concrete, în care îşi desfăşoară activitatea persoanele 
respective. 

Procedura prevăzută de acest ordin de încadrare efectivă a activităŃilor 
în grupele I şi II de muncă a fost lăsată la latitudinea conducerii societăŃilor 
şi sindicatelor în ce priveşte stabilirea angajaŃilor care urmau să beneficieze 
de aceste încadrări şi a perioadei de timp pentru care se efectua încadrarea. 

Încadrarea în grupa II de muncă s-a făcut în conformitate cu Anexa II 
din respectivul ordin. 

În cazul de faŃă reclamantul nu a fost nominalizat ca fiind încadrat în 
grupa I de muncă de către conducerea pârâtei împreună cu sindicatul din 
această unitate, nu există dovezi din care să rezulte condiŃiile concrete 
deosebite de muncă în care şi-a desfăşurat activitatea reclamantul, respectiv 
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noxe, condiŃii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau 
nervoasă, risc de explozie, iradiere sau infectare şi nici nu există dovada că 
reclamantul şi-ar fi desfăşurat sarcinile de serviciu în alte condiŃii decât cele 
reglementate în grupa a II-a de muncă. 

FaŃă de cele ce preced, instanŃa a concluzionat că beneficiul grupei de 
muncă s-a acordat în condiŃiile actului normativ cadru, Ordinul nr. 
50/1990, că acordarea grupei a II-a de muncă a fost lăsată de legiuitor la 
latitudinea angajatorului şi a sindicatului şi că această încadrare s-a făcut 
după o metodologie stabilită tot de legiuitor în funcŃie de condiŃiile concrete 
şi în funcŃie de activităŃile exemplificate în anexa II printre care cea de 
frigotehnist nu se regăseşte şi nu poate fi acordat de către instanŃă pe baza 
declaraŃiilor martorilor, aşa cum solicită reclamantul şi după o perioadă de 
timp în care respectivele condiŃii şi uneori chiar locul de muncă nu mai 
există. 

În consecinŃă, cererea reclamantului de obligare a pârâtei să îi acorde 
beneficiul grupei I de muncă pentru motivele invocate în cuprinsul cererii, 
fiind respinsă. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul M.L., 
solicitând casarea sentinŃei atacate şi în consecinŃă admiterea acŃiunii. 

 În motivare arată că hotărârea este netemeinică şi nelegală, dată 
cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii. Sunt îndeplinite condiŃiile legale 
pentru a putea fi obligată pârâta la emiterea unei adeverinŃe din care să 
rezulte activitatea prestată în grupa a I-a de muncă în loc de grupa a II-a de 
muncă în perioada 1976 - 1980, perioadă în care a activat ca sudor în 
atelierul Cazangerie - ProducŃie Cazane Interioare de la societatea T., 
invocând prevederile Ordinului nr. 50/1990, art. 285 din Codul Muncii, 
pentru perioadele lucrate în condiŃii grele, pentru funcŃia avută. 

Felul muncii desfăşurate de reclamant în funcŃia pe care a deŃinut-o, 
potrivit fişei postului şi sarcinilor de serviciu, se încadrează în grupa I de 
muncă, dreptul la acordarea acesteia fiind prevăzut de dispoziŃiile art. 3, 6 şi 
7 din Ordinul nr. 50/1990. Mai invocă şi practica judecătorească dată în 
materie sens în care există hotărâri judecătoreşti definitive pronunŃate în 
cauze în care colegi de-ai săi au solicitat acelaşi lucru beneficiind de 
dispoziŃiile legale. 

În drept, a invocat prevederile art. 483 din Codul de Procedură Civilă, 
prevederile Ordinului nr. 50/1990, art. 285 din Codul Muncii, Legea nr. 
554/2004, art. 1510, 1527, 1531 şi următorii din Codul Civil privitor la 
drepturi şi obligaŃii precum şi alte dispoziŃii legale în materie. 
 Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de apel şi a 
apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Apelul este întemeiat şi urmează a fi admis, cu consecinŃa schimbării 
sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii. 

Pentru a respinge acŃiunea, prima instanŃă porneşte de la ipoteza 
conform căreia incumbă angajatorului obligaŃia de încadrare în grupele de 
muncă a activităŃii salariaŃilor, împreună cu reprezentanŃii sindicatului, 
fiind implicită ideea că instanŃa nu ar putea constata în contra acestei 
stabiliri de către angajator, deci ideea de inadmisibilitate a acŃiunii. 

Nu poate fi reŃinută teza inadmisibilităŃii acŃiunii în instanŃă pentru 
constatarea condiŃiilor de muncă specifice grupelor de muncă, nefiind nici 
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un text de lege în cuprinsul ordinului nr. 50/1990 care să poată fi 
interpretat în acest fel. Ca atare, în ipoteza în care, deşi activitatea a fost 
desfăşurată în condiŃiile grupei I de muncă, aşa cum afirmă reclamantul, iar 
încadrarea totuşi nu a fost făcută corespunzător, trebuie acceptat că este 
deschisă calea judecăŃii pentru restabilirea adevărului, mai cu seamă că 
încadrarea în grupe a dobândit, graŃie modificărilor legislative din ultimii 
ani, valenŃe financiare la calculul pensiei, prin acordarea unui punctaj 
suplimentar aferent anilor lucraŃi în grupele de muncă, astfel încât o 
chestiune care a putut părea lipsită de un interes financiar bine conturat la 
momentul adoptării Ordinului nr. 50/1990 a dobândit ulterior un atare 
interes. 

Chiar dacă nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I 
şi II de muncă urma a se face de către conducerea unităŃilor împreună cu 
sindicatele libere din unităŃi, potrivit pct. 6 din Ordin, acest fapt nu exclude 
de la controlul judecătoresc această nominalizare.  

Prin urmare, este o chestiune de probaŃiune aceea de a stabili dacă în 
cazul reclamantului, condiŃiile în care şi-a desfăşurat activitatea au fost 
specifice grupei I, cum de altfel s-a statuat în mod constant în practica 
instanŃelor, în care s-a stabilit pe bază de probaŃiune corectitudinea cu care 
angajatorii au recunoscut sau nu o anumită grupă de muncă în favoarea 
angajaŃilor, situaŃie în care şi în cazul reclamantului se impune aplicarea 
aceloraşi considerente.  

Cât priveşte probaŃiunea, aceasta a fost administrată în instanŃa de 
apel, prin audierea martorilor Kereki Gavrilă şi Rus Ioan, ale căror cărŃi de 
muncă au fost depuse, în copie, la dosarul de primă instanŃă, şi din care 
reiese încadrarea acestora în grupa I de muncă de către angajator. 

Or, martorii au atestat că au lucrat în condiŃii similare, anume, în 
cadrul echipelor care efectuau sudură interioară la cazane. Au arătat 
martorii că au lucrat în condiŃii absolut identice, în condiŃii de noxe foarte 
mari, date de procedeul tehnologic, în cazul martorilor recunoscându-se 
grupa I de muncă, fără ca aceştia să poată preciza motivul pentru care în 
cazul reclamantului nu s-a făcut acest lucru. 

Chiar angajatorul a recunoscut, prin răspunsul dat pentru termenul 
din 3 noiembrie 2014, că reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 
atelierului I, unde majoritatea personalului era încadrat în grupa I de 
muncă (fila 25 dosar apel). 

Martorul P.V. (fila 28) a participat la întocmirea registrului privind 
încadrarea în grupele de muncă a activităŃii angajaŃilor dintr-o altă 
întreprindere desprinsă din fostul C.U.G., acesta putând să ateste, în raport 
de activitatea prestată de lucrătorii de la atelierul I , că încadrarea în grupa 
de muncă s-a făcut pentru activitatea de sablare regăsită la pct. 11 din 
anexa I la Ordinul nr. 50/1990, respectiv pentru sudura în interior, cazane, 
activitate corespunzătoare punctului 95 din anexa I, toate celelalte locuri de 
muncă fiind încadrare în grupa a II-a, conform anexei 2, punctele 34, 41, 45 
şi 44. 

În plus, Curtea notează că în ce-i priveşte pe martorii K.G. şi R.I., 
aceştia, deşi nu figurează înscrişi în grupa I de muncă în „tabelul 
cuprinzând personalul muncitor încadraŃi în grupele de muncă pentru 
unitatea FMT – AT. 1”, totuşi, în cartea de muncă au notată această 
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încadrare, concluzia fiind că angajatorul a acceptat că au mai fost şi alŃi 
angajaŃi decât cei desemnaŃi iniŃial, care au lucrat în aceste condiŃii de 
muncă (filele 46 dosar apel, filele 15 şi 35 dosar tribunal). 

Văzând şi dispoziŃiile de la pct. 22 din Anexa I la Ordinul nr. 50/1990 
pentru precizarea locurilor de munca, activităŃilor şi categoriilor profesionale 
cu condiŃii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de munca în 
vederea pensionării, unde se menŃionează încadrarea în grupa I de muncă 
pentru „OperaŃiile de sudura efectuate în spaŃii închise: nave (secŃii şi bloc 
secŃii), cazane, rezervoare şi alte recipiente asemănătoare”, ca şi faptul că la 
pct. 95 din varianta completată a Ordinului nr. 50/1990 se reiau aceleaşi 
prevederi, completate cu altele similare (trimiterea la pct. 95 din Ordin 
regăsindu-se în nota din carnetul de muncă al martorului Rus Ioan 
privitoare la încadrarea în grupa de muncă, fila 15 dosar tribunal). 

FaŃă de aceste considerente, din coroborarea tuturor acestor dovezi, 
Curtea concluzionează că munca prestată de reclamantul apelant în 
perioadele pe care le indică a fost specifică condiŃiilor grupei I de muncă, 
întrucât şi colegilor acestuia, care au lucrat în condiŃii similare, li s-a 
recunoscut această grupă. 

 
Notă. În acelaşi Sens, şi Decizia nr. 7630/A din 27 aprilie 2015.  
 

19. Salariat care a realizat sporuri şi adaosuri salariale. Obligarea 
angajatorului la eliberarea adeverinţei corespunzătoare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 727/A din 22 aprilie 2015  

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la data de 28.03.2014 reclamanta 
F.R. chemat-o în judecată pe pârâta SC S. SA şi a solicitat eliberarea unei adeverinţe 
întocmite conform legii din care să rezulte toate sporurile şi adaosurile menţionate în statele 
de plată şi care au alcătuit salariul brut, respectiv ore de noapte, spor de vechime, spor muncă 
grea, acord, spor de muncă periculoasă, zilele lucrate sâmbăta duminica şi în sărbători legale, 
care au constituit baza contribuţiei sale de asigurări sociale de stat; reclamanta a solicitat şi 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat în esenţă că are nevoie de adeverinţa 
menţionată pentru ca sporurile indicate să îi fie luate în calcul pentru stabilirea pensiei. În 
drept, reclamanta a invocat prevederile art. 40 alin. 2 lit. h şi art. 266 – 269 din Codul muncii. 

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri. 
Prin întâmpinare pârâta a invocat excepţia lipsei de interes, iar pe fond a solicitat 

respingerea acţiunii ca neîntemeiată. În privinţa excepţiei lipsei de interes a acţiunii, pârâta a 
arătat în esenţă că unele dintre sporuri sunt menţionate în cartea de muncă a reclamantei, iar 
celelalte nu pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Pe fond pârâta a arătat că ei i s-ar 
solicita verificarea arhivelor pentru o perioadă foarte îndelungată pentru a elibera adeverinţa 
solicitată de reclamant; de asemenea, pârâta a arătat că în privinţa perioadei de după 
01.04.2001 acţiunea este neîntemeiată întrucât sporurile reclamantei au fost incluse în salariul 
de bază. De asemenea, pârâta a arătat că nu poate fi obligată să elibereze o adeverinţă ca 
urmare a inacţiunii reclamantei, respectiv a neatacării de către acesta a deciziei de pensionare 
emisă în cauză. 

Prin sentinţa civilă nr. 5797 din 20 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosar nr. …/117/2014 s-a respins excepţia lipsei de interes, s-a admis acţiunea formulată de 
către reclamanta F.R. în contradictoriu cu pârâta S.C. S. S.A., pârâta fiind obligată să 
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elibereze reclamantei o adeverinţă din care să rezulte toate sporurile şi adaosurile menţionate 
în statele de plată şi care au alcătuit salariul brut, respectiv ore de noapte, spor de vechime, 
spor de muncă grea, acord, spor de muncă periculoasă, ore efectuate sistematic peste 
programul de lucru, zile lucrate sâmbăta şi duminica şi în sărbători legale, etc., care au 
constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de stat. 

Pârâta a fost obligată să plătească reclamantei suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele: 
Conform art. 34 alin. 5 din Codul muncii: „La solicitarea salariatului sau a unui fost 

salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea 
desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în 
specialitate.” 

Conform art. 40 alin. 2 lit. h din Codul muncii „angajatorul are obligaţia să elibereze, 
la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului”. 

Raportat la prevederile acestor articole instanţa a observat în primul rând că legea 
(codul muncii) nu lasă angajatorului posibilitatea de a aprecia interesul salariatului sau al 
fostului salariat de a obţine documentul care atestă calitatea de salariat şi drepturile salariale 
ale acestuia. În consecinţă excepţia lipsei de interes a acţiunii fiind neîntemeiată, întrucât 
angajatorul era obligat să elibereze documentele menţionate indiferent de interesul 
angajatului în acest sens. Din alte punct de vedere, excepţia este neîntemeiată şi din cauză că 
potrivit deciziei cu nr. 19/2012 pronunţate în soluţionarea unui recurs în interesul legii de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, „sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior 
datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din 
sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt 
înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în 
vigoare, şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.” În consecinţă, în funcţie 
de elementele cuprinse în adeverinţele eliberate se va stabili cuantumul pensiei la care este 
îndreptăţit reclamanta, acest lucru rămânând însă să fie stabilit de Casa Judeţeană de Pensii 
Publice sau eventual de instanţa de judecată şi nu de angajator. În considerarea acestor 
motive, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes invocată în cauză. 

Pe fond, instanţa a constatat că în baza articolelor menţionate reclamanta este 
îndreptăţită la eliberarea adeverinţei solicitate. Nu este imputabil acesteia în niciun fel efortul 
pe care trebuie să îl facă societatea pârâtă pentru a-i elibera această adeverinţă, iar pentru 
societatea pârâtă aceasta este o obligaţie legală pe care trebuie să şi-o respecte.  

Faptul că în anumite perioade nu au fost realizate de către reclamantă sporurile 
menţionate în acţiunea introductivă nu este un motiv pentru respingerea acţiunii sale, acest 
element putând să fie evidenţiat în adeverinţa eliberată.  

Din această cauză fiind inutilă în cauză administrarea unui probatoriu suplimentar 
pentru a se determina virarea de către pârâtă a contribuţiilor aferente veniturilor 
reclamantului, acest element urmând de asemenea să fie indicat de pârâtă în adeverinţa 
eliberată. 

Instanţa a reţinut că este neîntemeiat şi argumentul pârâtei referitor la neatacarea de 
către reclamantă a deciziei de pensionare întrucât, atacarea acestei decizii cu solicitarea de a 
se lua în calcul veniturile menţionate în acţiunea care face obiectul prezentei cauze, ar fi fost 
lipsită de sens în absenţa adeverinţei eliberate de pârâtă.  

În consecinţă, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamantă în temeiul art. art. 34 
alin. 5 şi art. 40 alin. 2 lit. h din Codul muncii. 

În temeiul art. 451 din Codul de procedură civilă instanţa a obligat pe pârâtă la plata 
către reclamantă a sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu 
avocaţial. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta S.C.”S.”S.A., considerând-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: 

Apelanta arată că reclamanta a fost angajata în perioada 02.09.1974 -01.08.2008 în 
funcţia de lăcătuş, când a solicitat încetarea contractului pentru a ieşi la pensie. Ulterior 
acestei date a continuat colaborarea cu apelanta până la data de 19.02.2010. 

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la 
eliberarea unei adeverinţe întocmită conform legii, din care să rezulte toate sporurile şi 
adaosurile menţionate în statele de plată şi care au alcătuit salariul brut, respectiv ore de 
noapte, spor de vechime, spor de muncă grea, acord, spor de muncă periculoasă, ore efectuate 
sistematic peste programul de lucru, zilele lucrate sâmbăta, duminica şi în sărbători legale, 
etc., care au constituit baza de calcul a contribuţiilor intimatei de asigurări sociale de stat, 
precum şi obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată ocazionate cu acest proces. 

Reclamanta a precizat că a formulat acţiunea pe motiv că, doreşte să obţină de la 
pârâtă adeverinţele necesare în vederea recalculării pensiei întrucât la stabilirea pensiei s-a 
luat în considerare numai salariul de încadrare înscris în cartea de muncă şi uneori sporadic 
vechimea în munca şi sporul de muncă grea încălcându-se în felul acesta dispoziţiile legale. 

Se mai arată că instanţa de fond a deschis dezbaterile la data de 20.10.2014 şi a dat 
cuvântul părţilor asupra fondului, fără a încuviinţa în prealabil pârâtei proba cu înscrisuri 
constând în statele de plată aferente perioadei 02.09.1974-01.04.2001. 

Inclusiv prin dispoziţiile Deciziei nr. 19/2012 invocate s-a reţinut faptul că la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public vor fi luate în considerare sporurile şi 
veniturile suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 înregistrate în carnetul de 
muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, dacă acestea au fost incluse în baza de calcul 
conform legislaţiei anterioare şi dacă pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, 
condiţii care nu au fost observate de instanţa de fond. 

S-a susţinut că există menţiuni exprese în Carnetul de muncă aparţinând intimatei cu 
seria A.Z. nr. 0123184 şi în cuprinsul Adeverinţei nr. 1642 din 2008 cu privire la veniturile şi 
sporurile permanente care au constituit baza de calcul, conform legislaţiei anterioare datei de 
1 aprilie 2001, pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale, fiind astfel lipsită de interes 
cererea de chemare în judecată prin care apelanta să fiu obligată să eliberez o nouă 
adeverinţă. 

Instanţa a afirmat faptul că excepţia lipsei de interes a acţiunii este neîntemeiată şi, pe 
fond, acţiunea este întemeiată, întrucât angajatorul este obligat să elibereze documentele 
menţionate indiferent de interesul angajatului în acest sens, şi legea nu lasă angajatorului 
posibilitatea de a aprecia interesul salariatului sau al folosului salariatului de a obţine 
documentul care atestă calitatea de salariat şi drepturile salariale ale acestuia. 

Apelanta a invocat însă lipsa de interes în formularea cererii de chemare în judecată, 
condiţie obligatorie de exercitare a unei acţiuni civile potrivit dispoziţiilor art. 32 alin (l) Cod 
Procedură Civilă, în situaţia în care reclamantul nu poate justifica un interes, cererea urmează 
a fi respinsă ca lipsită de interes. 

Iar reclamanta a precizat că a formulat acţiunea pe motiv că, doreşte să obţină de la 
pârâtă adeverinţele necesare în vederea recalculării pensiei întrucât, la stabilirea pensiei s-a 
luat în considerare numai salariul de încadrare înscris în cartea de muncă şi uneori sporadic 
vechimea în munca şi sporul de muncă grea încălcându-se în felul acesta dispoziţiile legale. 
Aşadar, demersul acesteia are drept obiectiv recalcularea pensiei în temeiul acestei adeverinţe 
pe considerentul că, prin acest document, va putea dovedi Casei Judeţene de Pensii Cluj 
faptul că baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pe perioada activităţii în 
muncă în subordinea pârâtei S. S.A. este mai mare decât cea avută în vedere de această 
instituţie la stabilirea pensiei în anul 2008 conform menţiunilor de la nr. crt. 93 din foaia tip 
suplimentară la Carnetul de muncă aparţinând reclamantei cu seria A.Z. nr. 0123184. 
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Se mai arată că de la data pensionării reclamantei, şi anume 01.08.2008, şi până în 
prezent, nu au apărut elemente noi care să sprijine demersul reclamantei de a dovedi Casei 
Judeţene de Pensii Cluj faptul că au existat şi alte venituri şi/sau stagii de cotizare prevăzute 
de lege, ca urmare a activităţii în muncă prestată în subordinea pârâtei care nu au fost 
valorificate la momentul stabilirii pensiei, care să îndreptăţească reclamanta la recalcularea 
pensiei prin adăugarea acestor venituri şi/sau stagii de cotizare în conformitate cu dispoziţiile 
art. 107 alin (3) din Legea nr. 263/2010 şi cele ale art. 134 alin (1) şi (2) din Normele de 
aplicare. 

Mai mult, a învederat faptul că cererea intimatei-reclamant de obligare a apelantei la 
eliberarea unei adeverinţe în care să fie indicate sporul de muncă grea, sporul condiţii nocive 
şi sporul vechime în muncă este lipsită de interes întrucât în Carnetul de muncă aparţinând 
intimatei cu seria A.Z. nr. 0123184 sunt indicate sporul de muncă grea, sporul condiţii nocive 
şi/sau spor vechime în muncă acordate de apelanta-pârâtă. 

Se mai arată că sporul de vechime în muncă pentru perioada anterioară datei de 1 
aprilie 1992 acesta se calculează automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea 
nr.263/2010, nefiind necesară o adeverinţă, motiv în plus pentru care cererea reclamantei este 
lipsită de interes. 

Cererea reclamantei de obligare la eliberarea unei adeverinţe în care să fie indicat 
sporul acordat pentru munca prestată în timpul nopţii este, de asemenea, lipsită de interes 
întrucât în anul 2008, a eliberat reclamantei o adeverinţă (nr. 1642) prin care a arătat sporul 
acordat pentru munca prestată în timpul nopţii pentru perioada 01,09.1977-31.03.2001, 
adeverinţă care nu a fost contestată de către aceasta. 

La fel de lipsită de interes este şi cererea reclamantei de obligare la eliberarea unei 
adeverinţe în care să fie indicate formele de retribuire în acord sau formele de retribuire 
pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru zilele lucrate (sâmbăta, 
duminica şi în sărbători legale, cum este enunţat în cuprinsul acţiunii), cât timp acestea nu 
sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de 
calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu 
dispoziţiile din Anexa nr. 15 la Normele de Aplicare, pct. VI, la "Menţiuni". 

Pentru toate aceste motive, se apreciază că soluţia instanţei de fond de respingere a 
excepţiei lipsei de interes şi de admiterea a cererii de chemare în judecată este neîntemeiată şi 
nelegală. 

În drept, se invocă art. 468 şi urm. Cod Procedură Civilă. 
Intimata F.R. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului şi păstrarea 

hotărârii apelate. 
Analizând apelul formulat de pârâta S.C.”S.” S.A., prin prisma motivelor de apel 

invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este nefondat, pentru 
următoarele considerente: 

Prin prezenta acţiune, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la eliberarea unei 
adeverinţe din care să rezulte toate sporurile şi adaosurile menţionate în statele de plată şi 
care au alcătuit salariul brut. 

În mod corect prima instanţă a obligat pârâta-apelantă la eliberarea acestei adeverinţe. 
Astfel, conform disp.art.40 alin.2 lit.h) din Codul muncii, angajatorul este obligat să 

elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. 
Potrivit disp.art.34 alin.5, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul 

este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata 
activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. 

Din statele de plată depuse în apel rezultă că reclamanta a realizat, pe lângă salariul de 
încadrare, şi venituri realizate în acord, precum şi alte sporuri pe care fostul angajator, 
conform dispoziţiilor legale anterior menţionate, este obligat să le cuprindă într-un document 
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care să le ateste, intimata având interes să solicite eliberarea unei asemenea adeverinţe pentru 
a solicita în temeiul acesteia recalcularea pensiei sale. 

Măsura în care aceste venituri cuprinse în adeverinţă vor fi ulterior valorificate, în 
vederea stabilirii pensiei reclamantei, cade în competenţa casei de pensii investite cu cererea 
de recalculare a pensiei şi eventual, în caz de litigiu, a instanţei de asigurări sociale 
competente, aceasta neputând fi tranşată în prezentul litigiu, în care angajatorul este obligat 
să pună la dispoziţia salariatului o adeverinţă privind salariul său, cu toate componentele 
acestuia. 

Din acest motiv şi stabilirea dacă respectivele venituri au făcut parte din baza de 
calcul a pensiei potrivit legislaţiei anterioare cade exclusiv în sarcina casei de pensii şi 
eventual a instanţei de asigurări sociale, care are şi obligaţia de a aplica cele statuate în acest 
sens prin decizii pronunţate în recurs în interesul legii. 

Constatând că în mod corect pârâta-apelantă a fost obligată la eliberarea adeverinţei 
solicitată de către reclamantă, în temeiul disp.art.480 alin.1 Cod proc. civilă, se va respinge ca 
nefondat apelul declarat de pârâta S.C. „S.” S.A. şi se va păstra sentinţa primei instanţe. 

În temeiul disp.art.453 alin.1 Cod proc. civilă, apelanta SC S. SA va fi obligată să 
plătească intimatei F.R. suma de 500 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 
Notă. În acelaşi sens, decizia civilă nr. 805/A din 29 aprilie 2015.  
 
 

20. Competenţă. Cerere reconvenţională şi cerere de chemare în garanţie, 
formulate în cadrul unui proces de expropriere. Prorogare legală de 

competenţă  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 55/F din 17 aprilie 2015  

. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr. 
.../117/2014 reclamanta V.E. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.: 

- să constate că are calitatea de persoană îndreptăţită la despăgubiri aferente 
exproprierii suprafeţei de teren de 1400 mp. situat în localitatea Gilău, judeţul Cluj, înscris în 
Titlul de proprietate nr. 23354/8.06.2012, tarla 19, parcela 20 (care se suprapune cu parcela 
nr. 21/1 din tarla 19, conform punerii în posesie, nr. cadastral 3018 şi 3019), afectată de 
construcţia autostrăzii Braşov - Borş, respectiv de tronsonul Gilău – Câmpia Turzii. 

- să dispună obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 42.000 Euro (30 
Euro/mp.), achitabili în lei la data efectuării plaţii, reprezentând despăgubiri aferente acestei 
exproprieri, cuprinzând contravaloarea terenului respectiv atât valoarea suprafeţei de teren 
ocupata efectiv de autostrada (de 837 mp.), cât şi restul suprafeţei (de 563 mp.), care nu mai 
poate fi utilizată, fiind afectată de utilităţile publice aferente autostrăzii; 

- să fie obligat pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată ocazionate 
de prezenta cerere. 

II. Pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 
a formulat cerere reconvenţională în data de 07.05.2014, solicitând să se constate nulitatea 
absolută parţială a titlului de proprietate nr. 23354/2012, emis în favoarea reclamantei. 

III. În data de 07 mai 2014 pârâta a formulat şi cerere de chemare în garanţie a 
numitului M.F.. 

IV. Prin sentinţa civilă nr. 562 din 28 noiembrie 2014 a Tribunalului Cluj s-a admis 
excepţia necompetenţei materiale a acestui Tribunal, declinându-se competenţa de soluţionare 
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a cererii reconvenţionale şi a cererii formulate de pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Motivând sentinţa, Tribunalul Cluj a arătat, în principal, următoarele: 
Art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

conferă judecătoriilor plenitudine de competenţă în ceea ce priveşte cererile care vizează 
fondul funciar. 

Potrivit alin. 1 al textului legal menţionat, hotărârile comisiei judeţene asupra 
contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II şi cele asupra măsurilor 
stabilire de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, împotriva hotărârii comisiei 
judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în 
termen de 30 de zile de la comunicare. 

Din interpretarea dispoziţiilor legale citate rezultă că s-a instituit o procedură specială 
atât în materia contestării actelor emise de către cele două comisii, cât şi pentru ipoteza în 
care acestea nu s-au pronunţat cu privire la cererile de reconstituire formulate în temeiul 
legilor fondului funciar, competenţa de soluţionare revenind astfel judecătoriei în a cărei rază 
teritorială este situat terenul vizat de cererea de reconstituire. 

Intenţia legiuitorului de a menţine judecătoria ca instanţă competentă pentru 
soluţionarea litigiilor de fond funciar în primă instanţă rezultă şi din analiza coroborată a 
dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.  

Astfel, potrivit art. 11 alin. 1 din actul normativ arătat, „Comisiile locale şi judeţene 
de fond funciar sau, după caz, Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti au obligaţia 
de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera 
titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016”. 

Alin. 2 al textului legal citat prevede: „În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor în 
termenul prevăzut la alin. 1, persoana care se consideră îndreptăţită poate formula plângere la 
judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile. Hotărârea 
pronunţată de instanţa judecătorească este supusă numai apelului…”. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 165/2013, dispoziţiile acestei legi „se aplică cererilor 
formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, 
aflate pe rolul instanţelor…”.  

În lumina considerentelor expuse competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect 
fond funciar, competenţa de soluţionare revine Judecătoriei Cluj-Napoca. Constatarea se 
impune şi în privinţa cererii de chemare în garanţie formulată de pârâta V.E. în temeiul art. 
72 şi urm. C.pr.civ. 

V. Astfel învestită cu soluţionarea cauzei, Judecătoria Cluj-Napoca a pronunţat 
sentinţa civilă nr. 2388/05 martie 2015, prin care a admis excepţia necompetenţei sale 
materiale, declinându-şi competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 

S-a constatat, totodată, că există conflict negativ de competenţă. 
VI. Cu privire la conflictul de competenţă astfel ivit, Curtea are în vedere 

următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. 1 C.pr.civ., cererile accesorii, adiţionale, precum şi 

cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de 
competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor 
prevăzute la art. 120 C.pr.civ. 

Totodată, este de avut în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. 6 C.pr.civ., 
cererile formulate în cadrul unui proces aflat în desfăşurare sunt denumite cereri incidentale. 
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Rezultă din cele de mai sus că cererea reconvenţională şi cererea de chemare în 
garanţie au natura unor cereri incidentale, ele fiind formulate într-un proces deja deschis 
printr-o cererea de chemare în judecată anterioară. Astfel fiind, rezultă şi că prin efectul 
prevederilor art. 123 alin. 1 C.pr.civ., sus-evocate, cele două cereri incidentale formulate în 
prezentul proces de către pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. intră în sfera de jurisdicţie a Tribunalului Cluj, ca instanţă competentă cu 
soluţionarea acţiunii reclamantei V.E., înţeleasă ca cerere principală ce intră, necontestat, în 
competenţa de primă instanţă a Tribunalului Cluj. 

Prevederile art. 123 alin. 1 C.pr.civ. instituie, aşadar, un caz de prorogare legală de 
competenţă, ceea ce face ca aserţiunile Tribunalului Cluj privitoare la atribuirea în 
competenţa judecătoriilor a litigiilor decurgând din aplicarea legilor fondului funciar să apară, 
în cauza de faţă, ca neavenite. 

Văzându-se şi prevederile art. 136 C.pr.civ., se va stabili, deci, în favoarea 
Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a cererii reconvenţionale şi a celei de chemare în 
garanţie formulate de pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. 

 

21. Competenţa materială. Recurs. Litigiu între profesionişti. Stabilirea 
competenţei în favoarea tribunalului Specializat Cluj 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa 56/F din 20 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 2586/13.03.2014, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul nr. …/211/2012, s-a admis cererea neprecizată de completare a dispozitivului 
sentinţei civile nr. 13928/2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca formulată de reclamantul M.S.M. - 
Cabinet de Avocat în contradictoriu cu pârâta SC B. IFN SA. 

Pârâta a fost obligată la plata către reclamant, cu titlu de obligaţii izvorând din mandat 
şi prejudiciu din cauza revocării, a următoarelor sume: 29584 lei, cu dobânda legală calculată 
de la data de 1 ianuarie 2008 şi până la plata efectivă şi integrală; 18390 lei, cu dobânda 
legală calculată de la data de 1 ianuarie 2009 şi până la plata efectivă şi integrală, la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 3018,76 lei. 

Prin Decizia civilă nr. 276/2014 pronunţată în dosarul civil nr. .../211/2012/a1 
Tribunalului Specializat Cluj, a invocat şi a admis excepţia necompetenţei sale materiale şi a 
declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj. 

 Prin Decizia civilă nr. 582/A/3.09.2014, pronunţată în dosarul civil nr. 
.../211/2012/a1, s-a admis excepţia necompetenţei materiale funcţionale a jurisdicţiei de drept 
civil a Tribunalului Cluj-Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal de conflicte de 
muncă şi asigurări sociale în privinţa judecării acţiunii formulate de către apelanta S.C. B. 
IFN S.A. în contradictoriu cu intimatul M.S.M. - Cabinet de Avocat şi s–a declinat 
competenţa de soluţionare a căii de atac împotriva Sentinţei civile nr. 2586/13.03.2014 
pronunţată în dosar nr. .../211/2012, în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia civilă.  

 Prin decizia civilă nr. 108/A/13.03.2015 pronunţată în dosarul civil nr. 
.../211/2012/a1* s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj - Secţia 
civilă, s-a dispus declinarea soluţionării recursului în favoarea Tribunalului Specializat Cluj şi 
s-a constatat conflictul negativ de competenţă. 

 Pentru a hotărî astfel instanţa de recurs a reţinut că prin hotărârea atacată s-a 
admis acţiunea formulată de reclamantul M.S.M. Cabinet de Avocat în contradictoriu cu 
pârâta S.C. B. IFN SA, având ca obiect acţiune în constatare, a constatat că la data de 11 mai 
2012 între reclamantă, în calitate de mandatar şi pârâtă, în calitate de mandant, a intervenit un 
contract de mandat având ca obiect reprezentarea pârâtei în toate procedurile administrative şi 
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judiciare necesare recuperării de la A.F.P. Cluj-Napoca a taxelor de primă înmatriculare şi de 
poluare plătite de mandant în virtutea contractelor de leasing încheiate de SC B. IFN SA cu 
utilizatorii SC T. SRL. 

S-a reţinut că în speţa de faţă este vorba despre raporturi juridice între profesionişti, 
respectiv pârâta SC B. IFN SA. 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 şi 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 şi 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. 

Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 noţiunea de „profesionist” prevăzută de 
art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, 
precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, 
astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. 

Acţiunea promovată de reclamantul M.S.M. - Cabinet de Avocat în contradictoriu cu 
pârâta SC B. IFN SA. vizează un contract de mandat încheiat la data de 11.05.2012, deci 
după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, fiind aplicabile prevederile art. 8 alin. 1 din 
Legea nr. 71/2011 raportat la art. 3 C.civ. În atare situaţie, tribunalul în baza art. 8 alin. 1 din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil, a apreciată că prezenta 
cauză este de competenţa Tribunalului Specializat, vizând un raport juridic existent între 
profesionişti. 

În baza dispoziţiilor art. 248 şi urm. C.proc.civ. tribunalul a admis excepţia invocată şi 
a declinat competenţa de soluţionare a recursului în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 
Constatând conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Cluj – Secţia Civilă şi 
Tribunalul Specializat Cluj, în temeiul art. 22 din vechiul Cod de procedură civilă, a sesizat 
Curtea de Apel Cluj – Secţia I a Civilă în vederea soluţionării conflictului de competenţă. 

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Curtea reţine următoarele: 
În aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al 

Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 654 din 31 august 2011, prin care, între altele, a dispus 
reorganizarea ca tribunale specializate a tribunalelor comerciale Argeş, Cluj şi Mureş, 
începând cu data de 01 octombrie 2011, având în vedere „volumul de activitate înregistrat la 
nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de activitate în materie 
comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel, similar cu 
situaţia în care se află cele trei tribunale specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu 
cea rezultată din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept 
comun”. 

Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
vizează, în mod direct, încărcătura jurisdicţională a celor trei foste tribunale comerciale, 
criteriul cantitativ, rezultat din observarea numărului de dosare înregistrate pe rolul lor, fiind 
acela care, în mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca tribunale specializate, iar nu ca 
simple secţii civile în cadrul Tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş. 
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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 ce vizau un anumit tip de cauze ale acestora să cunoască o diminuare. 

Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor tribunale 
comerciale au fost menţinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia evocată mai sus. 

Pentru determinarea întregii competenţe materiale a tribunalelor specializate trebuie 
avute în vedere inclusiv normele de competenţă de drept comun, cuprinse în Codul de 
procedură civilă, cu observarea însă a particularităţilor activităţii jurisdicţionale a tribunalelor 
specializate, particularităţi rezultate din specificul competenţei lor materiale anterioare intrării 
în vigoare a Noului Cod civil. Este îndeajuns de evident că transformarea fostelor tribunale 
comerciale în tribunale specializate implică o continuitate cu privire la tipurile de cauze care 
intră în competenţa lor, aceasta fiind raţiunea care justifică, în sensul Hotărârii nr. 654/2011 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, sus-evocată, atât menţinerea lor ca instanţe de sine 
stătătoare, cât şi a schemelor de personal ce le-au fost alocate. 

 Deşi nu mai există ligii comerciale, litigiile dintre profesionişti rămân în 
continuare în competenţa tribunalului specializat, ţinându-se seama de valorificare 
experienţei profesionale a judecătorilor specializaţi în soluţionarea litigiilor prevăzute în 
Cartea VI – Cap. XIV Cod proc.civ. 

 Desfiinţarea ramurii de drept comercial şi a denumirii de „comercianţi“ nu 
înseamnă dispariţia raporturilor sociale reglementate de norme speciale, norme speciale ce 
impun specializarea, iar continuitatea sub o altă denumire presupune, chiar în lipsa unor 
norme expresis verbis, continuitatea şi în privinţa specializării. 

 Apariţia noţiunii de „profesionişti“ şi includerea în aceasta şi a altor categorii 
decât foştii „comercianţi“ poate semnifica doar intenţia legiuitorului de a crea o categorie mai 
omogenă de raporturi sociale reglementate prin aceleaşi norme, pe baza unor criterii care 
justifică, pe perioada aplicării normei legale, unificarea acestor categorii. 

Prin urmare, fiind reglementate de aceleaşi norme, evident se impune judecarea de 
către aceleaşi instanţe specializate, pe principiul continuităţii, aşa cum s-a arătat mai sus, a 
vechilor cauze cu acelaşi conţinut, dar având în vedere că această categorie a foştilor 
comercianţi a fost extinsă şi diversificată, prin adăugarea şi a altor categorii de persoane şi 
activităţi sub denumirea „profesioniştilor“, anume a acelora care exploatează o întreprindere, 
iar exploatarea unei întreprinderi constă în exercitarea sistematică, de către una sau mai multe 
persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea 
de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ, potrivit art. 
3 Cod civil, se impune ca această categorie de litigii vizând profesioniştii să fie judecate de 
acelaşi instanţe specializate. 

Nu se poate face distincţia în cadrul categoriei profesioniştilor între vechii 
comercianţi şi celelalte persoane incluse în această categorie.  

Prin urmare, dacă vechii comercianţi vor continua să fie judecaţi de instanţele 
specializate, atunci întreaga nouă categorie a profesioniştilor va fi supusă competenţei 
specializate, ca o extindere a competenţei şi specializării de la comercianţi, care constituie 
majoritatea profesioniştilor, la întreaga categorie a acestora, pe baza ideii exploatării unei 
intreprinderi. 

Curtea are în vedere categoria de profesionist, care o include şi pe cea de avocat, iar 
nu distincţia între acte de comerţ şi acte cu caracter civil, cu aplicarea şi a regulilor de 
competenţă în primă instanţă sau în căile de atac. 

Art. 36 şi 37 din Legea nr. 304/2004 se referă la cauze în sensul de cauze de primă 
instanţă sau aflate în căile de atac. 
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Dacă litigiul de fond este unul care atribuie o competenţă specializată atunci şi 
cererile sau căile de atac legate de un astfel de litigiu, sunt în competenţa aceloraşi instanţe 
specializate, judecătorie, tribunal specializat ori secţia II a Curţii de Apel, după caz. 

Astfel fiind, Curţii îi rămâne să constate, în considerarea tuturor celor arătate mai sus, 
ca şi a argumentelor reţinute corect de Tribunalul Cluj, că Tribunalului Specializat Cluj îi 
aparţine şi în prezent competenţa de soluţionare a unui litigiu precum cel de faţă, atât cu 
privire la chestiuni aplicabile fondului cât şi căilor de atac. 

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. 

 

22. Competenţa materială. Daune morale ca urmare a producerii unui 
accident auto. Stabilirea competenţei în favoarea Tribunalului 

Specializat Cluj  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 59/F din 3 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 2675/2014, Tribunalul Specializat Cluj a declinat competenţa 
de soluţionare a cererii formulate de către reclamanta T.M.L., în contradictoriu cu pârâţii 
L.M.D.I. şi S.C. A.R.A. SA, în favoarea Tribunalului Cluj. 

Tribunalul Specializat Cluj a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată în data de 27 mai 2014, la Tribunalul 

Specializat Cluj, reclamanta T.M.L., cu domiciliul în Cluj-Napoca, i-a chemat în judecată pe 
pârâta SC A.R.A. SA, cu sediul în Bucureşti şi pe intervenientul forţat L.M.D.I., cu 
domiciliul în Cluj-Napoca, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună 
obligarea pârâtei la plata sumei de 75.000 euro în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, 
cu titlu de daune morale, la plata sumei de 6.690,97 lei daune materiale, la plata penalităţilor 
de 0,1 % pe zi calculate începând cu data de 24.01.2014, data avizării producerii 
evenimentului asigurat de către partea prejudiciată, prin cererea de despăgubire şi până la 
plata efectivă a întregii sume datorate, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.  

La termenul de judecată din data de 20.10.2014, instanţa a invocat, din oficiu excepţia 
necompetenţei materiale de judecare a cauzei, reclamanta şi pârâta opunându-se admiterii 
acestei excepţii. 

Analizând excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu, ce trebuie tratată cu 
prioritate faţă de celelalte chestiuni supuse analizei judecătorului, instanţa 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 pârâta, acţiunea având ca obiect o cerere în pretenţii de 
75.000 euro, daune morale. 

 Aşa cum se deduce din prevederile art. 94, pct. 1, lit. j şi art. 95 C.pr.civ., 
tribunalele sunt competente să soluţioneze cererile în materie civilă cererile având o valoare 
de peste 200.000 lei.  

 Faptul că litigiul se poartă între „profesionişti” nu atrage competenţa materială 
de soluţionare a acestuia de către Tribunalul Specializat Cluj, neexistând vreo normă de 
procedură care să prevadă faptul că litigiile dintre „profesionişti” trebuie să fie judecate de 
către această instanţă specializată. Instanţă specializată fiind, Tribunalul Specializat Cluj nu 
poate soluţiona decât acele cauze ce îi sunt expres date de către legiuitor spre competentă 
soluţionare. Categoria „profesioniştilor” nu este identică şi nu poate fi confundată cu cea a 
foştilor comercianţi, o extindere a competenţei, prin analogie, considerând că automat toate 
litigiile purtate între „profesionişti” trebuie soluţionate de către instanţele specializate, foste 
comerciale, neputând fi făcută. La stabilirea competenţei materiale, nu se poate aplica vreo 
analogie, normele ce reglementează această materie, trebuind să fie exprese şi de strictă 
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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”. 

La momentul reorganizării fostelor tribunale comerciale în „tribunale specializate” 
(fără a se preciza o nouă specializare în vreun act normativ apărut ulterior acestei 
reorganizări), este evident că în lipsă de dispoziţii contrare, aceste noi tribunale au preluat 
spre competentă soluţionare categoriile de litigii pe care le aveau deja în competenţă. Or, 
odată cu dispariţia ramurii dreptului comercial (fără a fi pus ceva în loc printr-un act normativ 
expres), normele legale ce dădeau în competenţa generală a fostului tribunal comercial, acum 
specializat, litigiile având o natură comercială, dacă nu pot fi considerate ca fiind abrogate, 
sunt cel puţin căzute în desuetudine. A aprecia competenţa materială de soluţionare a cauzei 
raportat la numărul de dosare pe care instanţele îl au de soluţionat este ajuridic şi total lipsit 
de sens. Mergând cu această argumentaţie până la capăt, ar putea fi susţinută şi teza că fostele 
instanţe comerciale nu trebuie să soluţioneze litigiile dintre profesionişti tocmai datorită 
încărcăturii mai mari a acestora faţă de instanţele civile, de drept comun, fiind evident, aşa 
cum s-a arătat că sfera relaţiilor dintre „profesionişti” este mult mai largă decât sfera relaţiilor 
dintre comercianţi. 

După înregistrarea dosarului pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta a depus la dosar 
Note scrise, prin care a invocat excepţia necompetenţei Tribunalului Cluj.  

Prin sentinţa civilă nr. 140/6.03.2015 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. 
672/1285/2014 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi în 
consecinţă: 

 S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată 
formulată de reclamanta T.M.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. A.R.A. S.A. şi 
intervenientul forţat L.M.D.I., în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

 S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă. 
 S-a dispus trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj, pentru regulator de 

competenţă. 
Analizând cu prioritate excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, instanţa 

a admis-o, pentru considerentele ce urmează: 
Raportul juridic dintre părţi s-a născut la data de 01.06.2011, anterior intrării în 

vigoare a Noului Cod civil, astfel că sunt aplicabile prevederile vechiului Cod civil şi ale 
Codului comercial. 

 Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei S.C. 
A.R.A. S.A. la plata de despăgubiri, întemeindu-şi pretenţiile pe un contract de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă RCA şi pe prevederile Legii nr. 136/1995.  

Potrivit art. 3 pct. 17 din Codul comercial, asigurările constituie fapte de comerţ.  
Aşadar, instanţa a constatat că prezentul litigiu are natură comercială. 
Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, în cadrul tribunalelor 

funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, 
cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale […]. 

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se 
pot înfiinţa tribunale specializate [….]. Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa 
tribunalului în domeniile în care se înfiinţează. 

Prin înfiinţarea Tribunalului Comercial Cluj, acesta a preluat potrivit dispoziţiilor art. 
37 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 cauzele de competenţa tribunalului în domeniul în care s-a 
înfiinţat, respectiv cauzele de natură comercială, în prezent şi litigiile dintre sau cu 
profesionişti. 
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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.  

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. 

Este real că prin art. 19 din Legea nr. 71/2011 a fost abrogat art. 2 pct. 1 lit. a C.pr.civ. 
care stabilea în favoarea tribunalelor cererile în materie comercială al căror obiect este de 
peste 100.000 lei şi astfel, aparent, soluţionarea cauzei ar reveni tribunalului civil. 

Cu toate acestea, 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. 

Conform art. 228 din Legea nr. 71/2011, 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. 
228 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, Consiliului Superior al Magistraturii, dispoziţiile art. 227 
din Legea nr. 71/2011 vizând doar o parte dintre cauzele de competenţa tribunalelor 
specializate, respectiv cele pentru care legile speciale prin raportare la noul Cod civil prevăd 
expres că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori, după caz, de 
competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel. 

Tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş au fost reorganizate ca tribunale 
specializate prin Hotărârea CSM nr. 654 din 31 august 2011. Pentru a pronunţa această 
hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a avut în vedere volumul de activitate înregistrat 
la nivelul celor trei tribunale comerciale, prin comparaţie cu volumul de activitate în materie 
comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel. 

Deşi Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a pronunţat expres asupra competenţei 
materiale a tribunalelor specializate, a avut în vedere volumul de activitate al acestor instanţe, 
volum care include toate cauzele a căror natură „comercială” era determinată prin aplicarea 
dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7, art. 9 şi art. 56 din Codul comercial din 1887.  

În consecinţă, instanţa a apreciat că 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 considerentele şi dispoziţiile legale expuse, instanţa a admis excepţia 
invocată şi în baza art. 132 N.C.P.C. a declinat competenţa în favoarea Tribunalului 
Specializat Cluj.  

 Văzând şi dispoziţiile art. 133 şi 134 din Codul procedură civilă, instanţa a 
constatat existenţa conflictului negativ de competenţă între cele două tribunale de pe raza 
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Curţii de Apel Cluj şi a înaintat dosarul acestei din urmă instanţe, în vederea pronunţării unui 
regulator de competenţă.  

  Analizând prezentul conflict negativ de competenţă născut între Tribunalul 
Specializat Cluj şi Tribunalului Cluj – Secţia civilă, curtea constată că instanţa competentă să 
soluţioneze acţiunea este Tribunalul Specializat Cluj. 

 Aşa cum corect s-a statuat de către Tribunalul Cluj, faptul juridic ce a 
declanşat prezentul demers judiciar – promovarea acţiunii în despăgubiri reprezentând daune 
morale în cuantum de 75.000 euro – îl constituie accidentul produs la data de 01.06.2011, 
victimă fiind reclamanta T.M.L., iar autor numitul L.M.D.I., asigurat RCA la dat producerii 
accidentului, asigurător fiind Societatea de asigurări SC Asigurare-Reasigurare Astra SA. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 2, 5 din Legea nr. 287/2009, coroborat cu art. 3 
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, dispoziţiile Noului cod 
civil se aplică actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa 
în vigoare – 1.10.2011. 

 Întrucât faptul juridic care a generat promovarea prezentei acţiuni s-a produs la 
data de 1.06.2011, adică anterior intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, în cauză sunt 
aplicabile prevederile legale în vigoare la momentul producerii acestui fapt, respectiv Codul 
comercial. 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, în cadrul tribunalelor 
funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, 
cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale […]. 

Potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, în domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se 
pot înfiinţa tribunale specializate [….]. Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa 
tribunalului în domeniile în care se înfiinţează. 

Prin înfiinţarea Tribunalului Specializat 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, după data de 1.10.2011, şi 
litigiile dintre sau cu profesionişti). 

Conform art. 3 pct. 17 din Codul comercial, asigurările constituie fapte de comerţ, 
astfel încât, competenţa soluţionării cauzei, raportat şi la criteriul valoric astfel cum este 
prevăzut de art. 94 lit. j, coroborat cu art. 95 pct. 1 Cod proc. civ., este Tribunalul Specializat 
Cluj. 

 Întrucât în materia competenţei sunt aplicabile dispoziţiile de drept material 
reglementate de Codul comercial, raportat la data săvârşirii faptei cauzatoare de prejudiciu, 
aspectele dezbătute de judecătorul fondului referitoare la litigii între profesionişti sunt lipsite 
de relevanţă. 

 

23. Competenţa teritorială. Constatarea rezilierii de plin drept a 
contractului de închiriere. Instanţa de la domiciliul pârâtului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 61/F din 28 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 13.496 din 19.12.2014 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
pronunţată în dosarul nr..../211/2014, s-a admis excepţia lipsei de interes a reclamantei 
V.O.E.D. in formularea primului petit al cererii referitor la constatarea rezilierii de plin drept 
a contractului de închiriere dintre paratul T.E. si Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca.  

 S-a admis excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
excepţie invocata de către parat si in consecinţa declina competenta de soluţionare a cererii 
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formulate de către reclamanta împotriva paratului cu privire la petitele având ca obiect: 
pretenţii, in favoarea Judecătoriei Zalău.  

Analizând cele doua excepţii, instanţa a retinut următoarele: 
 In baza Dispoziţiei nr. 3900 din 20.07.2011 a Primarului mun. Cluj-Napoca 

emisa in baza Legii nr. 10/2001, la data de 19.01.2013 s-a realizat predarea-preluarea 
imobilului situat in Cluj-Napoca, str. A. nr. 3, apartamentele 1,3,11 si 17 (f.8).  

 Pentru apartamentul nr.10 (după renumerotare ap. 17) a fost încheiat un 
contract de închiriere intre Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca si paratul T.E. sub nr. 51925 
la data de 30.09.1999 (f.22-24) iar la data de 21.07.2009 s-a încheiat actul adiţional nr. 3 la 
contract cu privire la prelungirea contractului de închiriere pana la data de 19.05.2014 (f.37). 
Cu toate acestea, la data de 07.02.2013 a fost emisa instiintarea adresata de Primăria mun. 
Cluj-Napoca, paratului, prin care i se aduce la cunoştinţa ca apartamentul a fost retrocedat, in 
natura, reclamantei iar contractul de închiriere încetează de drept. (f.43).  

 Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamantei in formularea petitului 1 
al cererii, instanţa apreciază ca este întemeiata, acest petit fiind formulat doar pentru a se 
încerca atragerea competentei teritoriale a Judecătoriei Cluj-Napoca. Lipsa de interes a 
reclamantei este evidenta in condiţiile in care ea este terţ fata de contractul de închiriere, 
rezilierea contractului putând fi invocata doar de către partile acestuia ( respectiv de către 
partea care si-a îndeplinit obligaţiile). In consecinţa, va admite excepţia lipsei de interes a 
reclamantei in formularea petitului 1 al cererii, aceasta cerere formulata in petitul 1 nefiind 
admisibila, fiind formulata de un terţ in contradictoriu cu o parte din contractul de închiriere.  

 In ceea ce priveşte excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Cluj-
Napoca, invocata de către parat, instanţa a apreciat-o si pe aceasta ca fiind întemeiata din 
următoarele considerente.  

 Astfel, pentru petitele referitoare la pretenţiile reclamantei, sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 107 NCPC si nicidecum ale art. 113 pct.4 NCPC astfel cum a invocat 
reclamanta întrucât intre reclamanta si parat nu exista si nu a existat niciodată un raport de 
locaţiune.  

 Astfel, chiar daca reclamanta nu a inteles sa mai timbreze cererea de chemare 
in judecata cu diferenţa de taxa de timbru de 684,6 lei pusa in vedere de către instanţa, nici 
după respingerea cererii de reexaminare a taxei de timbru, instanţa de fond a apreciat că o 
soluţie in acest sens poate fi pronunţata doar de către instanţa competenta teritorial. 

 In consecinţa, s-a admis excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Cluj-
Napoca si a declinat competenta de soluţionare in favoarea Judecătoriei Zalău. 

Prin sentinţa civilă nr. 911 din 09.04.2015 a Judecătoriei Zalău, pronunţată în 
dosarul nr. …/337/2015, s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială invocată de 
reclamantă şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Cluj 
Napoca din circumscripţia Tribunalului Cluj. 

S-a suspendat judecata cauzei şi s-a înaintat dosarul instanţei în drept să hotărască 
asupra conflictului de competenţă, Curtea de Apel Cluj. 

Asupra excepţiei de necompetenţă teritorială, instanţa a reţinut următoarele: 
Petitele numite „în pretenţii” au caracter accesoriu faţă de capătul principal de cerere 

– în constatarea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere, după cum rezultă din 
dispoziţiile art. 30 alin. 3 şi 4 Cod procedură civilă. 

Potrivit art. 123 alin.1 Cod procedură civilă, cererile accesorii se judecă de instanţa 
competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială 
a altei instanţe judecătoreşti. 

Chiar în ipoteza disjungerii, ceea ce nu este cazul în speţă, instanţa legal învestită 
iniţial rămâne competentă să judece cererile sau capetele de cerere pe care le-a disjuns. 



176 
 

În baza art. 132 alin.3, art. 133 pct.2 şi art. 134 Cod procedură civilă, instanţa a admis 
excepţia de necompetenţă teritorială invocată de reclamantă şi şi-a declinat competenţa în 
favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, a declanşat procedura conflictului negativ de competenţă, 
a suspendat judecata şi a înaintat dosarul instanţei în drept să hotărască, Curtea de Apel Cluj. 

În urma ivirii conflictului negativ de competenţă şi a declinării, dosarul a fost 
înregistrat pe rolul Curţii de apel Cluj, Secţia Civilă, sub numărul 527/33/2015. 

 Curtea de Apel Cluj sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit 
între Judecătoria Zalău şi Judecătoria Cluj Napoca, instanţe care se află în raza de 
competenţă a Curţii, în temeiul art.135 alin.4 C.pr.civ. reţine următoarele: 

Astfel, prin cererea formulata de reclamanta V.O.E.D. si înregistrata sub 
nr..../211/2014 la data de 28.04.2014 se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti in 
contradictoriu cu paratul T.E. prin care: 1) sa se constate rezilierea de plin drept a 
contractului de închiriere privind apartamentul nr.17 situat la et. III din imobilul din Cluj-
Napoca, str. A. nr.3; 2) sa fie obligat paratul la plata – cu titlu de folos de tras - echivalentul 
chiriei practicate pe piaţa libera in Cluj-Napoca-pentru folosinţa apartamentului indicat mai 
sus - de la data retrocedării - 20.07.2011, pana la parasirea efectiva a apartamentului - 
03.10.2013, in suma de 24.000 lei; 3) sa fie obligat paratul la plata sumei de 1152 lei ( 690,71 
lei cheltuieli comune si 461,71 lei penalizări pentru cheltuielile comune) către Asociaţia de 
Proprietari din Cluj, str. A. nr.3, achitate de către reclamanta; 4) obligarea paratului la plata 
sumei de 158,65 lei – preţ restant pentru furnizarea curentului electric, la parasirea 
apartamentului , achitate de către reclamanta, precum si, la plata cheltuielilor de judecata.  

 In motivarea cererii sale, reclamanta a susţinut ca paratul a deţinut 
apartamentul in discuţie in calitate de chiriaş la data retrocedării acestuia in temeiul Legii nr. 
10/2001, in natura, către ea, cu Dispoziţia nr. 3900/20.07.2011 a Primarului mun. Cluj-
Napoca. La data retrocedării, contractul de închiriere a încetat de drept, iar paratul nu a dorit 
sa încheie contract de închiriere cu ea, parasind apartamentul. La data parasirii 
apartamentului existau restantele pe care ea le-a achitat si pe care le solicita in prezent de la 
parat. De asemenea, ea in calitate de proprietar are dreptul la echivalentul folosinţei bunului, 
raportat la chiriile practicate pe piaţa libera.  

 In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 555 si urm. Noul Cod Civil, art.2 si 
urm., 13-15 si urm. din Legea nr.10/2001, art. 10 alin.2 din Legea nr.241/2001 privind OUG 
nr. 40/1999. 

 Art.107 alin.1 C.pr.civ., cu denumirea marginală „Regula generală” statuează 
următoarele: „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei 
circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel”. 

 Potrivit art.113 alin.1 C.pr.civ. care reglementează competenţa teritorială 
alternativă, „În afară de instanţele prevăzute la art.107-112, mai sunt competente: 4. instanţa 
locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a 
imobilului”. 

 Curtea constată că reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, a 
menţionat în mod expres că între reclamanta si parat nu există si nu a existat niciodată un 
raport juridic de locaţiune având ca obiect închirierea apartamentului aflat în proprietatea 
reclamantei. Mai mult, imobilul a fost predat reclamantei de către Comisia de punere în 
posesie din cadrul Primăriei mun. Cluj Napoca la data de 28.01.2013, aşa cum reiese din 
procesul verbal de predare-preluare a imobilului anexat la dosar. 

 În aceste condiţii, petitele 2,3,4 având ca obiect pretenţii, nu au caracterul unor 
cereri accesorii raportat la capătul de cerere principal având ca obiect constatarea rezilierii de 
plin drept a contractului de închiriere privind apartamentul nr.17 situat la et. III din imobilul 
din Cluj-Napoca, str. A. nr.3 încheiat între Consiliul Local al mun. Cluj Napoca, în calitate de 
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locator şi pârât, în calitate de locatar întrucât soluţionarea lor nu depinde de soluţia dată 
petitului principal, în sensul art.30 alin.4 şi art.123 alin.1 C.pr.civ. 

  Având în vedere că între reclamantă şi pârât nu există şi nu a existat nici un 
raport juridic de locaţiune, în speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 113 alin.1 pct.4 
C.pr.civ., ci dispoziţiile art.107 alin.1 C.pr.civ. care reglementează competenţa teritorială a 
instanţei în a cărei circumscripţie domiciliază pârâtul, respectiv Judecătoria Zalău. 

 Pentru aceste considerente de drept, Curtea în temeiul art.134 alin.4 C.pr.civ. 
stabileşte competenţa teritorială de soluţionare a prezentul litigiu în favoarea Judecătoriei 
Zalău. 

 

24. Competenţa teritorială. Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale 
cu sancţiunea prestării de muncă în favoarea comunităţii. Instanţa în 

circumscripţia căreia domiciliată contravenientul  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa 62/F din 29 aprilie 2015  

I. Prin sentinţa civilă nr. 326 din 13 februarie 2015, pronunţată în dosarul nr. 
.../265/2014, Judecătoria Năsăud şi-a declinat în favoarea Judecătoriei Baia Mare competenţa 
de soluţionare a cererii formulate de petenta Comuna Rodna, în contradictoriu cu intimatul…, 
privind înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum amenzile în cuantum de 
420 lei ce i-a fost aplicată prin procesul-verbal de contravenţie seria CP nr. 
1547855/26.10.2012, încheiat de către Poliţia Şomcuta Mare, cu sancţiunea prestării unei 
munci în folosul comunităţii, în favoarea Judecătoriei Baia Mare, judeţul Maramureş. 

Fără cheltuieli de judecată.  
Pentru a dispune astfel, Judecătoria Năsăud a avut în vedere, în principal, 

următoarele: 
Prin procesul-verbal de contravenţie seria CP nr. 1547855/26.10.2012, încheiat de 

către Poliţia Şomcuta Mare, intimatul contravenient a fost sancţionat cu amendă în cuantum 
de 420 lei pentru comiterea contravenţiilor reţinute în cuprinsul proceselor-verbale 
evidenţiate.  

Împotriva acestui proces-verbal nu s-a formulat cale de atac, astfel că acesta constituie 
titlu executoriu conform dispoziţiilor art. 37 din OG nr. 2/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Deoarece intimatul contravenient nu deţine bunuri mobile şi imobile ce pot fi 
executate silit, petenta a solicitat instanţei să se dispună conform dispoziţiilor art. 39/1 alin. 1 
din O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

Verificându-se rubrica aferentă „locului săvârşirii contravenţiei”, menţiunile 
organului constatator din procesul-verbal de contravenţie seria C.pen. nr. 
1547855/26.10.2012, încheiat de către Poliţia Şomcuta Mare, se reţine că săvârşirea 
contravenţiei s-a realizat în raza teritorială a localităţii Biciuni, judeţul Maramureş. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, anterior evidenţiate sesizarea instanţei pentru înlocuirea amenzii contravenţionale 
în sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se efectuează de către organul 
constatator prin raportare la raza teritorială în care s-a comis contravenţia. 

În acest context prin similitudine s-au reţinut şi dispoziţiile art. 32 alin. 2 din O.G.R. 
nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „plângerea împotriva 
procesului verbal de constatare a contravenţiei împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată 
judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia”. 
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În consecinţă, competenţa de soluţionare a prezentei sesizări aparţine instanţei în a 
cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, respectiv Judecătoriei Baia Mare, prin 
raportare la locul comiterii contravenţiei (localitatea Biciuni, judeţul Maramureş). 

II. Învestită fiind cu soluţionarea cererii, Judecătoria Baia Mare a pronunţat sentinţa 
civilă nr. 1910/30.03.2015, prin care a admis excepţia necompetenţei sale teritoriale şi şi-a 
declinat în favoarea Judecătoriei Năsăud competenţa de soluţionare a cererii. 

S-a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă. 
Motivând sentinţa, Judecătoria Baia Mare a avut în vedere, în principal, următoarele: 
În materia înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu munca în folosul 

comunităţii, atunci când cererea este formulată de organul administrativ, art. 9 alin. 3 din 
O.G. nr. 2/2001, astfel cum a fost acesta modificat prin art. 1 din O.G. nr. 17/2014, prevede 
că „în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de 
zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul 
de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui 
rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei 
circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării 
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de 
partea din amendă care a fost achitată”. 

Mai întâi, instanţa a subliniat faptul că sesizarea instanţei iniţial investite s-a realizat 
la data de 25 noiembrie 2014, iar O.G. 17/2014, care a modificat sub aspectul competenţei 
art. 9 alin. 3 din O.G. 2/2001 s-a publicat în Monitorul Oficial la data de 27 august 2014. 
Instanţa a apreciat că, întrucât modificarea normei de competenţă a intervenit anterior punerii 
în mişcare a acţiunii civile prin formularea unei cererii introductive de instanţă, competenţa 
se determină în raportul cu data sesizării instanţei, după cum rezultă din coroborarea art. 24 şi 
art. 25 C.pr.civ. 

Cât priveşte prezenta cauză, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că domiciliul 
intimatului este situat pe raza comunei Rodna. Aşa fiind, prin raportare la dispoziţiile art. 9 
alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, astfel cum au fost acestea anterior enunţate, rezultă că revine 
instanţei de la domiciliul acestuia competenţa de a soluţiona cererea formulată de către 
petentă. În conformitate cu H.G. nr. 337/1993, pentru stabilirea circumscripţiilor 
judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, comuna Rodna se află în circumscripţia 
Judecătoriei Năsăud. 

Raportat la cele anterioare, instanţa a apreciat că excepţia necompetenţei teritoriale 
absolute, invocate din oficiu, este întemeiată, fiind admisă, iar cauza declinată spre 
competentă soluţionare Judecătoriei Năsăud. 

III. Cu privire la conflictul negativ de competenţă astfel născut, Curtea are în vedere 
următoarele: 

Judecătoria Năsăud a fost sesizată cu cererea de înlocuire a sancţiunii amenzii cu cea 
a muncii în folosul comunităţii – în data de 25 noiembrie 2014, intimat fiind M.S., domiciliat 
în comuna Rodna …, judeţul Bistriţa Năsăud. 

Astfel fiind, trebuie avut în vedere că la această dată dispoziţiile art. 9 alin. 3 din 
O.U.G. nr. 2/2001 prevedeau că „În cazul în care contravenientul „persoană fizică nu a 
achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există 
posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale (…) 
va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea 
înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”. 

Aceste dispoziţii legale au, în partea lor privitoare la determinarea instanţei 
competente teritorial să judece cererea de înlocuire a amenzii, natura unor norme de 
procedură civilă, astfel că ele atrag incidenţa prevederilor art. 24 şi art. 25 C.pr.civ. 
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Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii rezultă că în lipsa unor stipulaţii 
legale cu caracter derogatoriu, determinarea instanţei competente se realizează ţinându-se 
seama de normele de competenţă aflate în vigoare la data pornirii procesului. 

În prezenta cauză prevederile art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 2/2001, sus-menţionate, 
evocau instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază persoana în contra căreia 
se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii, astfel că Judecătoria Năsăud, ca instanţă în 
circumscripţia căreia domiciliază intimatul, era competentă teritorial a soluţiona cererea. 

Judecătoria Năsăud a greşit atunci când a ţinut seama de un alt conţinut al 
prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 2/2001, acesta aflându-se deja modificat la data de 
25 noiembrie 2014, când cererea de înlocuire a amenzii a fost înregistrată la Judecătoria 
Năsăud. 

Văzându-se şi prevederile art. 135 alin. 1 C.pr.civ., se va stabili în favoarea 
Judecătoriei Năsăud competenţa de soluţionare a cererii. 

 

25. Competenţa materială. Stabilirea contribuţiei părinţilor la 
întreţinerea minorului faţă de care s-a dispus măsura plasamentului. 

Tribunalul  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 65/F din 12 mai 2015  

I. Prin sentinţa civilă nr. 613 din 04 martie 2015 a Judecătoriei Zalău, pronunţată în 
dosarul nr. …/337/2014, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Zalău, 
declinându-se în favoarea Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a acţiunii civile 
înaintate de reclamanta R.V., în calitate de reprezentant legal al minorului P.R.C., în 
contradictoriu cu pârâţii P.C. şi R.S.. 

Pentru a hotărî astfel Judecătoria Zalău a avut în vedere, în principal, următoarele: 
În fapt, prezenta cauză are ca obiect stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea 

minorului faţă de care s-a dispus măsura specială de protecţie a plasamentului.  
Prin sentinţa civilă nr. 110/07.02.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 

…/117/2012 s-a dispus faţă de minorul P.C. R. măsura specială de protecţie a plasamentului 
la bunica sa maternă, R.V., cu delegarea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor 
părinteşti către aceasta. 

În drept, conform art. 67 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, „Comisia pentru protecţia 
copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în condiţiile prezentei 
legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la 
bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, de unde provine 
copilul.” 

II. La rândul său, Tribunalul Cluj a pronunţat încheierea civilă nr. 232 din 21 aprilie 
2015, prin care a admis excepţia necompetenţei sale materiale, declinându-se competenţa de 
soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Zalău. 

S-a constatat naşterea unui conflict negativ de competenţă. 
Pentru a hotărî astfel Tribunalul Cluj a avut în vedere, în principal, următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor P.C. şi 

R.S. la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere în cuantum de ¼ din veniturile 
realizate de aceştia lunar sau, în subsidiar, în cuantum de ¼ din salariul minim brut pe 
economie, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la majoratul 
minorului sau până la noi dispoziţii, cu cheltuieli de judecată. 
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Conform dispoziţiilor art. 530 alin. 2 din Noul Cod Civil, dacă obligaţia de întreţinere 
nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei 
pensii de întreţinere, stabilită în bani.  

În temeiul dispoziţiilor art. 94 alin. 1 lit. a Noul Cod de procedură civilă judecătoriile 
judecă în primă instanţă cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de 
familie, în afară de cazurile în care, prin lege, se prevede în mod expres altfel.  

Raportat la textele legale sus-menţionate şi, având în vedere natura obiectului 
litigiului, care este cerere de obligare la plata pensiei de întreţinere, Tribunalul a admis 
excepţia necompetenţei sale materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii în 
favoarea Judecătoriei Zalău.  

Tribunalul a ajuns la această concluzie, apreciind că în speţă nu pot fi reţinute ca fiind 
incidente dispoziţiile art.67 alin 1 din Legea nr. 247/2004 invocate de către Judecătoria Zalău, 
întrucât acest text de lege are în vedere ipoteza în care, odată cu stabilirea măsurii de 
protecţie specială a plasamentului, instanţa competentă statuează asupra contribuţiei lunare de 
întreţinere a părinţilor pentru copilul minor. 

Or, prin cererea care a făcut obiectul dosarului nr. …/117/2012 al Tribunalului Cluj 
nu s-a solicitat obligarea părinţilor fireşti ai minorului P.R.C. la plata contribuţiei lunare de 
întreţinere în favoarea acestuia. 

În aceste condiţii, raportat la faptul că solicitarea de obligare a părinţilor fireşti ai 
minorului P.R.C. la plata contribuţiei lunare de întreţinere în favoarea acestuia, s-a realizat pe 
cale separată, prin prezentul demers judiciar, tribunalul a conchis, aşa cum s-a evocat 
anterior, că în speţă sunt pe deplin incidente dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. a din Noul Cod de 
procedură civilă. 

III. Cu privire la conflictul negativ de competenţă astfel născut, Curtea are în vedere 
următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. 1 teza I-a din Legea nr. 274/2004, Comisia pentru 
protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în condiţiile 
prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la 
întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. 

Contrar celor statuate de Tribunalul Cluj, aceste dispoziţii legale nu disting după cum 
stabilirea contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea minorului se solicită cu caracter 
accesoriu pretenţiei principale privitoare la plasamentul minorului ori, dimpotrivă, pe cale 
principală, ulterior luării măsurii plasamentului. 

Or, este de principiu că acolo unde legea nu distinge, nici interpretul ei nu o poate 
face, ceea ce trimite la concluzia că instanţa de judecată care a dispus măsura plasamentului 
rămâne competentă a soluţiona şi cererea ulterioară, formulată distinct, prin care se solicită 
obligarea părinţilor minorului la plata pensiei de întreţinere. 

Văzându-se şi prevederile art. 135 alin. 1 C.pr.civ., se va stabili, aşadar, în favoarea 
Tribunalului Cluj competenţa de soluţionare a acţiunii, aceasta fiind instanţa ce a dispus, 
anterior, măsura plasamentului în beneficiul minorului. 

 

26. Competenţa materială. Ordonanţă preşedinţială. Măsuri provizorii în 
materia drepturilor de proprietate intelectuală. Competenţa 

tribunalului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 68/F din 14 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 90 din 11 februarie 2015 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. .../117/2015 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj-
secţia civilă şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată 
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formulată de reclamanta Asociaţia Editorilor din România în contradictoriu cu pârâtul R. K., 
în favoarea Judecătoriei Turda. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că în prezenta speţă temeiul de drept 
invocat de către reclamantă este reprezentat de dispoziţiile art.977 şi urm. din Noul Cod de 
procedură civilă. 

Astfel, în conformitate cu art.978 alin 4 C. pr. civ. instanţa soluţionează cererea 
potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială care se aplică în mod corespunzător. 

De asemenea potrivit art.997 C. pr. civ. cererea de ordonanţă preşedinţială se va 
introduce la instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului. 

Or, din modalitatea în care reclamanta a înţeles să formuleze prezentul demers 
judiciar, tribunalul a conchis că, în ceea ce priveşte fondul litigiului, acesta se circumscrie 
ipotezei imaginate de legiuitor în art.94 pct.1 lit. h C. pr. civ. potrivit căruia 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 extra-contractual, cu excepţia celor date de lege 
în competenţa altor instanţe. 

Având în vedere toate aceste argumente, tribunalul, în temeiul art. 132 C. pr. civ. 
coroborat cu art.248 alin 1 C. pr. civ. a admis excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Cluj-Secţia Civilă şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în 
judecată formulată de reclamanta Asociaţia Editorilor din România în contradictoriu cu 
pârâtul R. K., în favoarea Judecătoriei Turda. 

Prin sentinţa civilă nr. 787 din 6 aprilie 2015 pronunţată de Judecătoria Turda în 
dosarul nr. .../117/2015 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Turda şi s-
a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta 
Asociaţia Editorilor din România, în contradictoriu cu pârâtul R. K., în favoarea Tribunalului 
Cluj - Secţia civilă. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, s-a dispus suspendarea cauzei şi 
înaintarea dosarului Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului de competenţă. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că reclamanta şi-a întemeiat în drept 
acţiunea pe prevederile art. 977 şi urm. C.proc.civ., cuprinse în Capitolul IV – Măsuri 
provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. 

În ceea ce priveşte competenţa instanţei în soluţionarea cererilor vizând luarea acestor 
măsuri provizorii, dispoziţiile art. 978 alin. 4 C.proc.civ. fac trimitere la procedura ordonanţei 
preşedinţiale, reglementată de dispoziţiile art. 996-1001 C.proc.civ., iar prevederile art. 997 
C.proc.civ. fac vorbire de instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra 
fondului dreptului. 

Potrivit art. 95 pct. 1 C.proc.civ., tribunalele judecă, în primă instanţă, toate cererile 
care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.  

Rezultă că tribunalul judecă, în primă instanţă, în orice materie şi indiferent de 
calitatea părţilor ori de caracterul patrimonial ori nepatrimonial al cererii, ori de câte ori prin 
lege nu se prevede în mod expres competenţa materială a altei instanţe.  

În speţă, reclamantul a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre prin care: a) să 
interzică reproducerea, distribuirea, comunicarea publică direct sau indirect prin orice 
mijloace, închirierea, împrumutul operei fără acordul său; b) să dispună suspendarea 
activităţii desfăşurate pe site-ul "bibliocărţi.com" până la definitivarea litigiului printr-o 
hotărâre definitivă, aşadar luarea măsurilor speciale pentru apărarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, prev. de art. 977 şi urm. C.proc.civ. 

În continuare, instanţa a reţinut că normele cuprinse în Codul de procedură civilă sau 
în legile speciale nu prevăd expres competenţa altei instanţe în soluţionarea cererilor în 
materie de proprietate intelectuală. Astfel, principalele acte normative în materie: Legea nr. 
8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, OUG 100/2005 privind asigurarea 
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respectării drepturilor de proprietate industrială, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de 
invenţii, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice se referă generic la 
instanţele judecătoreşti competente a soluţiona litigiile cu privire la drepturile specifice 
recunoscute prin fiecare lege în parte, cu excepţia anumitor cazuri, strict prevăzute, pentru 
care indică o anumită instanţă competentă. O asemenea formulare duce la concluzia că toate 
celelalte cereri vizând drepturile recunoscute de aceste legi sunt de competenţa tribunalului, 
în virtutea plenitudinii de competenţă a acestei instanţe, instituită de art. 95 pct. 1 C.proc.civ. 

Într-adevăr, cererea reclamantei are un caracter nepatrimonial, vizează instituirea în 
sarcina pârâtului, prin luarea de către instanţă a măsurilor solicitate, a unei obligaţii de a nu 
face, iar potrivit art. 94 pct. 1 lit. h C.proc.civ., judecătoria este competentă să soluţioneze 
cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de 
izvorul lor contractual sau extra-contractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa 
altor instanţe. Cu toate că această normă conferă judecătoriei o competenţă largă în materie 
nepatrimonială, ea nu „absoarbe” toate cererile nepatrimoniale, respectiv cererile 
neevaluabile în bani în materia proprietăţii intelectuale, litigiilor de muncă etc., care rămân în 
competenţa tribunalelor, nefiind supuse dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. h C.proc.civ. 

În concluzie, cererea reclamantului rămâne o cerere în materia drepturilor de 
proprietate intelectuală, cerere, care în baza art. 95 pct. 1 C.proc.civ. cade în competenţa de 
soluţionare de primă instanţă a tribunalului. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 248 alin. 1, art. 132 C.proc.civ., instanţa a 
admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Turda şi a declinat competenţa de 
soluţionare a cererii reclamantei în favoarea Tribunalului Cluj - Secţia civilă. Totodată, în 
temeiul art. 133 pct. 2, art. 134, art. 135 alin. 1 C.proc.civ., constatând ivit conflictul negativ 
de competenţă, a dispus suspendarea cauzei şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj în 
vederea soluţionării conflictului de competenţă. 

Curtea, legal învestită cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă dintre 
Judecătoria Turda şi Tribunalul Cluj, în temeiul art. 135 alin. 1 din noul C.pr.civ, reţine 
următoarele:  

Curtea reţine că reclamanta şi-a întemeiat în drept acţiunea pe prevederile art. 977 şi 
urm. C.proc.civ., cuprinse în Capitolul IV – Măsuri provizorii în materia drepturilor de 
proprietate intelectuală. 

Or, aşa cum rezultă din însăşi titlul capitolului, această procedură este una specială, 
reglementată ca atare de Codul de procedură civilă. 

 Aşa fiind, nu se poate reţine că acest tip de cereri poate fi încadrat în sfera largă şi 
generală a obligaţiilor de a face sau a nu face, în sensul art. 94 C.pr.civilă, aşa cum greşit a 
conchis Tribunalul. 

Curtea subliniază că, odată ce este reglementată o procedură specială, ea dobândeşte o 
natură juridică specifică, cu reguli proprii, derogatorii prin definiţie de la dreptul comun. 
Acesta este şi cazul în speţa de faţă. 

Or, în condiţiile în care art. 978 C.pr.civilă nu instituie o competenţă specială în 
materie, făcând trimitere la „instanţa judecătorească” rezultă că legiuitorul a înţeles să lase 
competenţa de soluţionare a acestei cauze instanţei de drept comun. 

Potrivit art. 95 pct.1 C.pr.civilă, instanţa de drept comun în materie civilă este 
tribunalul, aceasta fiind competentă să judece toate cererile care nu sunt date prin lege în 
competenţa altei instanţe. 

În concluzie, în baza acestor considerente, raportat la prevederile art. 135 C.pr.civilă, 
Curtea va stabili competenţa de soluţionare a cauzei înregistrată sub nr. .../117/2015 privind 
pe reclamanta ASOCIAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA şi pârâtul K.I R. în favoarea 
Tribunalului Cluj. 
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27. Competenţa materială. Contract de întreţinere. Imobil în valoare de 
peste 200.000 lei. Competenţa tribunalului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa 76/DC din 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 2303/3.03.2015 Judecătoriei Cluj-Napoca a admis excepţia 
necompetenţei materiale invocată de către pârâtul N.O. şi, în consecinţă, a declinat 
competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamantul N. G. împotriva pârâţilor N.O. 
şi N. M. C. în favoarea Tribunalului Cluj – secţia civilă.  

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că obiectul 
acţiunii îl constituie rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între părţi la data de 
6.03.1998, restabilirea situaţiei anterioare prin radierea dreptului de proprietate al pârâţilor, 
asupra imobilelor situate în com. Feleacu ...0, nr. vechi 246, înscris în CF 2091, nr. top 28/1 
şi CF 19118 nr. top 29/1, obligarea pârâtului N.O. la restituirea sumei de 20.300 lei 
reprezentând pensia legală a reclamantului pe perioada august 2011 – noiembrie 2013 şi 
evacuarea necondiţionată a pârâţilor din imobilul în litigiu. 

 Raportat la dispoziţiile art. 95 pct. 1 Cod proc. civ., ţinând seama că 
reclamantul formulează o acţiune evaluabilă în bani având ca obiect rezoluţiunea contractului 
de întreţinere al cărui obiect are o valoare de 226.281,02 lei, stabilită prin raportare la grilele 
notariale, care depăşeşte limita maximă a litigiilor evaluabile în bani de competenţa 
judecătoriei, devine incidentă competenţa de drept comun dată prin Codul de procedură civilă 
în favoarea tribunalului. 

 Prin sentinţa civilă nr. 287/15 mai 2015 a Tribunalului Cluj, a fost declinată 
competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamantul N. G. împotriva pârâţilor N.O. 
şi N. M. C., în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca s-a constatat invit conflictul negativ de 
competenţă şi, în consecinţă, s-a înaintat dosarul Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea 
conflictului. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamantul s-a 
obligat să transmită în favoarea pârâţilor cu titlu de întreţinere imobilul situat în com. Feleacu 
..., cu menţinerea dreptului de uzufruct viager în schimbul întreţinerii pe tot restul vieţii. 
Părţile contractante au evaluat întreţinerea la suma de 100.000 lei lunar. 

 Raportat la dispoziţiile art. 103 Cod proc. civ., faţă de valoarea obiectului 
prestaţiei anuale competenţa revine judecătoriei, potrivit art. 94 pct. 1 lit. j Cod proc. civ. 
Tribunalul a apreciat că în cauză, competenţa se determină potrivit textelor citate, deoarece 
contractul are ca obiect un drept de prestaţii succesive. 

 Chiar în ipoteza în care textul citat nu prevedea în mod expres regula de 
determinare a competenţei, devin aplicabile dispoziţiile art. 104 alin. 1 şi nu norma generală 
prevăzută de art. 98 alin. 1 Cod proc. civ., în sensul că, trebuie avută în vedere valoarea 
impozabilă a imobilului stabilită potrivit legislaţiei fiscale şi nu valoarea de circulaţie a 
imobilului. Chiar şi în aceată ipoteză, competenţa revine judecătoriei, raportat la dispoziţiile 
art. 104 alin. 1 Cod proc. civ. Aceasta, având în vedere şi faptul că valoarea impozabilă a 
construcţiei de 30.854 lei, iar valoarea impozabil a 1 mp teren intravilan de 27 lei, rezultând 
că valoarea impozabilă a întregului imobil cu privire la care s-a transmis dreptul de 
proprietate prin contractul dedus judecăţii este de 93.180,4 lei, fapt ce atrage competenţa de 
soluţionare în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 În soluţionarea conflictului negativ de competenţă, curtea reţine următoarele: 
 Potrivit dispoziţiilor art. 94 lit. j Cod proc. civ., judecătoria judecă în primă 

instanţă orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, 
indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti. 

 Regulile de determinare a competenţei după criteriul valoric sunt stabilite de 
art. 98-101 Cod proc. civ.  
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 Art. 98 alin. 1 Cod proc. civ., instituie regula generală de utilizare a criteriului 
valoric, potrivit căreia, competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în 
capătul principal de cerere, iar potrivit art. 104 alin. 1 Cod proc. civ., în cererile având ca 
obiect un dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se 
determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale. 

 Valoarea obiectului cererii se stabileşte de către reclamant, care, potrivit art. 
194 Cod proc. civ., trebuie să indice în cererea de chemare în judecată obiectul acesteia şi 
valoarea lui, după preţuirea sa.  

 Momentul care interesează în stabilirea valorii obiectului cererii introductive 
de instanţă este acela al sesizării instanţei, deci al introducerii cererii de chemare în judecată. 
De altfel, art. 106 alin. 1 Cod proc. civ., prevede că instanţa legal investită potrivit 
dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea obiectului cererii, rămâne competentă să 
judece chiar dacă ulterior investirii intervin modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii 
aceluiaşi obiect. 

 În speţă, obiectul acţiunii îl constituie rezilierea contractului de întreţinere 
încheiat între reclamant şi pârâţi, restabilirea situaţiei anterioare prin radierea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor situate în com. Feleacu ...0, nr. vechi 246, înscris în CF 2091, 
nr. top 28/1 şi CF 19118 nr. top 29/1, teren şi construcţie, litigiu evaluabil în bani, raportat la 
dispoziţiile art. 104 alin. 1 Cod proc. civ.  

 La primul termen de judecată, în şedinţa publică din 20.01.2015, reclamantul a 
declarat că valoarea imobilului în litigiu este sub 200.000 lei. 

 Pârâtul N. G. a invocat faptul că valoarea imobilului în litigiu este de peste 
200.000 lei.  

 Consacrând posibilitatea contestării valorii făcute de reclamant, actualul Cod 
de procedură civilă prevede în art.104 alin. 2 Cod proc. civ., că, în cazul în care valoarea 
impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispoziţiile art. 98 Cod proc. civ., valoarea urmând 
a se stabili după înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi, potrivit dispoziţiilor art. 98 
alin. 3 Cod proc. civ.  

 În consens cu aceste dispoziţii, în urma verificărilor efectuate de instanţă s-a 
constatat că valoarea de impunere a construcţiilor este de 35.854 lei, iar valoarea impozabilă 
a 1 mp teren intravilan este de 27 lei, ceea ce face ca valoarea impozabilă a întregului imobil 
cu privire la care s-a transmis dreptul de proprietate prin contractul dedus judecăţii să fie de 
93.180,4 lei, ceea ce, atrage competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 În consecinţă, în baza art. 133 pct. 2 şi 135 pct. 4 Cod proc. civ., curtea va 
stabili competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.
  

 

28. Competenţa materială. Succesiune. Judecătoria  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa nr. 78/D din 11 iunie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 687/19.03.2015, pronunţată de Judecătoria Turda în dosar 
civil nr. …328/2014, s-a admis excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu de către 
instanţă şi, în consecinţă: 

 S-a declinat competenţa materială de soluţionare a acţiunii formulate de 
reclamanta M.A.L., în contradictoriu cu pârâţii L.S.E. şi P.A.I., având ca obiect succesiune, 
în favoarea Tribunalului Cluj. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria Turda a reţinut în 
considerentele sentinţei sale, următoarele: 
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 Finalitatea acţiunii promovate de reclamantă o constituie dezbaterea masei 
succesorale rămase după defuncţii L.I. şi L.L., astfel că, petitele având ca obiect constatare 
masă succesorală constituie petite principale, în funcţie de care urmează a fi soluţionate şi 
celelalte petite, de predare a masei succesorale către moştenitori. 

 Întrucât valoarea imobilelor despre care se susţine că intră în componenţa 
masei succesorale, situate în Turda, str. D. nr. 83 au, potrivit grilelor notariale de evaluare a 
proprietăţii imobiliare, o valoare de 244.420 lei, competenţa materială de soluţionare a aceste 
acţiuni revine Tribunalului Cluj, în temeiul art. 94 pct. 1 lit. j NCPC, coroborat cu art. 130, 
art. 129 alin. 2 pct. 2 NCPC. 

Pe rolul Tribunalului Cluj - Secţia Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 
6458/328/2014, la data de 10.04.2015. 

Tribunalul Cluj - Secţia Civilă, prin sentinţa civila nr. 286/15.05.2015, pronunţată în 
dosar civil nr. 6458/328/2014, a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului 
Cluj – Secţia Civilă; a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei 
Turda; a constatat ivit conflictul negativ de competenţă; a dispus suspendarea judecării cauzei 
şi înaintarea dosarului la Curtea de Apel Cluj, Secţia I Civilă, pentru soluţionarea acestuia. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele hotărârii 
sale, următoarele : 

„În şedinţa publică din data 17 aprilie 2015, Tribunalul din oficiu, în temeiul 
dispoziţiilor art. 130 alin. 2, art. 131 alin. 1 şi art. 103 C.pr.civ., a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, Secţia civilă, în soluţionarea prezentei cauze. 
Faţă de lipsa reprezentantei reclamantului excepţia a fost pusă în discuţia părţilor la termenul 
din data de 15 mai 2015. 

Excepţia este întemeiată pentru considerentele ce urmează: 
Faţă de obiectul cererii de chemare în judecată competenţa de soluţionare se 

determină potrivit art. 104 alin. 1 C.pr.civ., care prevede că în cererile având ca obiect un 
drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în 
funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale. 

Tribunalul apreciază că nu pot fi identificate argumente pentru a se aprecia că este 
incidentă norma generală prevăzută de art. 98 alin. 1 C.pr.civ., în condiţiile în care masa 
succesorală, aşa cum pretinde reclamanta, se compune din dreptul de proprietate cu privire al 
cele două imobile descrise în cerere. 

Conform Certificatului de atestare fiscală eliberat de Primăria municipiului Turda, 
valoarea impozabilă a imobilelor în litigiu este în sumă de 133.881,58 lei (f. 10), astfel încât, 
potrivit art. 94 pct. 1 lit. j) C.pr.civ., competenţa revine judecătoriei. 

Faţă de considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 130 alin. 2, 131 alin. 1 şi 
132 alin. 3 C.pr.civ., urmează să fie admisă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Cluj, Secţia civilă, şi se va declina competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulată de 
reclamanta M.A.L., în contradictoriu cu pârâţii L.S.E. şi P.A.I., având ca obiect succesiune, 
în favoarea Judecătoriei Turda  

În temeiul art. 133 pct. 2 şi art. 134 C.pr.civ., faţă de conflictul negativ de competenţă 
ivit între cele două instanţe, se va dispune suspendarea judecării cauzei şi trimiterea dosarului 
la Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, pentru soluţionarea conflictului”. 

Pe rolul Curţii de Apel Cluj – Secţia I Civilă, regulatorul de competenţă a fost 
înregistrat sub nr. 704/33/2015. 

Examinând prezentul conflict negativ de competenţă, în conformitate cu 
prevederile art. 133, art. 135 Cod Proc. Civ, Curtea urmează să stabilească în favoarea 
Judecătoriei Turda competenţa materială de soluţionare, motivat pe următoarele 
considerente : 
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 În speţă, instanţa competenţă să soluţioneze litigiul în primă instanţă, „să 
judece fondul cauzei”, este evident Judecătoria Turda , în raport de dispoziţiile art. 94 alin. 1 
pct. 1 lit. j şi i, art. 104, art.105 C. proc. civ.. 

 Astfel, prin cererea de chemare in judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Turda la data de 09.12.2014, reclamanta M.A.L., născută R., în contradictoriu cu pârâtele 
L.S.E. şi P.A.I.,, a solicitat instanţei: 

„1). - să constate că masa succesorală a defunctului L.I., (identic cu I. din CF)|, 
decedat la data de 12.12,2004, se compune din dreptul de proprietate asupra cotei de ½ -a 
parte din imobilele întabulate astfel:  

- imobil din CF nr. 51259-C1-U6 Turda (CF vechi 11896 Turda), prevăzut cu nr. top 
2006/2/S/V, 2007/2/S/V,constând în apartament nr. 5, corp III compus din 2 camere, 
bucătărie, cămară, baie, sas, debara în suprafaţă utilă de 56,78 mp, cu cota părţilor comune 
indivize aferente de 16,71/100-a parte din clădirea executată pe terenul din CF nr. 51259 
Turda (CF vechi 11825 Turda), nr.top 2006/2, 2007/2 în suprafaţă de 513 mp, din care cota 
de 85,72/513-a parte teren în folosinţă;  

- imobil din CF nr. 51259-C1-U7 Turda (CF vechi 11896 Turda), prevăzut cu nr. top 
200672/S/VI, 2007/2/S/VI, constând în apartament nr. 6, corp IV compus din 2 camere, 
bucătărie, cămara, baie, antreu, bucătărie de vară, pivniţa, cu suprafaţă utilă de 72,70 mp, cu 
cota părţilor comune indivize aferente de 29,31/100-a parte din clădirea executată pe terenul 
din CF nr. 5125 Turda CF vechi 11825 Turda), nr. top 2006/2,2007/2 m suprafaţă de 513 mp, 
din care cota de 109,731513 -a parte teren în folosinţă; 

 2). - să constate că unica moştenitoare acceptantă a defunctului este L.L., în 
calitate de soţie supravieţuitoare şi de legatară universală, în baza Testamentului autentificat 
nr. 1626/23.08.2004, nerevocat de testator;  

 3). - să dispună predarea masei succesorale şi apoi întabularea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor din litigiu pe seama numitei L.L., în întregime, ca bun propriu 
cu titlu de drept moştenire;  

 4). - să constatate că masa succesorală a defunctei L.L., decedată la data de 
13.01.2014, se compune din întregul drept de proprietate asupra imobilelor din litigiu;  

 5). - să se constate că moştenitoarele defunctei sunt reclamanta şi pârâtele din 
prezenta acţiune, în calitate de moştenitoare legale (nepoate de fii predecedaţi), iar reclamanta 
şi în calitate de legatară cu titlu particular, în baza testamentului autentificat sub nr. 
1319/01.08.2012, nerevocat de testatoare;  

 6). - să se dispună predarea masei succesorale a defunctei pe seama 
reclamantei, cu consecinţa în tabularii dreptului său de proprietate asupra imobilelor din 
litigiu, în întregime, ca bun propriu, cu titlu de drept moştenire”. 

 Prin urmare, acţiunea are ca obiect constatarea şi dezbaterea unor succesiuni 
succesive şi „predarea moştenirii”. 

Art. 94 C. proc. civ., republicat în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014, 
reglementează competenţa după materie şi valoare a judecătoriilor, precizând în mod expres 
care anume cauze sunt de competenţa în primă instanţă a acestora, după cum urmează: 

 „Judecătoriile judecă: 
 1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, 

neevaluabil în bani: 
  a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în 

afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel; 
  b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii; 
  c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, 

apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele 
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privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau 
persoane juridice, după caz; 

  d) cererile de evacuare; 
 e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi 

plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de 
proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească; 

 f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire; 
 g) cererile posesorii; 
 h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, 

indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe; 

 i) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane; 
 j) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare; 
 k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei 

inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti; 
 2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu 

activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de 
lege; 

 3. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor”. 
 Competenţa după materie şi valoare a tribunalelor este stabilită prin art. 95 C. 

proc. civ., republicat în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014, care dispune în felul 
următor: 

 „Tribunalele judecă: 
 1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa 

altor instanţe; 
 2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii în primă instanţă; 
 3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; 
 4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor”. 
 Regulile generale în materie de competenţă după materie şi valoare sunt 

stabilite în art. 98 C. proc. civ., republicat în temeiul rt. XIV din Legea nr. 138/2014, astfel: 
 „(1) Competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în 

capătul principal de cerere. 
 (2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei 

principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent 
de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii. 

 (3) În caz de contestaţie, valoarea se stabileşte după înscrisurile prezentate şi 
explicaţiile date de părţi”. 

 Curtea constată, însă, că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile generale 
conţinute în art. 98 C. proc. civ., ci prevederile speciale reglementate în art. 104 C. proc. civ., 
şi aceasta deoarece, aşa cum pertinent a reţinut şi Tribunalul Cluj, Secţia Civilă, în cauză 
masa succesorală se compune din dreptul de proprietate supra celor două imobile descrise în 
petitul acţiunii. 

 Cu alte cuvinte, fiind vorba despre un litigiu având ca obiect un drept de 
proprietate asupra a două imobile, competenţa după materie şi valoare se va determina 
potrivit regulii speciale conţinute în art. 104 C. proc. civ., fiind exclusă aplicarea normei 
generale din art. 98 C. proc. civ.. 

 Art. 104 C. proc. civ. – care se referă la cererile în materie imobiliară -, 
republicat în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014, prevede în alin. 1 regula de principiu 
conform căreia „în cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale 
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asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită 
potrivit legislaţiei fiscale”, în timp ce, în alin. 2 instituie excepţia potrivit căreia „în cazul în 
care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispoziţiile art. 98”. 

 În conformitate cu art. 105 C. proc. civ., republicat în temeiul art. XIV din 
Legea nr. 138/2014, în materie de moştenire, competenţa după valoare se determină fără 
scăderea sarcinilor sau datoriilor moştenirii. 

 Art. 118 C. proc. civ., republicat în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014, 
care reglementează cererile privitoare la moştenire, conţin norme de competenţă teritorială, 
iar nu norme de competenţă după materie şi valoare. 

 Prin urmare, în speţă, se aplică art. 104 C. proc. civ., republicat în temeiul art. 
XIV din Legea nr. 138/2014, iar valoarea obiectului acţiunii – respectiv, valoarea celor două 
imobile litigioase – se determină în funcţie de „valoarea impozabilă, stabilită potrivit 
legislaţiei fiscale”, iar nu în funcţie de valorile practicate în grilele notariale.  

Or, în cauză, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 40428/14.05.2015, eliberat 
de Primăria Municipiului Turda, valoarea impozabilă a imobilelor în litigiu este în sumă de 
133.881,58 lei (f. 10 dosar tribunal), din care, suma de 2.938,78 lei reprezintă valoarea 
apartamentului nr. 6 din imobilul situat în Turda, str. D. nr. 83, iar suma de 131.881,56 lei 
reprezintă valoarea apartamentului nr. 5 din imobilul situat în Turda, str. D. nr. 83. 

Or, această valoare se situează în mod cert şi evident sub plafonul prevăzut de art. 94 
pct. 1 lit. j) C. proc. civ., astfel încât, competenţa materială revine judecătoriei, iar nu 
tribunalului. 

Pe de altă parte, competenţa în primă instanţă ar reveni judecătoriei şi din perspectiva 
incidenţei în cauză a dispoziţiilor art. 94 alin. 1 pct. 1 lit. j) C. proc. civ., republicat în temeiul 
art. XIV din Legea nr. 138/2014, text legal care prevede că „cererile de împărţeală judiciară, 
indiferent de valoare” sunt de competenţa în primă instanţă a judecătoriilor. 

În speţă, aşa zisul petit de „predare a moştenirii către reclamantă”, reprezintă, în 
realitate, o veritabilă cerere de împărţeală judiciară a bunurilor imobile cuprinse în masa 
succesorală, împărţeală care ar urma să fie dispusă între reclamantă şi pârâte.  

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 133 
şi art. 135 alin. ultim C. proc. civ., Curtea urmează să stabilească în favoarea Judecătoriei 
Turda competenţa materială de soluţionare a prezentei cauze. 

 

29. Competenţă între secţiile tribunalului. Funcţionar public cu statut 
special. Ajutor la trecerea în rezervă. Competenţa secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal a tribunalului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa 45 din 2 aprilie 2015 

Prin cererea înregistrată sub nr. …/112/2014 reclamantul V.D. a chemat în judecată 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud solicitând obligarea acestuia la plata 
ajutorului la trecerea în rezervă, în sumă brută de 8.400 lei reprezentând diferenţa dintre suma 
brută totală datorată de 30.500 lei şi suma brută achitată de 22.100 lei (net 16.609 lei) 
calculată conform disp. art. 20 alin.1 Cap. 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 şi la plata 
dobânzii legale aferente, calculate de la data trecerii în rezervă până la data achitării efective 
a sumelor datorate. 

 Prin sentinţa civilă nr.1587/2014 a Secţiei a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a admis excepţia de necompetenţă 
materială a acestei secţii, invocată din oficiu, şi în consecinţă s-a declinat competenţa de 
soluţionare a acţiunii în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a I-a civilă. 
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 Pentru a hotărî astfel, instanţă a apreciat că din interpretarea dispoziţiilor art. 
20 alin. 1 Capitolul 2 al Anexei VII din Legea 284/2010 rezultă că sumele cuvenite în temeiul 
acestor dispoziţii au natura juridică a unui ajutor social de care beneficiază personalul militar, 
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, 
iar nu a unor drepturi salariale cuvenite unor funcţionari publici în activitate, pentru a fi 
incidente dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
astfel încât competenţa de soluţionare a unor asemenea litigii aparţine, potrivit art. 153 lit. f 
din Legea nr. 263/2010, jurisdicţiei muncii şi asigurărilor sociale. 

 Prin sentinţa civilă nr. 74/F/2015, a Secţia a I Civilă de a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud a admite excepţia de necompetenţă materială invocată de reclamant şi în 
consecinţă, declină competenţa în favoarea Secţiei a II-a Civilă şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi constată ivit un conflict negativ de 
competenţă. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a raportat la dispoziţiile art.20 din Legea nr. 
284/2010, anexa VII, art.20 alin. 1 a reţinut că ajutorul bănesc prevăzut de acest text legal nu 
are natura juridică a unor drepturi băneşti derivate din raporturi de asigurări sociale, ci 
raporturile juridice se stabilesc între reclamant în calitate de fost funcţionar public şi pârât, 
situaţie în care acestea trebuie să fie soluţionată de funcţionari statutari, fiind vorba de un 
drept bănesc ce derivă din raporturile de serviciu dintre părţile litigante în virtutea calităţii 
funcţionar public cu statut special pe care a deţinut-o reclamantul, neputându-se reţine că ar fi 
un ajutor bănesc acordat acestuia în temeiul calităţii de pensionar.  

S-a mai motivat şi că litigiul dedus judecăţii nu se încadrează în disp. art. 153 lit. a-j 
din Legea nr.263/2010, care reglementează jurisdicţia de asigurări sociale. 

De asemenea, s-a invocat şi o jurisprudenţa Curţii de Apel Cluj care a stabilit că 
asemenea litigii aparţin instanţei de contencios administrativ şi fiscal.  

 Examinând conflictul negativ de competenţă, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Elementul esenţial în determinarea jurisdicţiei aplicabile acţiunii deduse 
judecăţii este stabilirea naturii ajutorului acordat în baza art.20 din anexa VII a Legii 
nr.284/2010. 

 Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal susţine natura de ajutor 
social a sumelor acordate în baza normei juridice menţionată, spre deosebire de Secţia I-a 
civilă care priveşte ajutorul ca un beneficiu decurgând din executarea raporturilor de serviciu 
dintre părţi. 

 Curtea de Apel apreciază că această ultimă opinie este cea judicioasă, având în 
vedere că dispoziţia legală care constituie temeiul juridic al acţiunii, are ca ipoteză situaţia 
premisă a desfăşurării raporturilor de serviciu dintre funcţionarul public cu statut special şi 
administraţia penitenciarelor, în raport de care se naşte dreptul funcţionarului de a beneficia 
de ajutorul bănesc. 

 Aşadar, acordarea acestui drept bănesc cu ocazia trecerii în rezervă sau direct 
în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie nu are decât 
semnificaţia momentului exigibilităţii dreptului, fără a influenţa natura sa care este indisolubil 
legată de executarea raporturilor de serviciu dintre părţi, fiind în cele din urmă în beneficiu 
pentru activitatea cu caracter de continuitate desfăşurată în cadrul unei funcţii ce implică o 
responsabilitate considerabilă. 

 De altfel, Curtea de Apel reţine că primele două situaţii ale normei în discuţie, 
respectiv „la trecerea în rezervă sau direct în retragere” nu sunt puse în legătură cu naşterea 
corespunzătoare a dreptului la pensie, cum este ipoteza încetării raporturilor de serviciu; or, 
fără îndoială că legiuitorul nu a intenţionat să trateze diferit acordarea ajutorului în funcţie de 
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situaţia care a generat naşterea dreptului, deoarece în absenţa unei prevederi exprese nu poate 
fi acceptată o derogare de la unicitatea soluţiei legislative preconizate. 

 Prin urmare, toate cele trei situaţii în care funcţionarul public cu statut special 
beneficiază de ajutorul în discuţie trebuie tratate unitar sub aspectul calificării jurisdicţiei 
aplicabile, care este atrasă tocmai de executarea raporturilor de serviciu. 

 În fine, semnificaţia semantică a termenului de ajutor nu îl plasează exclusiv în 
jurisdicţia asigurărilor sociale, nefiind deloc străin de raporturile de muncă/serviciu în 
condiţiile în care pe de o parte ajutorul este acordat de fostul angajator, nicidecum de 
instituţia care administrează şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pe de altă 
parte demersul reclamntului nu poate fi plasat în jurisdicţia de asigurări sociale care se 
realizează în cauzele anume indicate de art. 153 lit. a-j din Legea nr.263/2010. 

 Pentru considerentele expuse anterior Curtea de Apel în baza art.136 NCPC, 
va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei a II-a civilă de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa Năsăud. 

 
 

30. Timbrare. Posibilitatea criticării modului de stabilire a taxelor de 
timbru, în situaţia în care partea nu a exercitat calea de atac specială a 

reexaminării. Cu opinie concurentă în sensul că dacă partea nu a 
utilizat calea specială a reexaminării, criticarea modului de stabilire a 

taxei de timbru este inadmisibilă în calea de atac ordinară  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 228/R din 29 aprilie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 7.650 din 30.04.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată 
în dosarul nr. .../2008, s-a admis în parte cererea de chemare în judecata formulata de 
reclamanta R.M.S., în contradictoriu cu pârâţii E.F., W.T., M.C.I., M.C.A., Statul Roman-
prin Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra podului situat deasupra apartamentului 
nr. 1, înscris în CF nr. 43093/A, nr. top. 4850, din imobilul situat în mun. Cluj, str. ... nr. 7, cu 
părţile indivize înscrise în CF nr. 43092/I Cluj, în sensul ca atribuie podul amintit în natura în 
favoarea reclamantei. 

A fost obligată reclamanta să achite în favoarea pârâţilor o sultă, conform cotelor-
părţi indivize, după cum urmează: în favoarea pârâţilor M.C.I. şi M.C.A. suma de 1925 lei, cu 
titlu de sulta; paratului W.T. suma de 2.260 lei, cu titlu de sulta; paratei E.F. suma de 2.260 
lei, cu titlu de sulta. 

A fost respinsă în rest acţiunea formulată ca nefondată. 
A fost admisă în parte capătul de cerere accesoriu având ca obiect obligarea pârâţilor 

la plata cheltuielilor de judecată. 
Au fost obligaţi pârâţii E.F., W.T., M.C.I., M.C.A. la plata către reclamanta a sumei 

de 2.519,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
A fost respinsă cererea pârâţilor E.F., W.T., M.C.I., M.C.A. de obligare a reclamantei 

la plata cheltuielilor de judecata ca nefondată. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin cererea de chemare 

în judecată formulată şi precizată, reclamanta Radu Sonia Mioara, în contradictoriu cu pârâţii 
E.F., W.T., M.C.I., M.C.A., Statul Roman - prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, în 
calitate de coproprietar al imobilului situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr.7, jud. Cluj, a 
solicitat instanţei să dispună partajarea curţii interioare aferente imobilului situat în mun. 
Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, în suprafaţă totală de 199,76 mp, înscrisă în CF nr. 
43092 Cluj, sub nr. topo. 4850, prin atribuirea în favoarea reclamantei, în proprietate 
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exclusivă a suprafeţei de teren de 162,65 mp, delimitaţi printr-un gard; să dispună partajarea 
podului situat deasupra apartamentului nr. 1, înscris în CF nr. 43093/A, sub nr. topo. 4850/I, 
din imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, cu părţile indivize comune 
înscrise în CF nr. 43092 Cluj, prin atribuirea în favoarea reclamantei a întregului pod aferent 
apartamentului 1, cu cheltuieli de judecată. 

Prin examinarea ansamblului probator existent la dosarului cauzei, instanţa a reţinut 
că demersul procesual al reclamantei este fondat parţial, urmând să admită în parte acţiunea şi 
să dispună sistarea starii de indiviziune asupra podului situat deasupra apartamentului nr. 1, 
inscris în CF nr. 43093/A, nr. top. 4850, din imobilul situat în mun. Cluj, str. ... nr. 7, cu 
partile indivize inscrise în CF nr. 43092/I Cluj, în sensul ca va atribui podul amintit în natura 
în favoarea reclamantei; va obliga reclamanta sa achite în favoarea pârâţilor o sultă, conform 
cotelor-părţi indivize, după cum urmeaza: în favoarea pârâţilor M.C.I. si M.C.A. suma de 
1925 lei, cu titlu de sulta; paratului W.T. suma de 2.260 lei, cu titlu de sulta; paratei E.F. 
suma de 2.260 lei, cu titlu de sulta. A respins în rest acţiunea formulată ca nefondată. La baza 
soluţiei instanţei au stat considerentele ce vor fi arătate în continuare. 

În fapt, sub aspect de CF, instanţa a reţinut că reclamanta R.M.S. şi pârâţii M.C.A., 
M.C.I., W.T., E.F. sunt proprietarii apartamentelor 1-4, situate în imobilul din mun. Cluj-
Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, înscris în CF nr. 43092/A Cluj-Napoca, nr. topo. 4850/I - IV. 
Conform menţiunii de sub A+1, CF nr. 43092/A, se află în coproprietate forţată a părţilor 
fundaţiile, planşeele, faţada, acoperişul, la subsol casa scării, 2 coridoare, antreu, spălătorie, 
la parter accesul în imobil, curte de lumină, casa scării, la etaj curte de lumină, apoi 
conductele principale de apă, gaz, canalizare, instalaţii electrice de alimentare a 
apartamentelor şi a părţilor comune, şi teren în suprafaţă de 460 mp (f. 227-229). 

Conform menţiunilor din cuprinsul CF nr. 43093/A, reclamanta deţine o cotă de 
23/100 parte din construcţie, precum şi o cotă de 161/460 parte din terenul situat în mun. 
Cluj-Napoca, str. ... nr. 7, jud. Cluj, în timp ce pârâţii M.C.A., M.C.I., în calitate de 
proprietari ai unităţii individuale – apartament nr. 2, deţin o cotă de 23/100 parte din 
construcţie şi o cotă de 138/460 parte din terenul amintit (f. 19-21). De asemenea, pârâtul 
W.T., în calitate de proprietar al apartamentului nr. 3, deţine o cotă actuală de 27/100 parte 
din construcţie şi o cotă de 145/460 parte din teren, în conformitate cu înscrierile din CF nr. 
43094/A (f. 24-25), în timp ce pârâta E.F., proprietar al apartamentului nr. 4 din imobil, 
deţine o cotă de 27/100 parte din construcţie şi o cotă de 16/460 parte din teren (f. 188).  

Cu toate acestea, conform înscrierii din CF col. nr. 43092/A Cluj, nr. topo. 4850, 
reclamanta R.M.S. deţine o cotă de doar 105/460 parte din teren (f. 176-177), aspect care 
rezultă şi din menţiunile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare nr. 34674/04.06.1997 
(f. 163-164), motiv pentru care diferenţa de suprafaţă de 49 mp aparţine cu titlu de drept de 
proprietate în favoarea Statului Român (raportat la cota de 161/460 parte din teren, conform 
menţiunii din CF nr. 43093/A Cluj). 

Iniţial, imobilul în discuţie a fost înscris în CF nr. 10516 Cluj (sistată cu încheierea nr. 
365/1950), nr. topo. 4850, în suprafaţă de 127 stj. = 457 mp, ulterior transcris în CF Col. 
10516 Cluj (sistată cu încheierea nr. 2720/1980), nr. topo. 4850, în suprafaţă de 460 mp. 

În conformitate cu înscrierile din CF col. 43092/A Cluj-Napoca, nr. topo. 4850 Cluj, 
rezultă că, în baza Sentinţei civile nr. 3396/1979, pronunţată în dosar nr. 3575/1979 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, asupra imobilului transcris din CF nr. 10516, au fost stabilite 
următoarele: apartamentul 1 – suprafaţa utilă de 105 mp; p.i.c. de 23/100 parte, cota de 
161/460 parte din teren, menţiune de sub B.2, iar ulterior cota de 105/460 parte din teren, 
potrivit menţiunii de sub B.10; apartamentul nr. 2 – suprafaţa utilă de 105,88 mp, p.i.c. de 
23/100 parte, cota de 138/460 parte din teren, iar ulterior p.i.c. de 30/100 parte şi o cotă de 
138/460 parte din teren, conform CF ind. 120790 Cluj; apartamentul nr. 3 – suprafaţa utilă de 
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126,53 mp, p.i.c. de 27/100 parte şi cota de 146/460 parte din teren; apartamentul nr. 4 – 
suprafaţa utilă de 122,74 mp, p.i.c. de 27/100 parte şi o cotă de 16/460 parte din teren. 

Referitor la capătul de cerere având ca obiect sistarea stării de indiviziune asupra 
imobilului teren situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, aflat în coproprietatea 
părţilor, înscris în CF nr. 43092/A Cluj, în suprafaţă de 460 mp, instanţa de fond a reţinut 
următoarele: 

În acord cu concluziile expertului tehnic judiciar V.F., cuprinse în raportul de 
expertiză tehnică în specialitatea topografie, depus la dosar cu completările ulterioare (f 155-
161, 239-244), prin măsurătorile efectuate s-a constatat ca suprafaţa reala de teren este de 448 
mp, suprafaţa care nu este în concordanta cu suprafaţa înscrisa în CF col. 43092/A Cluj, nr. 
topo. 4850, rezultând o diferenţa de suprafaţa în minus, expertul argumentând în sensul ca 
aceasta diferenţa poate fi generata de faptul ca, la data intabulării imobilului în evidentele 
cartii funciare în favoarea Statului Roman, nu s-a dispus efectuarea măsurătorilor topografice 
printr-o expertiza de specialitate în dosarul civil nr. 3575/1979 al Judecatoriei Cluj-Napoca. 

In ceea ce priveşte obiectul I fixat la lucrarea cu care a fost însărcinat, expertul tehnic 
a aratat ca imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, inscris în CF col. Nr. 
43092/A Cluj, nr. topo. 4850, cu o suprafaţa reala de 448 mp, nu poate fi partajat în natura. 
Sub acest aspect, expertul a arătat ca, în fapt, configuratia parcelei nu permite partajarea, 
întrucât suprafaţa măsurata de 448 mp include suprafata construita a imobilului apartament 
nr. 1, de 112 mp, trotuarul aferent apartamentului nr. 1, de 22 mp, suprafaţa construita a 
apartamentelor nr. 2, 3 si 4, de 129 mp, accesul la construcţii – gang în suprafaţa de 19 mp, 
teren aferent acestora în suprafata de 166 mp. Potrivit Regulamentului de Urbanism aferent 
Planului Urbanistic General, la regimul tehnic se prevad pentru caracteristicile parcelelor 
(suprafete, forme, dimensiuni) urmatoarele conditii: se mentin dimensiunile si forma 
parcelarului initial care variaza intre 300 – 500 mp si cu front stradal cuprins intre 12 si 14 m 
pentru constructii cuplate. 

Deopotriva, expertul a aratat ca reclamanta R.M.S. deţine cota de 105/460 parte teren, 
conform CF Col. 43092/A Cluj, nr. topo. 4850, iar suprafaţa construita aferenta 
apartamentului nr. 1 este de 112 mp, deci 7 mp mai mare decât suprafata dobandita prin 
cumpărare. Fata de suprafaţa solicitata de 162,65 mp si comparativ cu suprafata dobandita 
prin cumpărare de 105/460 parte, diferenţa de suprafata de 49 mp aparţine cu titlu de drept 
proprietate în favoarea Statului Roman (raportat la cota iniţiala aferenta apartamentului nr. 1, 
de 161/460 parte), precum si suprafata de 7 mp care se afla sub suprafaţa construita si 
aparţine Statului Roman, iar diferenta de suprafata de 139 mp apartine paratilor din cauza. 

Rezulta, asadar, conform opiniei expertului tehnic, ca în varianta propusa de 
reclamanta nu poate fi dispusa sistarea starii de indiviziune pe motivul ca reclamanta nu este 
coproprietara asupra terenului liber, iar terenul de sub constructii este parte indiviza comuna 
fortata. 

Instanţa de fond a avut în vedere si pozitia expertului tehnic judiciar în specialitatea 
constructii, dl T.C., care a intocmit si depus la dosar raportul de expertiza tehnica constructii 
(f. 69-92), cu completarile ulterioare (f. 108-111). Astfel, în urma efectuarii constatarilor la 
fata locului, a aratat ca imobilul din str. ..., nr. 7, mun. Cluj-Napoca, este alcatuit din 2 
corpuri de cladiri, alipite, dupa cum urmeaza: un corp „A” – P + 2 E, cuprinzand 
apartamentele 2, 3 si 4, proprietatea paratilor, iar în curtea imobilului, în partea din spate, 
exista un alt corp de cladire (alipit de corpul A), corpul „B”, avand numai parter, cuprinzand 
apartamentul nr. 1, aflat în proprietatea reclamantei R.M.S., iar accesul în corpul B de cladire 
se realizeaza din curtea interioara. 

Practic, în speta de fata, reclamanta tinde sa obtina efectuarea de catre instanta a unei 
delimitari efective intre parcelele ce ar reveni partilor ca urmare a sistarii starii de 
coproprietate în ceea ce priveste terenul amintit, tocmai pentru a-si valorifica o folosinta cat 
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mai utila a imobilului constructie – apartament nr. 1, prin formarea unui lot de 162,65 mp, 
conform folosintei faptice, chiar daca suprafata de teren ce i-ar reveni conform partajului este 
mai mare decat cota parte din dreptul de proprietate asupra terenului. Mai mult, reclamanta a 
învederat instanţei că efectuarea partajului în modalitatea propusă este de natură a asigura 
finalitatea dreptului, o exploatare mai eficientă. 

În drept, potrivit art. 728 alin. 1 C.civ., nimeni nu poate fi obligat a rămâne în 
indiviziune. În conformitate cu dispoziţiile art. 673 ind. 5 alin. 2 C.proc.civ., instanţa este 
datoare ca, în primul rând, să procedeze la partajarea în natură a bunurilor supuse împărţelii, 
prin formarea unor loturi şi atribuirea lor către părţi conform cotelor deţinute. 

Textul art. 673 ind. 9 C.proc.civ. stabileşte unele criterii ce trebuie avute în vedere la 
formarea loturilor, şi anume: înţelegerea părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia 
ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul sau ocupaţia părţilor, efectuarea 
unor cheltuieli de îmbunătăţire a bunului. Textul art. 673 ind. 9 C.proc.civ. cuprinde o 
enumerare exemplificativă, şi nicidecum restrictivă. 

În măsura în care împărţirea în natură a bunului nu este posibilă, art. 673 ind. 10 
C.proc.civ. oferă soluţia atribuirii unuia dintre coproprietari, cu plata unor sulte către ceilalţi 
coproprietari conform cotelor lor de proprietate. 

Se observă, aşadar, că legea enunţă regulile pentru efectuarea sistării coproprietăţii 
sau ale indiviziunii, problema punându-se în cazul promovării unei acţiuni având ca obiect un 
partaj vizand folosinta unui bun sau un drept de proprietate comuna pe cote-parti fortata, aşa 
cum este cazul în speţă. Practica şi doctrina admit, ca principiu, posibilitatea efectuării unui 
partaj în măsura în care există acordul tuturor coproprietarilor sau nu se ajunge de schimbarea 
destinaţiei concrete a bunului, ori nu se cauzeaza imposibilitatea unei utilizari normale a 
bunului pentru care s-a recunoscut coproprietatea perpetua.  

În speţă, părţile justifica calitatea lor de coproprietari asupra bunului teren aflat în 
folosinta comuna si perpetua, pentru folosinta normala si utila a imobilelor apartamente 
edificate pe terenul în litigiu. 

Prin raportare la prevederile art. 728 C.civ. şi art. 673 ind. 1 şi urm. C.proc.civ., 
vazand starea actuala a terenului, necesitatea de a se asigura o folosinta rationala, normala si 
egala atat a curtii interioare a imobilului si, mai cu seama, a unitatilor locative de catre partile 
litigante, în considerarea criteriilor de individualizare amintite mai-sus, retinand si starea de 
coproprietate fortata asupra terenului – curte interioara, aferenta imobilului situat în mun. 
Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, precum si impotrivirea paratilor la efectuarea partajului 
asupra imobilului teren, acţiunea promovată de catre reclamanta apare ca nefondata, sub 
aspectul efectuarii partajului imobilului teren în modalitatea avansata de aceasta parte. 

In primul rand, din istoricul imobilului în litigiu, raportat la succesiunea inscrierilor 
din cartea funciara, imobilul teren în suprafata de 460 mp (real 448 mp) deserveste unei 
folosinte normale, firesti de catre toti proprietarii de unitati individuale – reclamanta si parati, 
proprietarii apartamentelor nr. 1 -4 din curtea imobilului, situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., 
nr. 7, jud. Cluj.  

In al doilea rand, configuratia parcelei de teren în litigiu confirma concluzia instantei, 
în sensul imposibilitatii efectuarii partajului în varianta avansata de reclamanta, intrucat pe 
teren sunt edificate doua corpuri de cladire alipite în care se afla apartamentele partilor, 
dispuse pe lungimea parcelei de teren, care ocupa o suprafata de 112 mp + 129 mp (suprafata 
construita), iar aferent corpului B de cladire (in care se afla apartamentul nr. 1, proprietatea 
reclamantei) este realizat un trotuar cu o suprafata de 22 mp. Mai mult, la intrarea în incinta 
imobilului este realizat un gang de acces în suprafata de 19 mp. Ca atare, neocupata de lucrari 
sau alte amenajari ramane o suprafata de teren de 166 mp.  

Cu ocazia iesirii instantei la fata locului, conform procesului-verbal din data de 
15.03.2013 (f. 295), ocazie cu care s-a procedat si la administarea probei cu interogatoriul 
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paratilor care s-au aflat în imposibilitate de a se prezenta în instanta din cauza starii de 
sanatate si a varstei inaintate, instanta a constatat ca în curtea imobilului exista, langa 
imobilul constructie, o alee de acces din placi de beton, iar de o parte si de alta a aleii erau 
plantate flori. în partea din spate a curtii comune se afla un foisor de lemn, o banca de lemn si 
o structura metalica. în dreapta aleii de acces, în corp A, se afla caminul colector a apelor 
manajere de la toate apartamentele. De asemenea, pe suprafata de teren (curte comuna) 
folosita de reclamanta în mod exclusiv pana la pronuntarea Sentintei civile nr. 4826/2007, în 
dosar nr. .../2006 al Judecatoriei Cluj-Napoca, si pentru care se solicita a i se acorda dreptul 
de proprietate exclusiva, se mai afla un camin de colectare a apelor si care deserveste 
apartamentul nr. 1. 

 Astfel, prin Sentinta civila nr. 4826/2007, pronuntata in dosar nr. .../2006 al 
Judecatoriei Cluj-Napoca, instanta a admis actiunea formulata de reclamantii E.F. si W.T., 
dispunand obligarea paratei R.M.S. sa desfiinteze gardul si dublura acestuia, precum si poarta 
despartitoare din curtea interioara a imobilului situat in mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. 
Cluj. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca, in incinta imobilului, a fost 
amplasat un gard despartitor in curtea de lumina a imobilului, astfel cum este denumita in 
cartea funciara, astfel ca a fost ocupata, in folosinta exclusiva de reclamanta, o suprafata de 
aproximativ 90% din curtea interioara, fara ca in speta sa se fi procedat la iesirea din 
indiviziune. Mai mult, instanta a retinut ca, procedand astfel, reclamanta a stanjenit accesul 
celorlalti coproprietari la curtea de lumina a imobilului si impiedicandu-i in folosinta utila si 
normala a incintei imobilului, dispunand desfiintarea gardului edificat si a portii despartitoare 
(f. 236-238). 

In acord cu starea de fapt ce a stat la baza acestei hotarari judecatoresti si in 
concordanta cu concluziile la care s-a oprit expertul tehnic judiciar in specialitatea topografie, 
instanta retine ca, in cauza, nu doar ca nu este posibila partajarea imobilului teren in varianta 
acreditata de reclamanta, dar, mai ales, o eventuala sistare a starii de indiviziune ar fi de 
natura sa restranga atributele dreptului de proprietate ale paratilor asupra unitatilor 
individuale.  

Concluzia de impune, intrucat reclamanta solicita atribuirea in proprietate exclusiva a 
unei suprafete de aproximativ 90% din curtea interioara a imobilului, ramanand paratilor in 
exploatare doar gangul de acces in imobil si o potiune de teren extrem de redusa destinata 
recreerii paratilor, suprafata in cea mai mare betonata si umbrita pe tot parcursul anului.  

De asemenea, viabilitatea modalitatii in care se solicita partajul trebuie raportata si la 
calitatea, starea si posibilitatile coproprietarilor. Or, in cauza, paratii sunt persoane in etate, 
unii dintre acestia cu o stare de sanatate precara, cu dificultati in deplasare, fiind imperos 
necesara asigurarea unui spatiu in curtea interioara (comuna) pentru recreere. Pana la nivelul 
anului 2008, cand s-a procedat la desfiintarea gardului despartitor, paratii nu au avut acces in 
partea din spate a imobilului (in curtea comuna, aferenta apartamentului nr. 1), care 
reprezinta, in fapt, un real loc de lumina, in timp ce partea din fata a imobilului este afectata 
de gangul de acces, trotuar de acces.  

Sub aspectul finalitatii sale practice, retinand aspectul functional al curtii comune si 
pentru o rationala exploatare a unitatilor locative, asigurarea unui confort egal tuturor 
colocatarilor, sistarea starii de coproprietate apare ca fiind cu neputinta. 

Pe de alta parte, reclamanta solicita atribuirea unei suprafete de teren din curtea 
interioara cu depasirea cotei sale de proprietate asupra terenului, in contextul in care paratii 
si-au manifestat opozitia efectuarii partajului in varianta conturata de reclamanta, motiv 
pentru care atribuirea unei suprafete considerabile din curtea de lumina apare ca fiind si 
inechitabila (cu observarea criteriilor de formare a loturilor, enuntate mai-sus). 

In acest sens, nu este de neglijat si imprejurarea ca, in masura in care s-ar efectua 
partajul in varianta reclamantei, lotul – terenul din curtea interioara, ce urma sa fie atribuit 
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paratilor, desi in suprafata extrem de redusa, ar trebui sa fie afectat de o servitute de trecere in 
favoarea imobilului apartament nr. 1, proprietatea reclamantei, aspect care ar fi de natura sa 
restranga si mai mult atributul folosintei aferent dreptului de proprietate al paratilor asupra 
terenului, fond aservit. 

Pentru toate considerentele amintite anterior si retinand ca trebuie asigurata o 
exploatare rationala, functionala si eficienta a curtii interioare a imobilului din str. ..., nr. 7, 
mun. Cluj-Napoca, cu respectarea drepturilor concurente ale tuturor coproprietarilor, instanta 
va respinge cererea de partajare a imobilului – teren in litigiu, in modalitatea propusa de 
reclamanta, ca neintemeiata. 

Relativ la petitul avand ca obiect partajarea podului situat deasupra apartamentului 
nr. 1, inscris in CF nr. 40393/A, sub nr. top. 4850/I, din imobilul situat in mun. Cluj-Napoca, 
str. ..., nr. 7, jud. Cluj, prin atribuirea lui in totalitatea in favoarea reclamantei, instanta 
retine urmatoarele: 

Asa cum s-a mentionat mai-sus, podul in discutie, dispus in intregime deasupra 
apartamentului nr. 1, proprietatea reclamantei, face parte din partile indivize comune ale 
intregului imobil constructie, format din doua corpuri de cladire alipite, situat in mun. Cluj-
Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, conform inscrierilor din CF col. Nr. 43092/A Cluj-Napoca, 
A+1, nr. topo. 4850 (f. 16-18), fiind deci in exploatarea comuna a reclamantei si a paratilor. 

Potrivit masuratorilor efectuate de expert tehnic judiciar in specialitatea constructii 
C.T., podul in litigiu este amplasat numai peste corpul de cladire B (compus din apartamentul 
1), avand o suprafata de 124 mp. Sarpanta corpului B este din grinzi de lemn, astereala este 
de sipci de lemn pe care se sprijina invelitoarea din tigla profilata. Planseul peste parter este 
din lemn pe grinzi si scanduri cu umplutura de pamant batatorit.  

La data inspectiei podului (30.10.2008), expertul a constatat ca sarpanta (grinzile) de 
lemn prezentau urme de umezeala (la data inspectiei uscat), ceea ce atesta faptul ca in timp s-
au produs infiltratii din intemperii prin invelitoarea de tigla. Tiglele invelitorii (o parte din 
ele) aveau ciocurile de fixare macerate si erau distantate.  

Raportat la starea podului din momentul efectuarii cercetarii, expertul a opinat in 
sensul ca exista posibilitatea patrunderii apei din intemperii, fapt ce poate duce si la 
degradarea planseului peste parter. De asemenea, expertul a retinut ca circulatia prin pod in 
cazul in care el este folosit in mod curent poate periclita planseul de lemn de peste 
proprietatea reclamantei. La inspectia efectuata, s-a constatat ca starea invelitorii, a asterelei 
si a unei parti din sarpanta este destul de deteriorata, impunandu-se masuri de reparatii pentru 
a nu se periclita planseul si implicit starea apartamentului nr. 1. 

In acest sens, expertul a propus atribuirea intregului pod in favoarea reclamantei, cu 
plata unor sulte compensatorii catre parati, in calitate de coproprietari. A mai aratat expertul 
ca partajarea in natura a podului este foarte anevoioasa (f. 69-92, 108-111). 

Starea de fapt a podului aferent apartamentului nr. 1 a fost perceputa direct si 
nemijlocit de instanta cu ocazia cercetarii la fata locului (f. 295), cand s-a observat starea de 
degradare avansata a sarpantei de lemn, ce era imbibata de apa, iar invelitoarea din tigla 
prezenta, de asemenea, urmele de degradare, unele tigle fiind lipsa sau ciobite in mod 
semnificativ, permitand infiltrarea apelor din intemperii. Mai mult, s-a constatat si faptul ca, 
la pasirea pe suprafata podului, s-au resimtit vibratii pe toata suprafata acestuia. In incinta 
acestui spatiu, instanta a identificat ca fiind depozitate obiecte vechi, precum usi de interior, 
placi si bucati de lemn. La interpelarea instantei, partile prezente au aratat ca paratii nu 
folosesc incinta podului din diferite motive, in primul rand din cauza starii de sanatate, a 
varstei inaintate, a accesului dificil in mod, precum si vazand pozitia reclamantei, care le-a 
interzis accesul in pod in scopul de a se evita deteriorarea planseului de lemn si, implicit, a 
apartamentului nr. 1. 
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In considerarea starii avansate de degradare a podului aferent apartamentului nr. 1, 
instanta retine, in acord cu pozitia expertului tehnic judiciar, ca in speta se impun lucrari 
urgente de reparatii si consolidare, mai cu seama pentru a se evita deteriorarea apartamentului 
1 (unitate locativa). Or, in cauza reclamanta a aratat ca paratii refuza sa-si ofere concursul 
pentru efectuarea lucrarilor cu caracter urgent la podul aferent apartamentului nr. 1, motiv 
pentru care reclamanta este nevoita sa suporte in intregime costurile reparatiilor la pod, cu 
toate ca aceasta parte a cladirii se afla in coproprietate fortata, solicitand partajarea acestuia si 
atribuirea in proprietate exclusiva in beneficiul reclamantei. 

Ansamblul probatoriu administrat in cauza confirma alegatiile reclamantei, sub 
aspectul starii avansate de degradare a podului, precum si in ceea ce priveste pasivitatea 
paratilor in efectuarea lucrarilor de reparatii, aspect care rezulta fara echivoc si din pozitia 
paratilor adoptata prin raspunsurile la interogatoriul administrat acestora in cauza (f. 270-271, 
289-294). 

Desi parte integranta din partile comune ale imobilului (coproprietate fortata), instanta 
retine ca este posibila partajarea podului aferent apartamentului nr. 1, prin atribuirea acestuia 
in proprietatea exclusiva a reclamantei, cu plata unor sulte in favoarea paratilor, conform 
cotelor lor din dreptul de proprietate comuna.  

Concluzia se impune din considerente de ordin tehnic, functional, mai cu seama ca 
reclamanta este in masura sa asigure efectuarea lucrarilor de reparatii cu caracter urgent care 
se impun pentru consolidarea constructiei, mai cu seama a apartamentului nr. 1, iar paratii au 
dat dovada de pasivitate in amenajarea acestei parti comune. 

De asemenea, trebuie amintit si faptul ca, alaturi de corpul B (unde este situat podul in 
litigiu) si corpul de cladire A, in care se afla apartamentele paratilor, este prevazut cu pod, 
care, prin destinatia sa, poate asigura nevoile specifice ale paratilor si prevazut cu acces 
separat. Mai mult, chiar paratii au invederat instantei ca nu utilizeaza in mod curent suprafata 
podului aferent apartamentului nr. 1 din diferite motive, precum starea de sanatate precara, 
varsta etc.  

In prezent, accesul in podul in litigiu se impune a fi restrictionat pana la efectuarea 
lucrarilor de consolidare a planseului de lemn, pentru a se evita degradarea iminenta a 
tavanului apartamentului 1 din cauza vibratiilor si a inflitratiilor de apa, fiind necesara si 
reparatia acoperisului podului prin schimbarea tiglelor/ reconditionarea celor existente, aspect 
certificat si de expertul tehnic judiciar. 

In concluzie, pentru a se asigura utila, normala si pasnica folosinta a apartamentului 
nr. 1, retinand si ca, la nivelul corpului A de cladire, exista un spatiu cu destinatia de pod, iar 
podul si acoperisul aferent apartamentului nr. 1 necesita reparatii in regim urgent, pentru a se 
conserva substanta dreptului, instanta apreciaza ca se impune sistarea starii de coproprietate 
fortata asupra acestei parti de cladire, in varianta alegata de reclamanta, prin atribuirea 
podului situat deasupra apartamentului nr. 1, inscris in CF nr. 43093/A, nr. top. 4850, din 
imobilul situat in mun. Cluj, str. ... nr. 7, cu partile indivize inscrise in CF nr. 43092/I Cluj, in 
favoarea reclamantei, cu obligarea reclamantei sa achite in favoarea pârâţilor o sultă, conform 
cotelor-părţi indivize detinute de parati, după cum urmeaza: in favoarea pârâţilor M.C.I. si 
M.C.A. suma de 1925 lei, cu titlu de sulta; paratului W.T. suma de 2.260 lei, cu titlu de sulta; 
paratei E.F. suma de 2.260 lei, cu titlu de sulta, conform raportului de expertiza tehnica in 
specialitatea constructii, intocmit de expert C.T.. 

In lumina considerentelor ce preced, instanta va admite actiunea formulata si precizata 
conform dispozitivului hotararii. 

Vazand si dispozitiile art. 274 C.proc.civ., retinand culpa procesuala a paratilor in 
ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect sistarea starii de coproprietate fortata 
asupra podului, instanta va admite cererea reclamantei si va dispune obligarea paratilor E.F., 
W.T., M.C.I., M.C.A. la plata către reclamanta a sumei de 2.519,3 lei, cu titlu de cheltuieli de 
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judecată, reprezentand taxe de timbru, onorarii experti, onorariu avocat, conform inscrisurilor 
justificative existente la dosarul cauzei. Instanta retine ca este nefondata solicitarea paratilor 
de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, constand in onorariu avocatial, in 
contextul in care, pana la momentul inchiderii dezbaterilor in cauza, acestia nu au probat 
efectuarea unor cheltuieli cu aparatorul ales si pentru combaterea demersului procesual al 
reclamantei. 

Prin sentinţa civilă nr. 2764 din data de 19.03.2014 a Judecătoriei Cluj-Napoca 
pronunţată în dosarul nr. .../2008 s-a admis cererea de completare a dispozitivului sentinţei 
civile nr. 7650/2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 30.04.2013 în dosar 
nr. .../2008, formulată de reclamanta R.M.S., în contradictoriu cu pârâţii E.F., W.T., M.C.I., 
M.C.A., Statul Roman–prin Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca. 

S-a dispus completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 7650/2013, pronunţată de 
Judecătoria Cluj-Napoca la data de 30.04.2013 în dosarul nr. .../2008, în sensul că s-a dispus 
şi sistarea stării de indiviziune acoperişului deasupra podului situat deasupra apartamentului 
nr. 1, înscris în CF nr. 43093/A, nr. top. 4850 Cluj, din imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, 
str. ..., nr. 7, cu părţile indivize comune înscrise în CF nr. 43092/I Cluj, în sensul atribuirii 
acestuia în natură în favoarea reclamantei.  

Instanţa de fond a reţinut că a analizat situaţia tehnică actuală atât a podului de 
deasupra apartamentului nr. 1, proprietatea reclamantei, cât şi a acoperişului aferent acestuia, 
reţinându-se că, faţă de starea de degradare avansată a podului şi a acoperişului de deasupra 
acestuia, ambele aferente apartamentului nr. 1, cât şi pentru a se asigura o exploatare 
raţională a apartamentului nr. 1, fiind necesare lucrări de reparaţii urgente pentru a se remedia 
starea de uzură a podului şi a acoperişului, se impune sistarea stării de coproprietate forţată 
asupra acestor părţi comune, nefiind afectată exercitarea normală a dreptul de proprietate a 
pârâţilor asupra apartamentelor proprietatea acestora, mai cu seamă că apartamentele 2, 3 şi 4 
sunt toate situate într-un corp de clădire prevăzut cu pod. Ca atare, instanţa a apreciat că este 
posibilă sistarea stării de indiviziune asupra acestor părţi comune, mai mult această soluţie 
impunându-se faţă de modul actual de gestionare, folosinţă şi administrare a acestora, pârâţii 
manifestând pasivitate faţă de caracterul urgent al lucrărilor de reparaţii. Mai mult, în prezent, 
se impune restricţionarea în podul de deasupra apartamentului nr. 1, tocmai pentru a nu se 
ajunge la degradarea apartamentului nr. 1, proprietatea reclamantei. 

Instanţa a constatat ca şi acoperişul podului de deasupra apartamentului nr. 1 se află în 
stare avansată de deteriorare, impunându-se lucrări urgente de consolidare, însuşindu-şi 
opinia expertului tehnic judiciar C.T. – varianta I din raportul de expertiză – atribuirea 
podului şi a acoperişului de deasupra apartamentului nr. 1 în favoarea reclamantei, în calitate 
de proprietar al apartamentului nr. 1 (f. 69-92, 108-111). Totodată, instanţa constată la, la 
sistarea stării de indiviziune asupra podului aferent apartamentului nr. 1 şi acordarea sultelor 
compensatorii în favoarea pârâţilor, expertul tehnic judiciar a ţinut seama în calculul efectuat 
şi de valoarea acoperişului de deasupra podului în discuţie, valoarea acoperişului fiind inclusă 
în cuantumul sultelor propuse de expert şi acordate de instanţă în beneficiul pârâţilor. 

În speţă, instanţa a omis să se pronunţe în considerentele şi dispozitivul hotărârii 
asupra capătului de cerere având ca obiect sistarea stării de indiviziune asupra acoperişului de 
deasupra podului situat deasupra apartamentului nr. 1, înscris în CF nr. 43093/A, nr. top. 
4850 Cluj, din imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, cu părţile indivize comune 
înscrise în CF nr. 43092/I Cluj, în sensul atribuirii acestuia în natură în favoarea reclamantei. 

Cererea de completare a dispozitivului a fost promovată de reclamantă cu respectarea 
termenului de 15 zile de promovare a căii de atac a apelului, conform art. 281 ind. 2 
C.proc.civ. 

În speţă, contrar alegaţiilor pârâţilor, nu are relevanţă împrejurarea că modificarea de 
acţiune a fost depusă peste termenul stabilit de art. 132 C.proc.civ., în contextul în care pârâţii 



198 
 

nu s-au opus şi nu au invocat decăderea reclamantei din dreptul de a-şi modifica cererea. 
Oricum, acest tip de apărări vor fi promovate/analizate în cadrul căii de atac promovate. 

Deopotrivă, faptul că nu s-au achitat taxele de timbru la valoarea pretenţiilor 
formulate (aspect care nu a fost învederat de pârâţi în cursul procesului, decât cu ocazia 
formulării cererii de completare dispozitiv de către reclamantă), nu semnifică că instanţa nu a 
fost învestită cu capătul de cerere în discuţie. Trebuie amintit că lipsurile cererii de chemare 
în judecată, sub aspectul timbrajului (al cuantumului taxei de timbru datorate), pot fi 
complinite inclusiv în cadrul căilor de atac declarate împotriva hotărârii prin care se 
soluţionează cererea de chemare în judecată. 

Raportat la ansamblul probatoriu existent la dosarul nr. .../2008, precum şi văzând 
considerentele ce au stat la baza pronunţării Sentinţei civile nr. 7650/2013, pronunţată de 
Judecătoria Cluj-Napoca la data de 30.04.2013 în dosar nr. .../2008, şi reţinând caracterul 
justificat al cererii reclamantei de a se dispune sistarea stării de indiviziune asupra 
acoperişului de deasupra podului aferent apartamentului nr. 1, instanţa a făcut aplicarea în 
speţă a prevederilor art. 281 ind. 2 C.proc.civ., în sensul ca a dispus completarea 
dispozitivului Sentinţei civile nr. 7650/2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca la data 
de 30.04.2013 în dosar nr. .../2008, după cum urmează: a dispus şi sistarea stării de 
indiviziune acoperişului deasupra podului situat deasupra apartamentului nr. 1, înscris în CF 
nr. 43093/A, nr. top. 4850 Cluj, din imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, cu 
părţile indivize comune înscrise în CF nr. 43092/I Cluj, în sensul atribuirii acestuia în natură 
în favoarea reclamantei. 

Celelalte dispoziţii şi măsuri cuprinse în dispozitivul Sentinţei civile nr. 7650/2013, 
pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 30.04.2013 în dosar nr. .../2008, au rămas 
neschimbate. 

Prin decizia civilă nr. 739/A/din 23.10.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în 
dosarul nr. .../2008, s-au respins ca nefondate apelurile declarate de reclamanta R.M.S. şi de 
pârâţii E.F., W.T., M.C.I., M.C.A. împotriva sentinţei civile nr. 7650/30.04.2013 pronunţate 
în dosarul nr. .../2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi a sentinţei civile nr. 2764/19.03.2014, 
pronunţată în acelaşi dosar, care au fost menţinute în totul. S-au compensat cheltuielile de 
judecată în apel. 

Analizând apelurile declarate, tribunalul a reţinut următoarele:  
1. Apelul declarat de reclamanta R.M.S.. 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr.34674/04.06.1997 încheiat cu SC C.SA, în 

calitate de mandatar al Consiliului local Cluj-Napoca, reclamanta a cumpărat, în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr.112/1995, apartamentul nr. 1 situat în Cluj-Napoca, str. … (în prezent 
str. ...) nr.7. În contract se menţionează că „se atribuie cumpărătorului suprafaţa de 105/460 
mp aferent construcţiei”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.1 din Legea nr.112/1995 „chiriaşii titulari de contract 
ai apartamentelor ce nu se restituie în natura foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora 
pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor 
apartamente cu plata integrala sau în rate a preţului”, iar conform art. 26 alin. 3 din aceeaşi 
lege “suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 
decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, 
rămân în proprietatea statului”. 

Conform art. 33 din H.G. nr. 20/1996 privind normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 112/1995, astfel cum au fost modificate si completate prin H.G. nr. 11/1997, “în 
situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, cînd este cazul, a anexelor gospodăreşti 
şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege." 
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Raportat la cele menţionate mai sus, tribunalul a considerat corectă concluzia primei 
instanţe, în sensul că, deşi în CF nr. 43093/A în favoarea reclamantei este înscrisă cota parte 
de 161/460 din terenul situat în mun. Cluj-Napoca, str. ... nr. 7, jud. Cluj, în realitate 
reclamanta are calitatea de proprietară doar asupra cotei părţi de 105/460 parte din teren, 
aspect care rezultă din menţiunile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare nr. 
34674/04.06.1997, diferenţa de suprafaţă de 49 mp până la 161 mp, aferentă apartamentului 
nr.1 aparţinând cu Statului Român. 

Mai mult, tribunalul a observat că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra 
apartamentului nr. 1 prin contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii 
nr.112/1995, astfel încât putea dobândi doar terenul eferent acestui apartament şi nu întreaga 
cotă parte înscrisă în CF. În acest sens, tribunalul reţine că prin art. 7.3 din Normele 
metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001 s-a stabilit că prin noţiunea «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 indiferent de categoria de folosinţă.  

Aşadar, chiar dacă aparent reclamanta are calitatea de coproprietară asupra imobilului 
teren situat în mun. Cluj-Napoca, str. ..., nr. 7, jud. Cluj, înscris în CF nr. 43092/A Cluj, în 
suprafaţă de 460 mp, tribunalul a considerat că, în condiţiile în care reclamanta a dobândit 
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 1 şi terenului aferent acestuia în temeiul unei 
legi speciale, care stabilea dreptul chiriaşilor de a dobândi strict terenul pe care este 
amplasată construcţia şi terenul din împrejurimile construcţiei necesar bunei utilizări a 
acesteia, aceasta nu este îndreptăţită să solicite atribuirea terenului care excede acestei 
destinaţii. 

Pe de altă parte, tribunalul a considerat, la fel ca şi prima instanţă, că terenul în 
suprafaţă de 166 mp, neocupat de construcţii sau alte amenajări, nu poate fi partajat prin 
atribuirea în exclusivitate în favoarea reclamantei, în primul rând întrucât reprezintă curtea 
comună celor două corpuri de clădire şi, ţinând cont de destinaţia şi configuraţia sa, păstrarea 
coproprietăţii forţate se impune pentru asigurarea respectării dreptului de proprietate asupra 
unităţilor locative deţinute de toţi coproprietarii.  

Susţinerile apelantei privind folosinţa efectivă asupra terenului şi întreţinerea acestuia 
nu pot fi luate în considerare, întrucât este suficient să se asigure posibilitatea pârâţilor de a 
folosi terenul, rămânând la latitudinea acestora exercitarea efectivă a dreptului, iar pentru 
eventualele cheltuieli făcute cu întreţinerea terenului reclamanta poate solicita obligarea 
pârâţilor la suportarea acestora, conform cotelor părţi deţinute. 

În al doilea rând, este de observat că reclamanta a solicitat ca în urma partajului 
asupra terenului să se dispună instituirea unui drept de servitute de trecere asupra lotului care 
ar urma să fie atribuit pârâţilor. Astfel, prin partajarea terenului conform solicitărilor 
reclamantei s-ar ajunge în situaţia în are terenul său ar deveni loc înfundat, însă pentru a se 
putea solicita instituirea unui drept de servitute de trecere, imposibilitatea ieşirii la calea 
publică trebuie să nu fie străină de conduita proprietarului locului înfundat. Cu alte cuvinte, 
chiar dacă s-ar admite cererea de partaj formulată de reclamantă, acesta nu ar putea solicita 
instituirea servituţii, rămânând cu un teren fără acces la drumul public. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, tribunalul a considerat că apelul declarat de 
reclamantă este nefondat, astfel că în baza art. 296 C.proc.civ. l-a respins. 

2. Apelul declarat de pârâţii E.F., W.T., M.C.I., M.C.A.. 
Tribunalul a reţinut că, deşi în CF 43092/A colectivă este înscrisă construcţia „casă cu 

4 apartamente”, în realitate pe terenul cu nr.topo. 4850 există două corpuri de clădire, alipite, 
corpul A, având P+2 E, în care se află apartamentele nr. 2, 3 şi 4, aflate în proprietatea 
pârâţilor şi corpul B, având doar parter, în care se află apartamentul nr.1, aflat în proprietatea 



200 
 

reclamantei. Podul în litigiu este amplasat numai peste corpul B, iar deasupra corpului A nu 
există un pod, ci doar un acoperiş. 

Deşi podul se află în coproprietatea forţată a părţilor, tribunalul consideră corectă 
concluzia primei instanţe, în sensul că este posibila partajarea acestuia, prin atribuirea 
acestuia în proprietatea exclusiva a reclamantei.  

Coproprietatea forţată poate să înceteze când nu se mai impune cu necesitate a fi 
menţinută, iar natura şi destinaţia funcţională a bunului dau posibilitatea împărţirii lui, măsura 
fiind utilă şi pentru a se evita, pe cât posibil, raporturi tensionate între coproprietari. 

Apelanţii au arătat că doresc să folosească podul doar pentru uscarea hainelor, însă 
tribunalul constată că aceştia nu l-au mai folosit efectiv de mai mulţi ani. De asemenea, pot 
folosi curtea comună ori acoperişul de deasupra corpului A în acest scop, având posibilitatea 
să amenajeze un spaţiu corespunzător pentru uscarea rufelor. 

Un aspect esenţial în cauză îl constituie faptul că podul este amplasat doar deasupra 
apartamentului nr.1, astfel încât doar acest apartament este afectat prin folosinţa lui. Aşa cum 
în mod judicios a reţinut prima instanţă, în prezent trebuie efectuate lucrări de consolidare a 
planşeului de lemn, pentru a se evita degradarea iminenta a tavanului apartamentului nr.1 din 
cauza vibraţiilor şi a înfiltraţiilor de apa, fiind necesară şi repararea acoperişului podului. 

Este de observat şi că prin notificarea nr.969/29.11.2005 reclamanta a solicitat 
pârâţilor să contribuie la efectuarea lucrărilor de reparaţii în privinţa podului. Conform 
procesului verbal încheiat la data de 10.07.2006 pârâţii au considerat că nu este necesară 
efectuarea lucrărilor pentru reparaţia podului. 

Necesitatea efectuării lucrărilor la pod a rezultat însă în mod clar din concluziile 
raportului de expertiză tehnică efectuat de exp. C.T., nu doar pentru folosirea corespunzătoare 
a podului, ci şi pentru a se evita deteriorarea apartamentului 1. 

Nu în ultimul rând, măsura este utilă pentru a se evita pe viitor apariţia unor raporturi 
tensionate între părţi, privind folosinţa podului care este amplasat doar deasupra 
apartamentului nr.1. 

Tribunalul a considerat nefondate criticile apelaţilor pârâţi privind accesul reclamantei 
la pod, întrucât, pe de o parte, aceasta are calitatea de coproprietară inclusiv asupra casei 
scării din corpul A, deci asupra căii de acces la pod, iar pe de altă parte, reclamanta are 
posibilitatea să îşi creeze o cale de acces separată. 

În ceea ce priveşte mărimea cotelor părţi, potrivit dispoziţiilor art. 673 ind. 9 
C.proc.civ. constituie un criteriu pentru efectuarea partajului în natură, însă în cauză se 
solicită atribuirea în proprietatea exclusivă a reclamantei a întregului bun, fiind incidente 
dispoziţiile art. 673 ind. 10 C.proc.civ., conform cărora criteriile prevăzute la art. 673 ind. 9 
C.proc.civ. sunt aplicabile doar dacă mai mulţi coproprietari cer să li se atribuie bunul. 

Referitor la cheltuielile de judecată, tribunalul a considerat nefondate criticile 
apelanţilor, prima instanţă aplicând în mod corect dispoziţiile art. 274 şi 276 C.proc.civ. 
atunci când a dispus obligarea pârâţilor la plata sumei de 2519,3 lei, din care 19,3 lei 
reprezintă taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, 950 lei reprezintă onorariul expertului 
C.T. (fila 69), iar 1550 lei reprezintă onorariul avocaţial parţial. 

În privinţa apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 2764/19.03.2014, tribunalul 
a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 20.02.2009 reclamanta a solicitat atribuirea în 
proprietate exclusivă a podul şi a acoperişului de deasupra podului. 

Cererea a fost comunicată reprezentantei pârâţilor în şedinţa publică din 20.02.2009, 
iar aceştia nu au invocat excepţia tardivităţii întregirii de acţiune până la următorul termen de 
judecată din 06.03.2009 şi nici ulterior. 

Dispoziţiile art.132 C.proc.civ., conform cărora întregirea cererii trebuie formulată 
până la prima zi de înfăţişare, nu sunt de ordine publică, astfel încât conform art.108 alin.3 
C.proc.civ. apelanţii pârâţi erau obligaţi să invoce nerespectarea lor la primul termen de 
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judecată de după depunerea cererii, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai invoca 
neregularitatea procedurală. Apelanţii nu au invocat excepţia tardivităţii depunerii întregirii 
de acţiune în termenul menţionat, astfel încât sunt decăzuţi din dreptul de a mai invoca 
excepţia. 

Referitor la timbrarea întregirii de acţiune, tribunalul a constatat că la data înregistrării 
acesteia erau în vigoare dispoziţiile art. 3 lit. c din Legea nr.146/1997, conform cărora 
cererile de partaj se taxează cu 19 lei. 

Prevederile art. 3 lit. c prin care s-a stabilit că pentru cererile de partaj se achită o taxă 
judiciară de timbru de 3 % din valoarea bunului au fost introduse abia prin Legea nr. 
276/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008, care a intrat în 
vigoare la data de 16.07.2009. 

În consecinţă, tribunalul a considerat nefondate criticile apelanţilor, prima instanţă 
reţinând în mod corect că a fost legal sesizată şi în privinţa întregirii de acţiune, astfel încât în 
mod legal şi temeinic a soluţionat cererea de completare a hotărârii. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, tribunalul a considerat că şi apelul declarat de 
pârâţi este nefondat, astfel că în baza art. 296 C.proc.civ. a fost respins şi s-a menţinut 
sentinţa atacată, aceasta fiind legală şi temeinică. 

În baza art. 276 C.proc.civ. tribunalul a dispus compensarea cheltuielile de judecată în 
apel. 

Împotriva acestei decizii, pârâţii E.F., W.T., M.C.I. şi M.C.A. au declarat recurs, în 
termen legal solicitând admiterea acestuia, modificarea în parte a deciziei atacate, în sensul 
admiterii apelurilor formulate de pârâţi împotriva sentinţelor civile nr. 7650/2013 si nr. 
2764/2014 ale Judecătoriei Cluj-Napoca, cu consecinţa respingerii în întregime a acţiunii si a 
precizării de acţiune formulate de reclamanta R.M.S., cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că hotărârea instanţei de apel contravine 
dispoziţiilor art.255 alin. 1 C.pr.civ. care specifica ca "hotărârile prin care se soluţionează 
apelul [...] se numesc "decizii", în timp ce prezenta hotărâre este denumita "sentinţa civila", 
motiv pentru care sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct.9 C.pr.civ. 

Hotărârea tribunalului este parţial nelegala întrucât, deşi a înţeles regimul 
coproprietăţii forţate asupra terenului, nu a aplicat aceeaşi "măsura" si pentru alte părti 
indivize comune şi anume podul.  

În ceea ce priveşte completarea de acţiune revenea primei instanţe obligaţia de a 
respinge completarea de acţiune depusa la data 20 februarie 2009 întrucât reprezenta nu o 
precizare/majorare de acţiune , ci o veritabila completare a acesteia. Pârâţii nu au ridicat în 
apel excepţia tardivităţii depunerii acesteia, ci doar au arătat ca instanţa nu si-a îndeplinit 
prerogativele si rolul activ, în condiţiile art.129 alin 4 C.pr.civ., în care se arata ca 
"judecătorii sunt în drept să pună în discuţia pârtilor orice împrejurări de fapt si de drept, 
chiar daca nu sunt menţionate în cerere sau întâmpinare".Primind aceasta cerere care, în plus, 
nu era nici legal timbrata, prima instanţa a încălcat nu numai dispoziţiile art.129 alin 4 
menţionate anterior, dar si cele ale art.114 alin 1 C.pr.civ. 

Susţinerile Tribunalului Cluj în ceea ce priveşte timbrarea acestei cereri la valoare 
sunt cu totul eronate. Prin OUG 212/2008 s-a stabilit obligaţia achitării taxei de timbru la 
valoare pentru orice cerere de partaj. Contrar susţinerilor instanţei de apel, care arata ca doar 
după apariţia Legii nr. 276/2009 aceasta taxa de timbru ar fi intrat în vigoare, pentru orice 
ordonanţa de urgenta intrarea în vigoare este odată cu publicarea în Monitorul Oficial, asa 
cum este statuat de art. 11 alin 2 din Legea nr. 24/2000 privind norme de tehnica legislativa. 
În concluzie, contrar susţinerilor instanţei de apel, odată cu depunerea completării de acţiune 
reclamanta era obligata şa timbreze cu 3% din valoarea acoperişului noua sa cerere. 

Asa cum este arătat prin Ordinul nr. 760/C/1999, art. 11 - fiecare capăt de cerere 
trebuie timbrat în mod distinct. Situatia de fata trebuie încadrată în prevederile art. 35 alin 6 
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din Ordinul nr. 76o/C/1999 (în vigoare la 20 martie 2009) care arata ca "daca în momentul 
înregistrării acţiunea sau cererea a fost taxata corespunzător obiectului iniţial, dar a fost 
modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui soluţionata în limitele în 
care taxa judiciara de timbru a fost plătita". Nefiind achitata taxa judiciara de timbru, prima 
instanţa nu a fost legal investita, drept urmare nu se putea pronunţa asupra completării de 
acţiune, aspect soluţionat cu totul eronat de instanţa de apel, prin ignorarea prevederilor art. 
11 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 cu raportare la art. 11 din Ordinul nr. 760/C/1999. 

Susţinerea instanţei de apel ca pârâţii aveau obligaţia ridicării excepţiei tardivităţii 
depunerii precizării de acţiune la primul termen după depunerea acesteia este contrazisa 
tocmai de elementele anterior detaliate. Doar o cerere legal timbrata, cu care instanţa sa fie 
legal investita, poate fi pusa în discuţia pârtilor, astfel încât sa poată fi invocate excepţii si 
apărări asupra acesteia. Nefiind legal timbrata, pârâţii nu aveau interesul de a invoca excepţia 
tardivităţii asupra căreia instanţa de apel face ample referiri, care insa sunt în contradicţie cu 
textele legale invocate anterior. Având în vedere argumentele expuse, apreciem ca instanţa de 
apel a dat o hotărâre cu încălcarea normelor legale motiv de recurs prevăzut de art.304 pct.9 
C.pr.civ. 

Precizarea de acţiune din 20 februarie 2009 în care se arată doar ca "solicit sa îmi fie 
atribuit în proprietate exclusiva podul de deasupra apartamentului subsemnatei împreună cu 
acoperişul de deasupra podului" este si inadmisibilă. În acest imobil exista un singur pod, 
aflat deasupra apartamentului reclamantei, "acoperişul "înscris ca atare în CF. 43092/A se 
întinde atât deasupra podului în litigiu, cât si deasupra corpului de clădire în care pârâţii au 
apartamentele. Fiind un singur acoperiş si nu doua, înscris ca atare în cartea funciară, 
solicitarea de partajare si a acoperişului aflat doar deasupra unui corp de clădire este 
inadmisibilă fără vreun petit anterior de dezmembrare a acestei părti indivize comune în două 
loturi distincte, aferente celor două corpuri de clădire. În varianta admisă de instanţa de fond 
si confirmată de instanţa de apel, în cartea funciară, corpul de clădire aferent apartamentelor 
pârâţilor va rămâne fără acoperiş, fapt pe care îl apreciem ca fiind inadmisibil. In acest fel, 
prin pronunţarea asupra partajării "acoperişului", fără vreun petit de dezmembrare, instanţa de 
apel a încălcat dispoziţiile art.728 Cod Civil. 

Nefiind legal investită cu privire la acoperişul aflat deasupra podului, cerere care 
oricum era inadmisibila aşa cum este formulată, instanţa de apel a dat o hotărâre greşită si cu 
privire la partajarea podului, soluţionarea acestei cereri de chemare în judecată fiind intrinsec 
legată de acoperişul aflat deasupra acestuia: în absenta partajării acoperişului, funcţional, este 
imposibila partajarea doar a podului, "soluţia" de mijloc în sensul partajării podului cu 
menţinerea acoperişului ca parte indiviza comuna fiind de asemenea inadmisibilă. 

In ce priveşte respingerea apelului pârâţilor privind partajarea podului se arată ca 
instanţa a dat o hotărâre greşita, încâlcind dispoziţiile Legii nr.114/1996, anexa 1 în care se 
arata ca cerinţele minimale ale oricărei locuinţe prevăd "spatii pentru uscarea rufelor”. Solutia 
găsită de instanţa de apel în sensul ca pârâţii să edifice un alt pod, aflat deasupra 
apartamentelor lor este nu numai dar si nelegala. Este evident ca o atare extindere sugerata de 
instanţa de apel trebuie sa aibă la baza o autorizaţie de construire pe care nicicând nu o vor 
putea obţine întrucât CUT-ul aferent zonei ultracentrale, adoptat prin PUG-ul din 5 ianuarie 
2015 este deja împlinit.  

Un alt argument al instanţei de apel este faptul ca pârâţii de multă vreme nu au uscat 
hainele în acest pod, astfel încât, cel puţin aparent ar fi o parte indiviză comună nefolositoare 
pentru aceştia. Ceea ce s-a ignorat de către instanţa de apel este faptul ca însăşi reclamanta le-
a interzis sa folosească acest pod, încuindu-l cu o cheie proprie, susţinând ca ar produce 
deteriorarea tavanului locuinţei sale. În acest sens se arată ca instanţa a aplicat greşit 
principiul conform căruia nimeni nu isi poate invoca propria culpa intr-o cerere adresata 
instanţei de judecata. Drept urmare acest argument nu poate fi avut în vedere, iar luarea lui în 



203 
 

considerare este motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct.7 C.pr.civ., fiind străin de natura 
pricinii. Faptul ca pârâţii au înţeles să îşi limiteze accesul în pod pana la soluţionarea 
prezentului litigiu, nu înseamnă ca nu au nevoie sa îşi usuce hainele în acest spaţiu special 
amenajat. Mai mult, instanţa a dat o hotărâre contradictorie cu privire la acest aspect, întrucât 
atunci când motivează respingerea apelului reclamantei. Tribunalul Cluj arata ca "este 
suficient sa se asigure posibilitatea paraţilor de a folosi terenul, rămânând la latitudinea 
acestora exercitarea efectiva a dreptului". Cu alte cuvinte, pentru doua părţi indivize comune 
ale aceluiaşi imobil, instanţa aplica motive contradictorii, uitând ca ambele privesc în realitate 
parti indivize comune forţate, în sensul textelor legale care le guvernează motiv de recurs 
prevăzut de art. 304 pct.7 C.pr.civ.  

Nici susţinerea ca s-ar fi opus lucrărilor de reparaţii ale podului solicitate de 
reclamantă, ca argument în favoarea respingerii apelului, nu poate fi reţinuta în mod legal de 
instanţa de judecata. In primul rând ca opunerea pârâţilor nu s-a referit la lucrările de reparaţii 
necesare acestuia ci la "investiţiile" reclamantei care dorea amenajarea podului astfel încât, în 
final să-si poată mansarda propriul apartament. Aceasta soluţie ar duce Ia modificarea cotelor 
de p.i.c. deţinute de fiecare parte, urmare a măririi suprafeţei utile a apartamentului nr.1. Dacă 
întreţinerea pavimentului podului era argumentul principal pe care reclamanta îl susţinea si îl 
susţine si în prezent, atunci aceasta putea formula o acţiune în "obligaţie de a face" pentru a 
contribui si noi la aceste lucrări, sau, chiar la o ordonanţa de urgenta, daca aprecia ca ar fi 
întrunite elementele unei atari cereri de chemare în judecata. Neformulând cererea de 
chemare în judecata în acest mod, este evident ca, în realitate, scopul reclamantei nu este 
conservarea optimă a propriului apartament, ci deposedarea pârâţilor de o parte indiviză 
comună forţată, strict necesară vieţii lor cotidiene 

Cat priveşte susţinerea ca art.673 ind.9 C.pr.civ. s-ar referi doar la situaţia în care mai 
multe părti ar solicita atribuirea bunului, se arata ca instanţa de apel se afla din nou în eroare, 
în condiţiile în care "loturile", pot reprezenta în realitate si "lotul" ce urmează fi supus 
partajului, respectiv bunul clar determinat. La variantele de partaj, prin atribuire sau prin 
menţinerea indiviziunii forţate trebuie avute în vedere si aceste criterii, întrucât si partajul 
prin atribuire sau imposibilitatea partajării trebuie supusa aceloraşi criterii legale. Intre 
acestea cota de proprietate este un element esenţial, cota de 77% deţinuta de noi trebuind sa 
încline clar balanţa în favoarea pârâţilor. Ignorând acest text legal, ca de altfel si prevederile 
art.673 ind.10 C.pr.civ., privitor la scăderea valorii economice a apartamentelor pârâţilor, 
instanţa de apel a dat o hotărâre nelegala si sub acest aspect, motiv de recurs prevăzut de 
art.304 pct.9 C.pr.civ.  

Reclamanta intimată R.M.S. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca inadmisibil cu privire la toate motivele de recurs care nu se încadrează 
dispoziţiilor art. 304 C.pr.civ. punctele 1-9 şi a motivelor invocate omisso medio şi 
respingerea recursului formulat de către recurenţi ca nefondat, cu obligarea acestora la plata 
cheltuielilor de judecată (23-26). 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta intimată a arătat că invocă excepţia 
inadmisibilităţii recursului cu privire la toate motivele de recurs care nu se încadrează 
dispoziţiilor art. 304 C.pr.civ., punctele 1-9 şi a motivelor invocate omisso medio. 

Se încadrează categoriei motivelor inadmisibile în cadrul căii de atac al prezentului 
recurs primul motiv de recurs prin care se critică sentinţa primei instanţe în ceea ce priveşte 
neadmiterea excepţiei tardivităţii faţă de completarea de acţiune depusă de subsemnaţii la 
data de 20 februarie 2009. În acest sens solicită să se constate faptul că aceste critici 
privitoare la modul de soluţionare a cauzei de către prima instanţă nu pot forma obiectul 
cenzurii instanţei de recurs. În legătură cu această problemă, în mod corect a apreciat instanţa 
de apel în sensul că precizarea de acţiune menţionată a fost comunicată reprezentantei 
pârâţilor în şedinţa publică din data de 20.02.2009, iar aceştia nu au invocat excepţia 
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tardivităţii întregirii de acţiune până la următorul termen de judecată din 06.03.2009 şi nici 
ulterior. Dispoziţiile art. 132 C.pr.civ. conform cărora întregirea cererii trebuie formulată 
până la prima zi de înfăţişare nu sunt de ordine publică, astfel încât conform art. 108 alin.3 
C.pr.civ. apelanţii pârâţi erau obligaţi să invoce nerespectarea lor la primul termen de 
judecată după depunerea cererii sub sancţiunea decăderii din dreptul de a invoca 
neregularitatea procedurală. 

Inadmisibile sunt şi motivele de recurs prin care se aduc critici referitoare la stabilirea 
taxei judiciare de timbru de către prima instanţă în ceea ce priveşte completarea de acţiune, 
raportat la dispoziţiile Deciziei nr. 7/2014 pronunţată de ICCJ în recursul în interesul legii. 
Prin decizia pronunţată în interesul legii, s-a stabilit că:" în interpretarea si aplicarea 
dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările si completările ulterioare, partea 
în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru poate formula critici 
care sa vizeze caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecata exclusiv în cadrul cererii 
de reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul 
apelului sau recursului". Prin urmare, recurenţii pârâţi nu au formulat cerere de reexaminare 
împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în ceea ce priveşte precizarea de 
acţiune din data de 20.02.2009, astfel încât critica acestora, pe calea prezentului recurs este 
inadmisibilă. 

Tot inadmisibile sunt şi criticile din recurs referitoare la legala investire a primei 
instanţe în ceea ce priveşte precizarea de acţiune din data de 20.02.2009 formulate împotriva 
sentinţei primei instanţe, motivele de recurs trebuind să privească criticile împotriva deciziei 
din apel. Atâta vreme cât recurenţii pârâţi invocă chestiuni legate de legala investire a primei 
instanţe, acestea sunt inadmisibile, în recurs. 

Sunt inadmisibile în recurs, motivele de netemeinicie invocate de către recurenţii 
pârâţi, având în vedere că acestea nu se încadrează dispoziţiilor art. 304 pct. 1-9. Sunt aşadar 
motive de recurs inadmisibile cele referitoare la modul de folosire a podului supus partajului, 
modul în care recurenţii pârâţi işi usucă hainele prin raportare la vârsta acestora, atitudinea 
recurenţilor pârâţi la lucrărilor de reparaţie a podului şi susţinerile acestora în sensul că 
reclamanta le-ar fi interzis accesul în podul supus partajului. 

Sunt inadmisibile şi motivele de recurs invocate omisso medio şi care au fost pentru 
prima dată invocate în recurs motivele privitoare la aşa zisa „dezmembrare a părţii indivize 
comune reprezentată de acoperiş", motivele privitoare la posibilitatea obţinerii de către 
recurenţii pârâţi a CUT-ului aferent zonei ultracentrale, adoptat prin PUG-ul din 5 ianuarie 
2015. În realitate aceste motive de recurs, respectiv apărări faţă de cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamantă, nu au mai fost niciodată invocate de către recurenţii pârâţi, 
fiind incidente dispoziţiile art. 294 raportat la art. 316 C.pr.civ. 

Recursul este şi nefondat pentru următoarele motive. 
În ceea ce priveşte eroarea strecurată în cuprinsul Deciziei civile nr. 739/A/2014 

pronunţată de Tribunalul Cluj, în sensul că hotărârea pronunţată se poartă denumirea de 
Sentinţă şi nu de Decizie reclamanta arată că a formulat o cerere de îndreptare a erorii 
materiale în acest sens şi, pe de altă parte, recurenţii pârâţi nu au probat vreun prejudiciu 
cauzat acestora prin eroarea menţionată.  

Motivele de recurs privitoare la dispoziţiile anexei nr. 1 din Legea nr. 114/1996 sunt 
nefondate întrucât spaţiile pentru uscarea hainelor nu constituie o condiţie necesară, minimală 
pentru un condominium şi acest lucru rezultă foarte clar din titlul capitolului în speţă: „Spaţii 
şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe" nefiind vorba aşadar 
despre condiţii absolut necesare existenţa vreunui spaţiu pentru uscarea hainelor. De altfel 
niciunde în Legea nr. 114/1996 nu s-a prevăzut ca podul sa fie transformat intr-un spaţiu 
pentru uscarea hainelor. Mai mult, în mod corect a apreciat instanţa de apel în sensul că 
recurenţii pârâţi au posibilitatea să folosească curtea comună ori acoperişul de deasupra 
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corpului A în acest scop, având posibilitatea să amenajeze un spaţiu corespunzător pentru 
uscarea rufelor. 

Sunt nefondate şi motivele de recurs privitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 673 ind. 9 
C.pr.civ potrivit cărora "La formarea si atribuirea loturilor, instanţa va tine seama, după caz, 
si de acordul pârtilor, mărimea cotei-parţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de 
împărţit, natura bunurilor, domiciliul si ocupaţia pârtilor, faptul ca unii dintre coproprietari, 
înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor 
sau altele asemenea”. Or, recurenţii pârâţi nu au solicitat niciodată atribuirea podului în 
coproprietatea acestora ci s-au opus categoric partajului solicitat de către reclamantă. Prin 
urmare, faptul că aceştia deţin cota de 77% din podul supus partajului nu are nici o relevantă 
întrucât nu au solicitat atribuirea podului în favoarea acestora. Despre scăderea valorii 
apartamentelor recurenţilor pârâţi de asemenea nu poate fi vorba câtă vreme dispoziţiile art. 
673 ind. 10 C.pr.civ. face vorbire la o scădere importantă a valorii bunului supus partajului şi 
nicidecum al apartamentelor recurenţilor pârâţi. Mai mult, pentru egalizarea loturilor s-a 
stabilit sulta pe care reclamanta urmează să o achite pârâţilor, iar aceştia nu au contestat 
cuantumului sultei, în faţa instanţei de apel. 

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

Astfel, în şedinţa publică din 29.04.2015, Curtea a invocat şi a pus în discuţia părţilor 
excepţia inadmisibilităţii următoarelor motive de recurs: cel referitor la denumirea hotărârii 
pronunţată de instanţa de apel, respectiv eroarea materială invocată prin recurs; a celor 
formulate direct împotriva hotărârii pronunţate de către prima instanţă; a celor formulate 
omisso medio; a celor care nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ.; a celor 
referitoare la recursul în interesul legii soluţionat prin Decizia Î.C.C.J. nr. 7/2015. 

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. 

Reţinând aceste dispoziţii legale Curtea se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei 
de inadmisibilitate a motivelor de recurs mai sus arătate. 

Prin cererea de recurs pârâţii au menţionat că hotărârea instanţei de apel contravine 
dispoziţiilor art.255 alin. 1 C.pr.civ., în sensul că este denumită sentinţa şi nu decizie. 

Verificând acest aspect, Curtea constată că hotărârea tribunalului, deşi este pronunţată 
în apel, poartă denumirea de sentinţa civilă şi nu decizia civilă. 

Este real că potrivit art.255 alin. 1 C.pr.civ. " … hotărârile prin care se soluţionează 
apelul, ... , se numesc "decizii” însă Curtea apreciază că denumirea de „sentinţă” dată de 
tribunal hotărârii atacate reprezintă o simplă eroare materială. 

În acest sens, reclamanta a formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale 
înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj şi care urmează a fi soluţionată de către instanţa de apel 
(f-30). 

Conform art. 2812a C.pr.civ., „Îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor 
potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci 
numai în condiţiile art. 281 – 2812 C.pr.civ.” 

Având în vedere acest text legal, Curtea constată că pârâţii recurenţi nu pot critica şi 
nu pot solicita în cadrul căii de atac extraordinare a recursului îndreptarea erorii materiale cu 
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privire la denumirea hotărârii pronunţată de către instanţa de apel considerent pentru care va 
admite excepţia inadmisibilităţii acestui motiv de recurs. 

 În privinţa motivelor de recurs prin care se critică direct cele dispuse ori statuate de 
instanţa de fond – cu trimitere expresă la „instanţa de fond a/nu a reţinut sau avea obligaţia 
(…)” -, Curtea constată că acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii întemeiată pe 
dispoziţiile art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ. 

În conformitate cu prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., hotărârile date în primă 
instanţă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de 
tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. 

Art. 299 alin. 1 teza I C.pr.civ. prevede că hotărârile date fără drept de apel, cele date 
în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicţională, sunt supuse recursului. 

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

Această ierarhie a căilor de atac este menită să asigure respectarea principiului 
dublului grad de jurisdicţie. 

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

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

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

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

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

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

Toate acele motive de recurs prin care recurenţii fac trimitere directă la ce a stabilit 
instanţa de fond, la ce a statuat instanţa de fond, la ce a reţinut sau nu instanţa de fond, 
respectiv cele privitoare la obligaţia primei instanţe de a respinge completarea de acţiune cu 
care nu a fost legal învestită şi care nu a fost legal timbrată, intră aşadar sub incidenţa 
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excepţiei inadmisibilităţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 
1 C.pr.civ. 

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

De asemenea, Curtea constată că sunt inadmisibile a fi invocate direct în recurs 
criticile care nu au fost formulate prin apelul promovat de pârâţi împotriva sentinţei primei 
instanţe. 

 Este de observat că pârâtul a declarat apel împotriva hotărârii primei instanţe, dar nu 
a formulat critici privitoare la aşa zisa inadmisibilitate a partajării podului împreuna cu 
acoperişul fără un petit anterior de „dezmembrare a părţii indivize comune reprezentată de 
acoperiş", motivele privitoare la posibilitatea obţinerii de către recurenţii pârâţi a CUT-ului 
aferent zonei ultracentrale, adoptat prin PUG-ul din 5 ianuarie 2015 ci, doar în recurs au 
invocat prima dată aceste critici, care sunt 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 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 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 aceste 
aspecte, astfel că nu se pot analiza aceste 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, recurenţii nu pot 
învedera direct în recurs aspecte privind nelegalitatea soluţiei pronunţate de instanţa de fond 
sub acest aspect astfel încât motivele de recurs mai sus menţionate sunt inadmisibile deoarece 
au fost invocate direct în prezenta fază procesuală astfel că nu pot face obiectul analizei 
instanţei de control judiciar. 

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 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, 
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reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurenţii nu mai pot beneficia de acest lucru prin promovarea 
recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.7 şi pct.9 C.pr.civ., în 
realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează motive de 
netemeinicie a hotărârii atacate, acestea fiind cele privitoare la modul de folosire a podului 
supus partajului, modul în care recurenţii pârâţi îşi usucă hainele prin raportare la vârsta 
acestora, atitudinea recurenţilor pârâţi în legătură cu lucrările de reparaţie a podului şi 
susţinerile acestora în sensul că reclamanta le-ar fi interzis accesul în podul supus partajului. 

Curtea constată că memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie care se 
referă la o reproducere a stării de fapt a cauzei din perspectiva pârâţilor, o analizare a 
probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a relaţiilor dintre părţi care intră sub incidenţa 
excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, 
aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate. 

 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 şi de către 
intimată, prin întâmpinare, este fondată, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării 
în seamă a tuturor motivelor de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate. 

Critica pârâţilor recurenţi în legătură cu timbrarea cererii de completare a acţiunii 
introductive de instanţă, în opinia majoritară, este considerată admisibilă pe calea recursului, 
sens în care se va respinge excepţia inadmisibilităţii acesteia invocată de reclamanta intimată 
prin întâmpinare. Cu toate acestea critica pârâţilor va fi respinsă ca neîntemeiată pentru 
considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 08.02.2008, 
reclamanta a solicitat, printre alte petite, partajarea podului situat deasupra ap. nr.1 înscris în 
CF. nr.43093/A sub nr. top. 4850/I din imobilul situat în Cluj Napoca, str. ... nr.7 cu părţile 
indivize comune în scrise în CF nr.43092 Cluj. În motivarea cererii sale reclamanta a arătat 
că deasupra ap.nr.1, aflat în proprietate exclusivă, se află podul imobilului care este folosit de 
către toţi proprietarii apartamentelor iar în temeiul art.728 C.civ. solicită partajarea acestui 
pod şi crearea de încăperi proprietate exclusivă a fiecărui proprietar de apartament. 

Petitul de partajare a podului a fost legal timbrat la data introducerii acţiunii 
introductive cu o taxă judiciară de timbru în cuantum de 19 lei şi timbru judiciar în valoare de 
0,3 lei (f.3, f.5 dosar fond). 

Ulterior, prin înscrisul intitulat „precizare de acţiune” înregistrat la data de 
15.05.2008, reclamanta a solicitat partajarea podului prin atribuirea acestuia în întregime în 
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favoarea ei, cu obligaţia acesteia de a plăti sulta fiecărui coproprietar în parte (f. 42 dosar 
fond). 

La data de 20.02.2009, reclamanta a depus un înscris denumit „precizare” prin care a 
arătat că „pentru a nu exista niciun fel de dubiu privitor la petitul 2 din acţiunea introductivă 
este vorba de podul de deasupra apartamentului 1, precum şi acoperişul apartamentului 
subsemnatei situat deasupra podului, înscris în CF nr.43082/A” (f.98 dosar fond). 

Această cerere a fost comunicată reprezentantei pârâţilor în şedinţa publică din 
20.02.2009, iar aceştia nu au invocat excepţia tardivităţii întregirii de acţiune sau nelegala 
timbrare a cererii până la următorul termen de judecată din 06.03.2009 şi nici ulterior, pe tot 
parcursul desfăşurării procesului. 

După pronunţarea hotărârii de către prima instanţă, reclamanta a formulat la data de 
17.02.2014 o cerere de completare a dispozitivului sentinţei în sensul de a se dispune şi 
partajarea acoperişului de deasupra podului situat deasupra ap. 1 aşa cum a solicitat prin 
precizarea de acţiune (f.263-264 dosar fond). 

Prin întâmpinarea la această cerere, înregistrată la data de 12.03.2014, pârâţii au 
invocat inadmisibilitatea cererii de completare întrucât precizarea de acţiune a reclamantei a 
fost depusă peste termenul legal, după prima zi de înfăţişare şi nu a fost taxată la valoarea 
acoperişului supus partajului astfel încât aceasta nu a făcut obiectul judecăţii (f.376-377 dosar 
fond). 

 Prin Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014 pronunţată de Înalta Curte De Casaţie 
Şi Justiţie în dosarul nr. 4/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015, 
s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, s-a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 
18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, partea în sarcina căreia 
s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru poate formula critici care să vizeze 
caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul cererii de 
reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul apelului 
sau recursului. 

 Această decizie este obligatorie pentru instanţele de judecata de la data 
publicării ei în Monitorul Oficial. 

 Cu toate acestea, Curtea apreciază că Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014 nu 
este aplicabilă în speţă întrucât se referă la partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de 
plată a taxei judiciare de timbru, or instanţa de fond nu a stabilit în sarcina reclamantei nicio 
obligaţie de a plăti suplimentar o altă taxă judiciară de timbru. Mai mult, în faza judecării în 
primă instanţă a cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost completată, pârâţii nu au 
invocat nici un aspect de nelegalitate cu privire la netimbrarea precizării de acţiune având ca 
obiect partajarea acoperişului şi, de asemenea, nici instanţa de fond nu a pus în discuţie acest 
aspect având în vedere că petitul de partajare a podului a fost legal timbrat odată cu 
înregistrarea cererii introductive.  

  În apel, pârâţii au invocat, ca motiv de nelegalitate, calificarea greşită a 
obiectului cererii de chemare în judecată, din care ar putea decurge consecinţa aplicării 
greşite a normelor în materia taxelor judiciare de timbru. 

 În prezenta cauză nu s-au aplicat prevederile art. 18 alin.2 din Legea nr. 
146/1997 potrivit cărora „Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate 
face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a 
stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate”. 

 Textul legal evocat conferă părţii în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de 
timbrare o procedură clară, precisă şi previzibilă de contestare a modului de stabilire a taxei 
de timbru sub aspectul caracterului timbrabil al cererii de chemare în judecată. 
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 De asemenea, decizia anterior menţionată statuează că partea în sarcina căreia 
s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru poate formula critici care să vizeze 
caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul cererii de 
reexaminare, fără a putea supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul apelului 
sau recursului or, în prezenta cauză, niciuna dintre părţi nu au uzat de cererea de reexaminare 
întrucât instanţa nu a stabilit nicio obligaţie suplimentară de plată a taxei judiciare de timbru 
în sarcina uneia dintre ele. 

 Nu se poate susţine faptul că indiferent dacă partea interesată a uzat sau nu de 
reexaminare, aspectele menţionate nu mai pot forma obiect de critică prin intermediul căilor 
de atac de reformare, neexistând un drept de opţiune din acest punct de vedere şi ca atare, 
măsura privitoare la taxa judiciară de timbru devine irevocabilă prin soluţionarea 
reexaminării sau prin expirarea termenului de exercitare a acestei căi de atac, după caz. 

 Aceasta deoarece pe de-o parte, art.18 alin.1 din Legea nr.146/1997 prevede că 
determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată. 

 Pe de altă parte, potrivit art. 20 alin. 5 din Legea nr. 146/1997, cu modificările 
şi completările ulterioare, "În situaţia în care instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea 
unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa 
judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata 
taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu". 
Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale 
subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau 
sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare. 

 Aceste dispoziţii legale instituie în sarcina instanţelor care exercită controlul 
judiciar obligaţia de a verifica modul de determinare a cuantumului taxelor judiciare de 
timbru şi de a dispune măsuri pentru perceperea şi punerea în executare a acestor creanţe 
bugetare, fără a face vreo distincţie după cum în cauză s-a formulat sau nu cerere de 
reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei de timbru. 

 Textul legal mai sus menţionat are în vedere situaţia în care instanţa 
judecătorească învestită cu soluţionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată 
că, în fazele procesuale anterioare, "taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul 
legal", nicidecum situaţia în care partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată pretinde 
că nu datorează taxa de timbru sau că suma stabilită este prea mare. 

 Singura soluţie pe care instanţa judecătorească superioară, învestită cu 
soluţionarea unei căi de atac, o poate dispune în temeiul textului menţionat este aceea de 
obligare a părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente stadiului/stadiilor procesuale 
anterioare, urmând ca dispozitivul hotărârii să constituie titlu executoriu. 

 Având în vedere particularităţile speţei, anterior menţionate, faptul că în apel 
pârâţii au criticat calificarea greşită a obiectului cererii de chemare în judecată de către prima 
instanţă, punând în discuţie caracterul timbrabil al precizării de acţiune ce reprezintă un 
aspect de legalitate, respectiv de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în materia 
taxelor de timbru, Curtea apreciază că reiterarea acestei critici în cadrul motivelor de recurs 
este pe deplin admisibilă astfel ca va respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de 
reclamanta intimată prin întâmpinare.  

 În privinţa motivului de nelegalitate referitor la timbrarea întregirii de acţiune, 
Curtea constată că în mod legal tribunalul a constatat că la data înregistrării acesteia, 
20.02.2009 erau în vigoare dispoziţiile art. 3 lit. c din Legea nr.146/1997, conform cărora 
cererile de partaj se taxează cu 19 lei. Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile 
de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul 
cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea 
contestată. În prezenta cauză niciuna dintre părţi nu a contestat valoarea obiectului partajului. 
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 Contrar susţinerilor pârâţilor recurenţi, OUG nr.212/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, deşi a fost publicată în 
Monitorul Oficial nr. 837 din 12 decembrie 2008 şi a intrat în vigoare la această dată, nu a 
modificat sau completat prevederile art.3 lit.c din Legea nr.146/1997.  

 Dispoziţiile art. 3 lit. c din actul normativ arătat, prin care s-a stabilit că pentru 
cererile de partaj se achită o taxă judiciară de timbru de 3 % din valoarea masei partajabile au 
fost introduse prin Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 212/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 482 din 13 iulie 2009, care a intrat în vigoare 
la data de 16 iulie 2009, ulterior înregistrării precizării de acţiune, astfel că acest motiv de 
recurs al pârâţilor este nefondat. 

   Motivul de recurs al pârâţilor referitor la faptul că este greşită susţinerea 
instanţei de apel referitoare la faptul ca pârâţii aveau obligaţia ridicării excepţiei tardivităţii 
depunerii precizării de acţiune la primul termen după depunerea acesteia şi pentru că aceasta 
nu a fost legal timbrata, pârâţii nu aveau interesul de a invoca excepţia tardivităţii este 
apreciat de Curte ca nefiind fondat. 

 Astfel, art.132 alin.1 C.pr.civ. statuează că, la prima zi de înfăţişare instanţa va 
putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau modificarea cererii. 

 Aceste dispoziţii legale nu sunt de ordine publică, astfel încât potrivit art.108 
alin.3 C.pr.civ. pârâţi erau obligaţi să invoce nerespectarea lor la prima zi de înfăţişare ce a 
urmat după depunerea cererii completatoare şi înainte de a pune concluzii în fond, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a mai invoca neregularitatea procedurală.  

 Apelanţii nu au invocat excepţia tardivităţii depunerii întregirii de acţiune în 
termenul menţionat, respectiv până la următorul termen de judecată din 06.03.2009 astfel 
încât sunt decăzuţi din dreptul de a mai invoca această neregularitate procedurală. 

În opinia Curţii este nefondată critica pârâţilor privitoare la faptul că instanţa de apel a 
dat o hotărâre greşita, încâlcind dispoziţiile Legii nr.114/1996, anexa 1, în care se arata ca 
cerinţele minimale ale oricărei locuinţe prevăd "spatii pentru uscarea rufelor”. 

 Astfel, deşi în anexa 1 a Legii nr.114/1996 intitulată “Exigente minimale 
pentru locuinte”, la lit.G. - Spatii si instalatii de folosinta comuna pentru cladiri cu mai multe 
locuinte - se menţionează existenţa unor “spaţii pentru uscarea rufelor” însă, în cuprinsul 
acestui act normativ nu se reglementează care anume spaţii pot fi utilizate pentru uscarea 
hainelor, astfel că dacă legiuitorul nu a exemplificat aceste spaţii, ele pot fi oricare dintre 
spaţiile aflate în folosinţa comună, nu numai podul aşa cum pretind pârâţii recurenţi. 

De asemenea sunt nefondate şi motivele de recurs privitoare la aplicarea greşită a 
dispoziţiilor art. 6739 şi art.67310 C.pr.civ. în legătură cu cota de 77% din coproprietatea 
indiviză a pârâţilor şi scăderea valorii economice a apartamentelor aflate în proprietatea lor 
exclusivă. 

Potrivit art. 728 alin. 1 C.civ., nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. În 
conformitate cu dispoziţiile art. 673 ind. 5 alin. 2 C.pr.civ., instanţa este datoare ca, în primul 
rând, să procedeze la partajarea în natură a bunurilor supuse împărţelii, prin formarea unor 
loturi şi atribuirea lor către părţi conform cotelor deţinute. 

Art. 6739 C.pr.civ. statuează că "La formarea si atribuirea loturilor, instanţa va tine 
seama, după caz, si de acordul pârtilor, mărimea cotei-parţi ce se cuvine fiecăreia ori masa 
bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul si ocupaţia pârtilor, faptul ca unii dintre 
coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul 
coproprietarilor sau altele asemenea”.  

Conform art.67310 alin.1 teza I şi II C.pr.civ., în cazul în care împărţeala în natură a 
unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica 
în mod păgubitor destinaţia economică, la cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, prin 
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încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul bun. Dacă mai mulţi coproprietari cer să li se 
atribuie bunul, instanţa va ţine seama de criteriile prevăzute la art. 6739. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că art. 6739 C.pr.civ. stabileşte unele 
criterii ce trebuie avute în vedere la formarea loturilor şi cuprinde astfel o enumerare 
exemplificativă, şi nicidecum restrictivă. 

În măsura în care împărţirea în natură a bunului nu este posibilă, art. 67310 C.pr.civ. 
oferă soluţia atribuirii bunului unuia dintre coproprietari, cu plata unor sulte către ceilalţi 
coproprietari conform cotelor lor de proprietate. 

Se observă, aşadar, că legea enunţă regulile pentru efectuarea sistării coproprietăţii 
sau ale indiviziunii, problema punându-se în cazul promovării unei acţiuni având ca obiect un 
partaj vizând un bun aflat în proprietate comuna pe cote-parti fortată. Practica judiciară şi 
doctrina au admis, ca principiu, posibilitatea efectuării unui partaj în măsura în care există 
acordul tuturor coproprietarilor sau nu se ajunge de schimbarea destinaţiei concrete a bunului, 
ori nu se cauzează imposibilitatea unei utilizări normale a bunului pentru care s-a recunoscut 
coproprietatea perpetua.  

Coproprietatea forţată poate să înceteze când nu se mai impune cu necesitate a fi 
menţinută, iar natura şi destinaţia funcţională a bunului dau posibilitatea împărţirii lui, măsura 
fiind utilă şi pentru a se evita, pe cât posibil, raporturi tensionate între coproprietari. 

În ceea ce priveşte mărimea cotelor părţi, potrivit dispoziţiilor art. 6739 C.pr.civ., 
aceasta constituie un criteriu pentru efectuarea partajului în natură, însă în cauză doar 
reclamanta a solicitat atribuirea în proprietatea exclusivă a podului în timp ce pârâţii nu au 
solicitat niciodată atribuirea podului în coproprietatea acestora, ci s-au opus categoric 
partajului solicitat de către reclamantă. 

În aceste condiţii, sunt incidente dispoziţiile art. 67310 C.pr.civ., conform cărora 
criteriile prevăzute la art. 6739 C.pr.civ. sunt aplicabile doar dacă mai mulţi coproprietari cer 
să li se atribuie bunul. 

Prin urmare, faptul că pârâţii deţin cota de 77% din podul supus partajului nu are nicio 
relevantă întrucât nu au solicitat atribuirea podului în favoarea acestora.  

Despre scăderea valorii apartamentelor recurenţilor pârâţi, de asemenea, nu poate fi 
vorba câtă vreme dispoziţiile art. 67310 C.pr.civ. fac trimitere la o scădere importantă a valorii 
bunului supus partajului şi nicidecum al apartamentelor recurenţilor pârâţi. Mai mult, pentru 
egalizarea loturilor s-a stabilit sulta pe care reclamanta urmează să o achite pârâţilor, iar 
aceştia nu au contestat cuantumului sultei, în faţa instanţei de apel. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.7 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ., va respinge recursul declarat de pârâţii E.F., W.T., M.C.I. şi M.C.A., împotriva 
sentinţei (deciziei) civile nr. 739/A/din 23.10.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul 
nr. .../2008 pe care o menţine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea va 
obliga recurenţii, aflaţi în culpă procesuală, să plătească intimatei R.M.S. suma de 2.500 lei, 
cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariul avocaţial dovedit prin chitanţa de plată 
anexată la f. 27 din dosar. 

OPINIE CONCURENTĂ 
 
 
Cu opinia concurentă a d-lui judecător … în sensul că recursul trebuie respins însă 

motivele vizând timbrajul sunt inadmisibile nu nefondate. 
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Criticile formulate de recurenţii privind timbrajul puteau fi formulate de către orice 
parte doar în cadrul cererii de reexaminare la instanţa de fond, cu privire la modul de 
stabilirea a taxei de timbru, în temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 146/1997. 

Textul prevede doar acest mod de criticare a oricăror chestiuni în ce priveşte taxa de 
timbru şi nu distinge între partea în sarcina căreia s-a stabilit taxa de timbru şi celelalte părţi. 

A face o astfel de distincţie ar însemna a stabili două proceduri pentru aceleaşi 
aspecte, una specială, reexaminarea, pentru partea în sarcina căreia s-a stabilit taxa de timbru, 
şi una generală, apelul sau recursul, pentru celelalte părţi. 

Faptul că partea a uzat sau nu de calea specială nu deschide accesul la calea de atac a 
apelului sau recursului deoarece ar însemna să se lase la îndemâna părţii procedura pe care să 
o aleagă şi să o urmeze, prin exercitarea sau neexercitarea căii de atac speciale. 

Apoi, sintagma „modul de stabilire“ vizează orice aspecte privind stabilirea taxei de 
timbru, inclusiv stabilirea că acţiunea este scutită de taxă de timbru sau nestabilirea unei taxe 
de timbru. Cum pentru recurs, de exemplu, sunt indicate limitativ motivele pentru care poate 
fi criticată o hotărâre, iar pentru reexaminare nu sunt indicate limitativ astfel de motive, 
rezultă că orice critici vizând taxa de timbru pot fi formulate, însă doar în cadrul 
reexaminării. 

Orice critică ce vizează taxa de timbru poate fi formulată doar în cadrul procedurii de 
reexaminare şi va fi soluţionată doar aici iar nu în cadrul căilor ordinare sau extraordinare de 
atac. 

Încheiere de soluţionare a cererii de reexaminare privind taxa de timbru este 
irevocabilă, potrivit art. 18 alin. 3 din Legea nr. 146/1997. 

Întrucât Legea nr. 146/1997 prevede în art. 18 calea de atac specială a reexaminării 
împotriva modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru, partea nu mai poate critica 
hotărârea sub acest aspect în căile de atac întrucât astfel s-ar înfrânge caracterul irevocabil al 
acestei hotărâri (încheieri). 

Dacă s-ar permite criticarea şi în alt mod a modului de stabilire a taxelor de timbru, în 
înţelesul de mai sus, decât în procedura reexaminării, atunci indicarea caracterului irevocabil 
ar fi fără relevanţă. Or caracterul irevocabil înseamnă exact acest lucru, că cele stabilite 
irevocabil nu mai pot fi examinate într-o altă cale de atac. 

Cât timp împotriva modului de stabilire a taxei de timbru se poate uza doar de 
procedura reexaminării rezultă că orice altă cale de atac împotriva acestui mod de stabilire a 
taxei de timbru este inadmisibilă, indiferent dacă partea a uzat sau nu de această procedură. 

Acest aspect rezultă şi din principiul legalităţii căii de atac, în sensul că orice cale de 
atac poate fi exercitată doar dacă este prevăzută de lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta, 
cât şi din principiul specialia generalibus derogant, adică o cale de atac specială are 
prevalenţă faţă de calea de atac ordinară, ceea ce face ca acea cale de atac ordinară să devină 
inadmisibilă pentru că partea va putea folosi doar calea de atac specială. 

În măsura în care în ce priveşte taxa de timbru legea indică o procedură specială şi cu 
privire la examinarea taxei de timbru se menţionează expres că încheierea este irevocabilă 
rezultă cu puterea evidenţei că această problemă a taxei de timbru nu mai poate fi examinată 
într-o altă procedură. 

 

31. Ajutor public judiciar. Taxă judiciară de timbru. Acordare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, încheierea civilă nr. 728/A din aprilie  

Prin cererea formulată de petiţionarul F.G., acesta a solicitat acordarea ajutorului 
public judiciar în vederea exercitării căii de atac, în principal prin acordarea scutirii de la 
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plata taxei judiciare de timbru datorate în apel, iar în subsidiar, prin acordarea unei reduceri şi 
eşalonări la plata acestei taxe. 

 În motivarea cererii a arătat că înregistrează un venit lunar net de 524 lei din 
pensie şi venituri infime din activitatea de marochinier pentru care plăteşte impozit la normă 
de venit. 

 Este în vârstă de 76 de ani şi doar costul medicamentelor depăşeşte pensia, 
taxa judiciară de timbru datorată în apel reprezentând o sumă imposibil de achitat, astfel încât 
prin obligaţia instituită în sarcina sa, îi este îngrădit accesul liber la justiţie. 

 În susţinerea cererii de scutire, a invocat dispoziţiile art. 8 alin. 3 din OUG nr. 
51/2008. 

 În susţinerea cererii, petiţionarul a depus declaraţie pe proprie răspundere din 
care rezultă că a beneficiat de ajutor public judiciar în faţa instanţei de fond, pentru acelaşi 
litigiu, cupon de pensie, răspunsul de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul 
municipiului Cluj-Napoca, dovada că preţul apartamentului pe care l-a achiziţionat în baza 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 40730/28.09.2004 nu a fost achitat integral, precum şi 
certificatul de deces al fiului său, Felmeri Csaba (f. 3-11). 

 Examinând cererea, curtea constată următoarele: 
 În dosarul nr. …/117/2013, aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj, instanţa a stabilit 

in sarcina apelantului reclamant obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în sumă de 
5554,43 lei, aferentă soluţionării apelului declarat de acesta împotriva sentinţei civile nr. 
459/3.10.2014 a Tribunalului Cluj. 

Potrivit actelor depuse de către reclamant, acesta are o pensie de 524 lei (f. 9) şi nu s-a 
făcut dovada că ar realiza şi alte venituri.  

În aceste condiţii, instanţa constată că reclamantul nu se află în situaţia prevăzută de 
art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 51/2008, care prevede scutirea de la taxa de timbru pentru 
persoanele al căror venit net lunar se situează sub 300 lei, însă se încadrează în dispoziţia art. 
8 alin. 2 din acelaşi act normativ, care prevede avansarea de către stat în proporţie de 50% a 
sumelor de bani care constituie ajutor public judiciar, în cazul persoanelor al căror venit 
mediu net lunar pe membru de familie se situează sub 600 lei.  

Reclamantul nu a făcut dovada că s-ar încadra într-o situaţie care ar impune scutirea 
acestuia în totalitate de la plata taxei judiciare de timbru, astfel încât instanţa apreciază că o 
reducere cu 50% în baza art. 8 alin. 2 din OUG nr. 51/2008 coroborată cu o eşalonare a plăţii 
diferenţei rămase de plată pe o perioadă de 36 de luni în baza art. 34 alin. 2 din acelaşi act 
normativ, având ca şi finalitate obligaţia petiţionarului apelant de a achita în fiecare lună o 
sumă de 77,14 lei, este rezonabilă, permiţându-i acestuia accesul la justiţie.  

Totodată, este de menţionat că prin încheierea nr. 37/CC/4.02.2014 a Tribunalului 
Cluj, pronunţată în dosar nr. …/117/2013, petiţionarul a beneficiat de ajutor public judiciar 
prin scutire de la plata a 50% din taxă judiciară de timbru aferentă soluţionării fondului 
cauzei, reprezentând suma de 5554,43 lei, iar prin modalitatea de soluţionare a prezentei 
cereri, sunt respectate dispoziţiile art. 7 din OUG nr. 51/2008. 

 
 

32. Chemare în garanţie. Respingere ca tardivă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1006/A din 19 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 469 din 10 octombrie 2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. .../117/2014 a fost respinsă acţiunea precizată formulată de reclamantele H.E.F., 
B.H.O. şi H.V. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român reprezentat prin Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., având ca obiect expropriere.  
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 Au fost respinse cererile de chemare în garanţie formulate de pârâtul Statul 
Român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în 
contradictoriu cu S.M., S.V.E., C.V.M. şi O.I.M., având ca obiect pretenţii, ca tardive.  

 A fost obligată pârâta să plătească în favoarea chematei în garanţie S.M. 
cheltuieli de judecată în suma de 1.000 lei. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Prin cererea de chemare în judecată iniţială (f. 1-4) reclamantele au invocat 

faptul că lucrările aferente Autostrăzii Braşov-Borş ocupă o suprafaţă de 802,65 mp. teren, 
care se identifică în tarla nr. 27, parcela nr. 46 în suprafaţă totală de 6.300 mp., teren cu 
privire la care s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 5818/21.08.2007 în favoarea antecesorului 
lor în drepturi, defunctul H.I.V.. 

 Tribunalul a constatat că prin Hotărârea nr. 14 din 18 aprilie 2008 a Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A. (f. 7) s-a aprobat acordarea de despăgubiri 
pentru imobilul expropriat situat în localitatea Săvădisla, categoria de folosinţă arabil 
extravilan, tarlaua 27, parcela 46, în suprafaţă de 437 mp., identificat cu număr cadastral 
3331 (art. 1). Potrivit art. 2 despăgubirea stabilită în conformitate cu Legea nr. 198/2004, în 
cuantum de 9.008,84 lei s-a achitat în favoarea lui H.I.V.. Anterior, prin Hotărârea nr. 
529/30.08.2006, emisă în temeiul Legii nr. 198/2004 şi al H.G. nr. 742/2005, a fost 
expropriată suprafaţa de 972,35 mp. , identificat prin nr. cadastral 1317, de la acelaşi 
proprietar. 

 Conform certificatului de moştenitor nr. 3 din 30 martie 2012, eliberat de 
B.N.P. L.C. în dosarul succesoral nr. 3/2012 (f. 6), moştenitorii defunctului H.V., decedat la 
data de 16 decembrie 2011, sunt reclamantele din prezenta cauză.  

Din probaţiunea administrată în cauză rezultă că în timpul vieţii H.V. a sesizat 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, ulterior emiterii celor două hotărâri, 
cu privire la existenţa unui stâlp de medie tensiune pe terenul proprietatea sa (f. 13). Prin 
cererea înregistrată sub nr. 13138/13.10.2011 la O.C.P.I. (f. 14) H.V. a solicitat desemnarea 
unui expert pentru identificarea şi măsurarea parcelei nr. 46 din tarla nr. 27, pentru a se 
constata ce suprafaţă de teren a rămas după construirea autostrăzii şi totodată, pentru a se 
stabili pe care parcelă este amplasat stâlpul arătat. Ulterior, antecesorul reclamanţilor s-a 
adresat şi Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj, anexând la cerere şi documentaţia 
cadastrală întocmită (f. 15). 

 Cu privire la existenţa stâlpului de medie tensiune pârâta a susţinut constant în 
cuprinsul întâmpinării că acesta este amplasat pe terenul proprietatea numitei C.M. de la care 
s-a şi expropriat suprafaţa ocupată efectiv. Tribunalul constată că hotărârea emisă în favoarea 
numitei C.M. a format obiectul dosarului nr. .../117/2008 al Tribunalului Cluj, în care s-a 
pronunţat sentinţa civilă nr. 273/30.04.2009 (f. 65-66). 

În cadrul dosarului menţionat a fost administrată proba cu expertiza, iar conform 
raportului întocmit de ing. M.r. (f. 61-64), pe suprafaţa de 1.693,4 mp. este edificat 1 stâlp de 
iluminat stradal, realizat odată cu lucrările autostrăzii, amplasat pe partea laturii mai mari a 
parcelei triunghiulare.  

 În cauză pentru identificarea terenului în litigiu instanţa a încuviinţat 
efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea topografie de către ing. C.G. (f. 
123-132).  

 Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că, în conformitate cu evidenţa 
cadastrală actuală, stâlpul descris în cererea de chemare în judecată nu este amplasat pe 
suprafaţa de 802,65 mp., ci pe parcela cu număr cadastral 1320/2, proprietatea numitei 
C.M.. Această constatare a confirmat susţinerile pârâtei în sensul că stâlpul a fost amplasat pe 
un teren învecinat celui aparţinând reclamantelor şi care s-a aflat în proprietatea defunctei 
C.G.M..  
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Expertul a constatat de asemenea că Statul Român a expropriat din tarlaua nr. 27 
parcela nr. 46, două suprafeţe de teren identificate cadastral cu nr. 3331 (în suprafaţă de 437 
mp.) şi nr. 1.317 (în suprafaţă de 972,35 mp.). 

Referitor la expertiza tehnică extrajudiciară întocmită de ing. S.V., pe ale cărei 
constatări şi-au întemeiat reclamantele pretenţiile, expertul judiciar a arătat că determinările 
au fost efectuate în baza planului parcelar aflat la Primăria Săvădisla, care a servit şi la 
punerea în posesie, vizat spre neschimbare. În opinia expertului judiciar, eroarea din 
documentaţia sumară arătată constă în preluarea din plan strict a perimetrului parcelei. Acest 
plan fiind întocmit grafic cu erori datorate şi scării de reprezentare şi nu analitic, a rezultat o 
diferenţă de suprafaţă de doar 4.640 mp. şi nu de 6.300 mp., conform titlului de proprietate. 
În urma suprapunerii perimetrului rezultat peste planul parcelar cu evidenţa numerelor 
cadastrale acordate a reieşit că suprapunerea parcelei (în suprafaţă de 4.640 mp, cu orientarea 
dată de planul parcelar al comisiei), cu terenul aferent autostrăzii, este 2.212 mp., aşa cu 
rezultă din Anexa nr. 4 la raport. Ulterior, această suprafaţă rezultată de 2.212 mp. a fost 
diminuată cu cea expropriată şi pentru care au fost acordate despăgubiri, de 1.409 mp. 
(437+972), rezultând suprafaţa pretinsă de reclamante de 802 mp. 

În raport de probele administrate, instanţa de fond a concluzionat că sunt neîntemeiate 
susţinerile reclamantelor în sensul că lucrările aferente autostrăzii ocupă suprafaţa de 802 mp. 
din parcela nr. 46 tarla nr. 27, evidenţiată în titlul de proprietate eliberat în favoarea 
antecesorului lor. 

Expertul judiciar desemnat a constat de asemenea că parcela în discuţie ar trebui 
poziţionată şi ca orientare conform planului parcelar aflat la Primăria Săvădisla, care a servit 
şi la punerea în posesie, dar în această ipoteză stâlpul s-ar afla pe o diferenţă de suprafaţă a 
parcelei în afara autostrăzii. În acelaşi timp, potrivit planului cu înregistrarea cadastrală aflat 
la O.C.P.I. Cluj, toate parcelele din zona respectivă au fost poziţionate cu o rotaţie a orientării 
acestora în sens invers mersului acelor de ceasornic, aşa cum rezultă din Anexele nr. 1 şi 2 la 
raport.  

Concluziile expertului au fost în sensul că există două planuri: unul fiind planul cu 
punerea în posesie, aflat la Primăria Săvădisla, care a stat la baza emiterii titlului de 
proprietate şi al doilea cu evidenţa înregistrării cadastrale aflat la O.C.P.I., care a stat la baza 
exproprierii. Cele două planuri au orientări diferite şi nu s-a respectat orientarea primului plan 
la înregistrarea cadastrală, cu toate că s-a făcut menţiunea „vizat spre neschimbare”. 

Or, tribunalul a apreciat întemeiate susţinerile pârâtei potrivit cărora singurul plan 
parcelar care poate fi opus expropriatorului este cel care a fost semnat spre neschimbare de 
către Primarul comunei Săvădisla şi care a fost înregistrat în evidenţele O.C.P.I. În baza 
acestui din urmă plan au fost întocmite documentaţiile cadastrale aferente imobilelor 
expropriate cu numerele cadastrale 1317 şi 3331 Săvădisla, ca şi celelalte documentaţii 
tehnice care vizau restul terenurilor din tarlaua nr. 27.  

Pornind de la această constatare, tribunalul a apreciat că nu pot fi acceptate 
propunerile expertului de repoziţionare a parcelelor, pentru a se concluziona în final că 
potrivit planului de punere în posesie aflat la primăria Săvădisla (şi care nu este identic cu cel 
care a stat la baza documentaţiilor de expropriere) ar rezulta o diferenţă de teren pentru care 
reclamantelor li se cuvin despăgubirii. Astfel, expertul a întocmit o propunere de înregistrare 
cadastrală diferită de cea care a stat la baza exproprierii şi a rezultat o suprafaţă ocupată de 
autostradă de 3.364 mp. faţă de 1409 mp., suprafaţă pentru care au fost acordate despăgubiri 
prin cele două hotărâri analizate în favoarea defunctului H.V.. Conform acestei variante 
diferenţa de suprafaţă care nu va fi ocupată de autostradă va fi 2.396 mp., iar stâlpul de medie 
tensiune se va afla în cuprinsul acesteia. 
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După comunicarea raportului de expertiză reclamantele şi-au precizat acţiunea 
raportat la constatările şi propunerile expertului f. 136-138), solicitând stabilirea 
despăgubirilor atât pentru suprafaţa de 1.955 mp., cât şi pentru suprafaţa de 2.396 mp. 

Din raportul de expertiză întocmit rezultă că există neconcordanţe între cele două 
planuri, dar instanţa se poate pronunţa doar în limitele învestirii sale şi doar cu privire la 
obiectul cererii deduse judecăţii, neavând posibilitatea de a dispune modificarea planului 
cadastral sau modificarea înregistrării de la O.C.P.I. Mai mult, pretenţiile reclamanţilor cu 
privire la ocuparea în fapt a unei suprafeţe din suprafaţa totală de 6.300 mp. evidenţiată în 
titlul de proprietate, care excede suprafeţei pentru care au fost acordate despăgubiri (1409 
mp.) trebuie să se raporteze în mod necesar la evidenţele cadastrale ale O.C.P.I şi la planul 
care a fost comunicat de Primăria comunei Săvădisla expropriatorului. Tribunalul a apreciat 
că sunt întemeiate susţinerile pârâtei în sensul că expropriatorului nu i se poate opune un alt 
plan decât cel care i s-a comunicat, vizat spre neschimbare. Nu sunt de neglijat nici 
consecinţele pe care le poate genera propunerea expertului de repoziţionare/reorientare a 
parcelelor cu privire la situaţia celorlalţi proprietari ai terenurilor din tarlaua nr. 27. 

În baza dispoziţiilor art. 73 alin. 3 C.pr.civ. au fost respinse cererile de chemare în 
garanţie formulate de pârâtul Statul Român prin Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. în contradictoriu cu S.M., S.V.E., C.V.M. şi O.I.M., 
având ca obiect pretenţii, ca tardive, faţă de admiterea excepţiei corespunzătoare în şedinţa 
publică din data de 03.10.2014.   

 În temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civ. pârâta a fost obligată să plătească în 
favoarea chematei în garanţie S.M. cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei, reprezentând 
onorariu avocaţial conform chitanţei de la dosar (f. 358). 

 Împotriva acestei sentinţei au declarat apel în termenul legal reclamantele 
H.E.F., B.H.O., H.V., care au solicitat schimbarea în tot a hotărârii atacate cu excepţia 
soluţiei date cererii de chemare în garanţie, rejudecarea cauzei şi, în consecinţă, admiterea 
cererii de chemare în judecată şa cum a fost precizată la data de 26.08.2014.  

 În motivarea apelului, reclamantele au arătat că solicită instanţei să reaprecieze 
şi să reinterpreteze probele administrate de prima instanţă, respectiv corespondenţa dintre 
reclamantul H.V. şi CNADNR anterioare sesizării instanţei de judecată, concluziile raportului 
de expertiză tehnică judiciară efectuată de expertul C.G., din care rezultă că planul cadastral 
aflat la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj , deşi a fost vizat spre neschimbare 
de către primarul comunei Săvădisla şi depus ulterior în dosarul de expropriere al 
antecesorului lor, a suferit modificări esenţiale, în sensul că acest plan conţine un alt 
amplasament al parcelei de pe titlul de proprietate al lui H.V., rezultat prin rotirea cu un 
unghi de aproximativ 7 grade a capătului de N-V al parcelei. 

 Instanţa de apel a preluat din expertiză o serie de argumente care să conducă la 
soluţia adoptată, fără a ţine seama că planul de înregistrare cadastrală prezintă erori majore de 
amplasament a parcelei, este în neconcordanţă cu planul de punere în posesie care a stat la 
baza eliberării titlului de proprietate.  

 Cercetarea temeinică a situaţiei planului care a stat la baza întocmirii 
documentaţiei de despăgubiri, revenea expropriatorului, astfel că nu se poate accepta ca cei 
prejudiciaţi prin erorile planului cadastral şi cărora li se cuvin despăgubiri să suporte 
consecinţele neîndeplinirii sarcinilor ce revin expropriatorului şi primăriei locale.  

 În acest context este de menţionat şi faptul că, titlul de proprietate al 
antecesorului lor, H.V., nu a fost contestat niciodată anterior exproprierii şi îşi păstrează 
valabilitatea deplină derivată din planul de punere în posesie.  

 Consecinţa soluţiei pronunţată de prima instanţă este aceea că se ajunge la 
exproprierea lor abuzivă, fără plata niciunei despăgubiri de suprafaţa de 3364 mp, care este 
efectiv ocupată de autostradă. 
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 Cel de-al doilea argument reţinut de instanţa de fond, referitor la consecinţele 
asupra celorlalţi proprietari ai tarlalei nr. 27 este, de asemenea, nejustificat, fiind fundamentat 
pe erorile săvârşite cu ocazia întocmirii documentaţiei de despăgubire a antecesorilor lor. 

 Împotriva hotărârii instanţei de fond a declarat apel în termenul legal şi pârâta 
CNADNR, solicitând în principal, schimbarea în parte a sentinţei apelate, în sensul înlăturării 
obligaţiei stabilită în sarcina ei de a plăti cheltuieli de judecată în cuantum de 100 lei către 
chemata în garanţie S.M. şi obligarea reclamantelor la plata acestei sume, iar, în subsidiar, 
schimbarea în parte a sentinţei apelate, în sensul cenzurării onorariului avocaţial pretins de 
chemata în garanţie. 

 În motivarea apelului s-a arătat că hotărârea instanţei d fond este dată cu 
aplicarea şi interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 73, 74 şi 453 Cod proc. civ., pentru că, în 
speţă, nu era incidentă excepţia tardivităţii, aşa cum greşit a reţinut prima instanţă. Aceasta 
pentru că, cererile de chemare în garanţie au fost formulate imediat, la data de 5.09.2014, 
după depunerea raportului de expertiză topografică, la data de 29 iulie 2014. 

 Mai mult, instanţa avea posibilitatea să disjungă cererile de chemare în 
garanţie şi nu să dispună respingerea lor ca tardive. 

 Din perspectiva soluţiei pronunţate cu privire la fondul cauzei, respectiv 
respingerea cererii de chemare în judecată, se impune ca toate cheltuielile de judecată să fie 
suportate de partea din culpa căreia s-a declanşat litigiul. 

 Cu privire la cererea subsidiară, apelanta a arătat că activitatea 
reprezentantului chemaţilor în garanţie s-a limitat la redactarea actului procedural intitulat 
„poziţie procesuală” care a fost depus la dosar pentru termenul de judecată din 3.10.2014 şi al 
cărui conţinut este sumar. Prin urmare, onorariul avocaţial pretins este disproporţionat de 
mare în raport de complexitatea cauzei şi cu activitatea desfăşurată de către reprezentantul 
chematei în garanţie. 

 Prin întâmpinarea depusă, intimaţii H.E.F., B.H.O., H.V. s-au opus admiterii 
apelului declarat de pârâta CNADNR, solicitând menţinerea sentinţei cu privire la dispoziţia 
referitoare la cheltuielile de judecată stabilite în sarcina pârâtei. 

  Intimata S.E. a depus la dosarul cauzei (f. 39), un scriptt prin care învederează 
şi solicită instanţei să ţină seama de faptul că planurile întocmite de expertul C.G. încalecă 
proprietăţile lor în mod abuziv şi fără nicio fundamentare tehnică, că toţi proprietarii au fost 
de acord şi au semnate procesele verbale de punere în posesie fără obiecţiuni, poziţionarea 
autostrăzii făcându-se pe harta întocmită de către inginerii topografi cu ocazia punerii în 
posesie, în anul 1993.  

 Intimata S.M. a arătat că, în ce priveşte apelul reclamantelor, lasă la latitudinea 
instanţei modalitatea de soluţionare a acestuia, criticile formulate în apelul reclamantelor nu 
privesc situaţia ei. 

 Cu privire la apelul declarat de pârâta CNADNR, intimata S.M. a solicitat 
respingerea acestuia şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată din apel, arătând 
următoarele: 

 Instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile art. 73 alin. 3 Cod proc. civ. şi în 
consecinţă, a respins ca tardive cererile de chemare în garanţie, astfel că, culpa pârâtei a fost 
sancţionată prin obligarea ei la plata cheltuielilor de judecată.  

 Posibilitatea conferită de dispoziţiile art. 74 alin. 4 Cod proc. civ., nu este 
aplicabilă speţei, pentru că, doar în ipoteza în care s-ar fi constatat admisibilitatea în principiu 
a cererii formulată de apelantă, instanţa avea opţiunea de a uza de posibilitatea disjungerii 
cererii de chemare în garanţie. Dar, constatând că cererea de chemare în garanţie este tardivă, 
instanţa de fond în mod legal a admis excepţia tardivităţii acesteia, fără a mai uza de 
dispoziţiile art. 74 alin. 4 Cod proc. civ. 
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 În ce priveşte critica subsidiară, privind reducerea onorariului avocaţial, 
intimata a arătat că onorariul achitat nu este disproporţionat în raport cu complexitatea cauzei 
şi activitatea desfăşurată de către reprezentantul ei, constând în studierea dosarului, analiza 
tuturor documentelor şi cererilor formulate în acest litigiu, muncă finalizată prin redactarea 
unui înscris prin care şi-a exprimat poziţia faţă de cererea de chemare în garanţie formulată 
de pârâtă.  

 Apelantele H.E.F., B.H.O., H.V., au formulat răspuns la întâmpinarea pârâtei 
CNADNR, prin care au arătat că raportat la argumentele de fapt şi de drept pe care le invocă 
pârâta, hotărârea instanţei de fond este temeinică şi legală.  

 Raportat la caracterul inadmisibil al cererii invocat de pârâtă, s-a arătat că în 
cauză ne găsim în situaţia unei exproprieri în fapt a unei porţiuni de teren în suprafaţă de 
1955 mp, care a fost ocupată efectiv de autostradă şi pentru care antecesorul lor nu a primit 
nicio despăgubire.  

 În ce priveşte faptul că prezenta acţiune a fost promovată la un interval mare 
de timp de la data încasării despăgubirilor de către antecesorul lor, se arată că antecesorul 
reclamantelor a sesizat ulterior primirii despăgubirilor că există posibile nereguli cu privire la 
amplasamentul traseului autostrăzii, iar pârâta nu a propus şi nu a administrat nicio probă 
care să combată concluziile expertizei referitoare la erorile planului parcelar pus la dispoziţia 
expropriatorului.  

 În ce priveşte apărările pârâtei cu privire la suprafaţa de 2936 mp, proprietatea 
antecesorului lor pe care a fost amplasat un stâlp de înaltă tensiune ce deserveşte autostrada, 
apelantele au arătat că stâlpul este amplasat pe parcela antecesorului lor, dar datorită 
translatării eronate a parcelelor, a existat iluzia că stâlpul ar fi plasat pe parcela învecinată a 
chematei în garanţie S.M.. Prin urmare, aceasta fiind realitatea topografică, solicită 
despăgubiri şi pentru această porţiune de teren. 

 Reclamantele apelante au răspuns la întâmpinarea depusă de chemata în 
garanţie S.M., arătând că solicită respingerea cererilor formulate de pârâta CNADNR. 

 Pârâta CNADNR a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinarea formulată 
de chemata în garanţie S.M., invocând aceleaşi argumente înserate şi în declaraţia de apel, 
formulată de ea împotriva hotărârii instanţei de fond. 

 Examinând apelurile declarate de reclamante şi pârâta CNADNR, prin prisma 
motivelor invocate, curtea apreciază că sunt nefondate şi în consecinţă, în baza art. 466 şi 480 
Cod proc.civ., urmează să le respingă pentru următoarele considerente:  

 În ce priveşte apelul reclamanţilor, curtea apreciază că estre nefondat şi în 
consecinţă, în baza art. 466 şi 480 Cod proc. civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente: 

 Prin hotărârea nr. 14 din 18.04.2008 a CNADNR, s-a aprobat acordarea de 
despăgubiri în favoarea reclamantului H.I.V. pentru imobilul expropriat, teren în suprafaţă de 
437 mp, categoria de folosinţă arabil extravilan, situat în tarlaua 27, parcela 46, identificat cu 
nr. cad. 3331, din întreaga suprafaţă de 6300 mp a imobilului. 

 Anterior, prin Hotărârea nr. 529/30.08.2006 a fost expropriată suprafaţa de 
972,35 mp, teren situat în tarlaua 27, parcela 46, identificat prin nr. cad. 1317 de la acelaşi 
proprietar, reclamanţii din prezenta cauză fiind moştenitorii acestuia. 

 Despăgubirea a fost stabilită, aşa cum s-a arătat în favoarea lui H.I.V., 
antecesorul reclamanţilor din cauză, proprietarul acestui teren conform titlului de proprietate 
5818/21.08.2007. 

 Rezultă aşadar că terenul în litigiu identificat iniţial prin tarlaua 27, parcela 46 
din titlul de proprietate 5818/21.08.2007 cu suprafaţa totală de 6300 mp se compune în 
prezent din două parcele, ca rezultat al celor două exproprieri succesive, în prezent suprafaţa 
rămasă în proprietatea reclamanţilor, fiind de 4891 mp. 
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 Ulterior emiterii celor două hotărâri, între H.I.V. şi pârâta CNADNR s-a purtat 
o corespondenţă legată de existenţa unui stâlp de medie tensiune pe terenul proprietatea sa, 
întrucât acesta a susţinut că stâlpul este amplasat pe terenul proprietatea sa. 

 În urma verificărilor efectuate, pârâta a comunicat petentului că stâlpul de 
medie tensiune nu se găseşte pe proprietatea sa, ci pe proprietatea numitei C.M., situaţie 
confirmată şi de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, comunicată reclamantei H.V. 
în 10.09.2013, adresă în care se precizează şi faptul că din terenul la care reclamanta face 
referire, au fost expropriate două suprafeţe de 437 mp şi respectiv 972,35 mp, pentru care au 
fost emise hotărâri de expropriere şi de acordare a despăgubirilor, că despăgubirile au fost 
eliberate în favoarea numitului H.V. prin mandatar H.V.. În acelaşi răspuns se menţionează 
că documentaţia cadastrală pe care a adresat-o petenta, neavizată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj deplasează imobilul ei şi îl suprapune peste alte proprietăţi cu 
numere cadastrale 1318,1319, 1321, 1320/1, 13202, 1331, 1334, documentaţii recepţionate şi 
avizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj şi întocmite conform planului 
parcelar eliberat de Primăria Săvădisla, vizat spre neschimbare.  

 Răspunsul comunicat pârâtei este confirmat şi de expertiza tehnică efectuată în 
dosar nr. .../117/2008 al Tribunalului Cluj de expert M.r., soluţionat prin sentinţa civilă nr. 
273/30.04.2009, care constată că la data efectuării măsurătorilor în baza documentaţiei aflate 
la dosarul cauzei, faţă de declaraţiile reclamantei din cauză, C.M. şi a celor prezenţi pe teren, 
s-a constatat că pe terenul în cauză (al reclamantei C.M.) este edificat un stâlp de iluminat 
stradal realizat cu ocazia construirii autostrăzii, amplasat pe partea laturii mai mare a parcelei 
triunghiulare a terenului în cauză. 

  De reţinut din aceeaşi expertiză este faptul că, între cei prezenţi pe teren a fost 
şi d-na H., proprietara parcelei de teren vecine cu cea în cauză, deci una dintre reclamantele 
din prezenta cauză, care nu a avut obiecţiuni la constatările expertei. 

 Expertul desemnat în cauza de faţă, C.G., a stabilit că, în conformitate cu 
evidenţa cadastrală actuală, stâlpul descris în cererea de chemare în judecată este amplasat pe 
parcela cu nr. dac. 1320/2, proprietatea numitei C.M., constatare care conformă susţinerile 
pârâtei, în sensul că stâlpul a fost amplasat pe un teren învecinat celui aparţinând 
reclamantelor. 

 Acelaşi expert desemnat în cauză a stabilit că există două planuri, unul fiind 
planul cu punerea în posesie aflat la Primăria comunei Săvădisla care a stat la baza emiterii 
titlului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 şi al doilea, cu evidenţa înregistrării 
cadastrale, care a stat la baza exproprierii. Cele două planuri au orientări diferite, că nu s-a 
respectat orientarea primului plan la înregistrarea cadastrală, cu toate că pe acesta s-a făcut 
menţiunea „vizat spre neschimbare”. 

  Documentaţiile cadastrale aferente imobilelor expropriate cu nr. cad. 1317 şi 
3331 Săvădisla, ca toate celelalte documentaţii care vizau întreaga tarla cu nr. 27 au fost 
întocmite în baza planului semnat spre neschimbare de Primăria comunei Săvădisla şi care a 
fost înregistrat în evidenţele O.C.P.I.Cluj. 

 Expertul a propus o repoziţionare a parcelelor şi o înregistrare cadastrală 
diferită de cea care a stat la baza exproprierii, repoziţionare în urma căreia rezulta o suprafaţă 
ocupată de autostradă de 3364 mp, faţă de 1409 mp, suprafaţă pentru care au fost acordate 
despăgubiri prin cele două hotărâri numitului H.I.V., iar stâlpul de medie tensiune se află în 
cuprinsul acestei suprafeţe de 3364 mp, astfel că pentru diferenţa de suprafaţă reclamantelor 
li s-ar cuveni despăgubiri.  

 Curtea apreciază că în mod legal instanţa de fond nu a acceptat propunerile 
expertului, că singurul plan parcelar care poate fi opus expropriatorului este cel care a fost 
semnat spre neschimbare de Primarul comunei Săvădisla şi care a fost înregistrat în 
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evidenţele O.C.P.I., că propunerea expertului de repoziţionare a parcelelor nu poate fi 
acceptată. 

  A accepta soluţia propusă de expert şi solicitată doar prin cererea de apel, ar 
echivala cu pronunţarea instanţei cu depăşirea limitelor investirii, în raport de obiectul cererii 
de chemare în judecată, acela de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor pentru suprafaţa de 
802,65 mp, iar ulterior, după precizarea de acţiune, de la fila 136, de obligare a pârâtei la 
plata despăgubirilor pentru suprafaţa de 1955 mp. 

 Criticile reclamantelor privind reţinerile instanţei de fond referitoare la 
consecinţele pe care le poate genera cererea reclamantelor bazată pe propunerea expertului de 
repoziţionare/reorientare a parcelelor asupra celorlalţi proprietari, constând în aceea că nu 
înţeleg la ce consecinţe face trimitere instanţa, sunt nefondate şi de altfel, justificate, prin 
aceea că în tarlaua nr. 27 au avut terenuri expropriate mai multe persoane, între care şi cei 
chemaţi în garanţie, care prin poziţia procesuală avută, au învederat instanţei că exproprierea 
lor s-a făcut tot pe baza planului vizat spre neschimbare, semnat de Primarul comunei 
Săvădisla. 

 Nu în ultimul rând, instanţa reţine că antecesorul reclamantelor a primit 
despăgubirile rezultate în urma celor două exproprieri în data de 18.04.2008, fără a înţelege 
să conteste suprafaţa expropriată sau cuantumul despăgubirilor acordate.  

 În concluzia celor reţinute, curtea apreciază că instanţa de fond a pronunţat o 
hotărâre legală, întemeiată pe baza probelor administrate în cauză, că susţinerile 
reclamantelor în sensul că lucrările aferente autostrăzii ocupă suprafaţa de 802,65 mp din 
parcela 46, tarlaua 27 din titlul de proprietate eliberat în favoarea antecesorului lor, sunt 
neîntemeiate. 

 În ce priveşte apelul pârâtei CNADNR, curtea apreciază că este nefondat, şi în 
consecinţă, în baza art. 466 şi 480 Cod proc. civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente: 

 Apelul pârâtei CNADNR are ca obiect principal exonerarea ei de la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, iar în subsidiar, cenzurarea onorariului 
avocaţial pretins de către chemata în garanţie, S.M.. 

 Cu privire la cererea principală, curtea apreciază că este nefondată, având în 
vedere că, cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta CNADNR a numitei S.M. a 
fost respinsă ca tardivă, în temeiul art. 73 alin. 3 Noul Cod de Procedură Civilă, urmare 
admiterii excepţiei tardivităţii formulării acestei cereri. 

 Admiterea excepţiei tardivităţii cererii de chemare în judecată este legală, 
având în vedere că potrivit dispoziţiile art. 73 alin. 3 Cod proc. civ., cererea făcută de pârât se 
va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanţe, iar 
dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. 

 În cauză, cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 
19.02.2014, iar cererea de chemare în garanţie a fost depusă la data 5.09.2014, cu depăşirea 
termenului prev. de art. 73 alin. 3 Cod proc. civ.  

 Critica apelantei referitoare la faptul că în cauză nu era incidentă excepţia 
tardivităţii cererii de chemare în garanţie în condiţiile în care interpretarea art. 73 alin. 1 şi 
art. 74 alin. 4 Cod proc. civ., dădeau posibilitatea instanţei să disjungă cererile de chemare în 
garanţie de cererea de chemare în judecată, nu sunt fondate. Art. 74 alin. 4 Cod proc. civ., 
prevede posibilitatea disjungerii cererii de chemare în garanţie, dar această procedură este 
lăsată la latitudinea instanţei, care o aplică doar atunci când cererea este făcută în primul rând 
în termenul procedural şi după aceea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin 
cererea de chemare în garanţie. În mod legal instanţa de fond a apreciat că această cerinţă nu 
este îndeplinită în cauză, şi raportat la momentul formulării cererii de chemare în garanţie, a 
respins-o ca tardivă şi nu a dispus judecarea ei separată.  
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 Cu privire la cererea subsidiară ce cenzurare a onorariului avocaţial, curtea 
reţine următoarele: 

 Potrivit dispoziţiilor art. 451 alin. 2 Cod proc. civ., instanţa poate din oficiu să 
reducă motivat partea din cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţilor atunci când 
acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau cu complexitatea cauzei, ori cu 
activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama de circumstanţele cauzei. 

 Prin urmare, prerogativa instanţei de a cenzura cu prilejul stabilirii cheltuielilor 
de judecată cuantumul onorariului avocaţial convenit prin prisma proporţionalităţii sau în 
raport cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse este consacrată prin lege. Această 
prerogativă este necesară în condiţiile în care, onorariul de avocat, convertit în cheltuieli de 
judecată urmează a fi suportat de partea potrivnică. 

 Cu ocazia cenzurării onorariului avocaţial, instanţa urmează să aibă în vedere 
dacă cuantumul sumei încasată cu acest titlu constituie cheltuială necesară şi a fost în mod 
real făcută în limita unui cuantum rezonabil. 

 În speţă, curtea constată că, cererea de chemare în garanţie a fost formulată, 
aşa cum s-a reţinut în aliniatul precedent cu mult peste termenul procedural, ceea ce a 
presupus studierea întregului dosar şi a probaţiunii administrate în cauză, pentru ca, 
reprezentantul chematei în garanţie să-şi poată exprima în scris şi susţine poziţia procesuală 
în faţa instanţei de judecată. 

 În consecinţă, curtea apreciază că instanţa de fond în mod legal a apreciat ca 
fiind justificată suma percepută în baza contractului de asistenţă juridică cu titlu de onorariu 
avocaţial şi a dispus obligarea pârâtei la plata acestei sume către chemata în garanţie S.M..  

 Urmare respingerii apelului, pârâta CNADNR fiind în culpă procesuală, în 
baza art. 453 Cod proc. civ.,  va fi obligată, să-i plătească intimatei S.M. suma de 500 lei, 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei de la fila 107.
   

 

33. Casare cu reţinere în vederea administrării de probe suplimentare. 
Rejudecare printr-o altă decizie, separată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 208/R din 7 aprilie 2015  

I. Prin cererea formulată, astfel cum a fost precizată, reclamantul D.I. a formulat 
contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 1173 din 30.06.2004 emisă de Primarul oraşului Beclean 
şi a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Primarul, Primăria, Consiliul Local Beclean, L.E., 
L.B., Banca C. – Sucursala Bistriţa-Năsăud, Ministerul Finanţelor Publice: 

 - să se constate nulitatea dispoziţiei nr. 1173 din 30.06.2004 
 - să se constate calitatea sa de persoană îndreptăţită la restituirea imobilului 

solicitat; 
- să se constate că pârâţii de rândul 4-5 sunt moştenitorii defuncţilor L.D. şi S., 

decedaţi în 1944; 
- să se constate că masa succesorală rămasă în urma def. L.D. şi S. se compune din 

imobilul înscris în CF 353 Beclean nr. top 1158, 1159/1, 1157/2/2, 1159/2 transcris astfel: 
1158/1, 1159/1, 1159/2/1, 1157/2/2/1, în CF 3865, iar 1158/2, 1159/2/2, 1157/2/2/2 în CF 
353 Beclean; 

- să se constate că între el şi pârâţii L.E. şi L.B. a intervenit un contract de vânzare-
cumpărare sub semnătură privată cu privire la cota de ½ parte din imobilul înscris în CF 
353 Beclean nr. top 1158, 1159/1, 1159/2, 1157/2/2 transcris în parte în CF 3865 şi 353 
Beclean; 

- să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de întabulare; 
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- să se dispună restituirea în natură a cotei de ½ parte din imobilul teren şi obligarea 
la măsuri reparatorii pentru construcţii cu subrogarea în drepturile statului pentru cota de 
teren restituită din CF 3865 Beclean, în cadrul contractului de concesiune încheiat cu pârâta 
de rândul 6; 

- să se dispună întabularea dreptului de proprietate în CF; 
- cu cheltuieli de judecată. 
II. Prin sentinţa civilă nr. 741/F din 17 aprilie 2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, 

pronunţată în rejudecare în dosarul nr. .../2006*, s-a admis în parte cererea formulată de 
reclamantul D.I., continuată de moştenitoarea D.M., în contradictoriu cu pârâţii Oraşul 
Beclean, Primarul oraşului Beclean şi Banca C. S.A. 

În consecinţă, a fost anulată dispoziţia nr. 1173/30.06.2004, emisă de Primarul 
oraşului Beclean. 

S-a constatat că defunctul D.I. are calitatea de persoană îndreptăţită pentru acordarea 
măsurilor reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001 în ce priveşte cota de ½ parte din imobilele 
casă şi teren în suprafaţă de 1849 mp, identificate cu nr. top iniţial 1158, 1159/1 şi 1157/2/2. 

S-a dispus restituirea în natură a terenului de 519 mp, identificat şi delimitat de 
expertul T.M. între punctele A, B, C şi D din schiţa ce face parte din raportul de expertiză, cu 
subrogarea persoanei îndreptăţite în drepturile concedentului Primăria Oraşului Beclean. 

S-a dispus acordarea măsurilor compensatorii în echivalent pentru cota de ½ parte din 
construcţie, în prezent demolată, şi pentru diferenţa de 405,50 mp teren, în condiţiile 
capitolului III a Legii nr. 165/2013. 

S-a respins cererea de restituire în natură a diferenţei de teren de 405,50 mp. 
Au fost obligaţi pârâţii Oraşul Beclean şi Primarul oraşului Beclean să plătească 

reclamantei suma de 3287 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în toate ciclurile procesuale. 
III. Prin decizia civilă nr. 11/R din 25 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Cluj, 

pronunţată în dosarul nr. .../2006*, s-a admis recursul declarat de reclamanta D.M. 
împotriva sentinţei civile nr. 741 din 17.04.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pronunţată 
în dosarul nr. …/2006*, care a fost casată şi s-a reţinut cauza spre rejudecare. 

Cu privire la recursul declarat, Curtea a avut în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 1 
din Legea nr. 10/2001, imobilele preluate abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de 
orice alte persoane juridice în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele 
preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie în 
natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei 
legi. 

Complementar, prin alin. 2 al aceluiaşi articol se stabileşte că în cazurile în care 
restituirea în natură nu este posibilă, se vor stabili măsuri reparatori prin echivalent. 

Aceste prevederi legale au caracter imperativ, respectarea lor fiind, cu evidenţă, 
obligatorie, iar din cuprinsul lor rezultă cu claritate că, în înţelesul legii, regula este 
reprezentată de restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, numai în situaţia în care 
restituirea în natură nu este posibilă legea îngăduie, cu titlu subsidiar, a se acorda măsuri 
reparatorii în echivalent. 

În procesul de faţă prima instanţă a stabilit în mod corect că suprafaţa de 519 mp 
teren, identificată şi delimitată de expertul T.M. între punctele A, B, C şi D din schiţa ce face 
parte din raportul de expertiză (f.123 dosar Tribunal, rejudecare), poate fi restituită în natură 
reclamantei, cu subrogarea acesteia în drepturile concedentului Primăria oraşului Beclean. Pe 
deplin justificat a reţinut prima instanţă că prin situarea ei în intravilanul oraşului Beclean, 
prin suprafaţa şi configuraţia ei această parcelă poate fi bine exploatată. 

Susţinerile contrare ale reclamantei nu au putut fi, prin urmare, primite, nevăzându-se 
motivele (pe care, de altfel, nici reclamanta recurentă nu le-a evocat) pentru care concluziile 
primei instanţe ar trebuie considerate eronate. 
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Corect a stabilit prima instanţă şi că nu s-ar putea dispune substituirea reclamantei în 
drepturile concedentei Primăria oraşului Beclean şi în ce priveşte terenul de sub construcţia 
edificată în anul 1993 de către Banca C. S.A., câtă vreme este vorba despre o construcţie 
edificată ulterior preluării abuzive de către stat a imobilului. Se opun solicitării reclamantei 
dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora în cazul în care pe terenurile 
preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii autorizate, persoana îndreptăţită va obţine 
restituirea în natură a părţii de teren rămasă liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii 
noi, cea afectată servituţilor legale, spaţiilor verzi stabilite potrivit Legii nr. 24/2007, precum 
şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale măsurile reparatori se 
stabilesc în echivalent. 

Singurul aspect cu privire la care prima instanţă a lăsat nelămurită situaţia reclamantei 
este însă acela care priveşte asigurarea accesului reclamantei la suprafaţa de 519 mp teren ce 
i-a fost restituită în natură, în condiţiile în care această parcelă de teren, fiind înconjurată de 
alte proprietăţi şi în considerarea noii ei situaţii juridice rezultate din hotărârea Tribunalului 
este izolată de orice drum public, nefiind constituiră o cale de acces adecvată. 

În legătură cu aceasta, Curtea a observat, totodată, că atât din schiţa de dezmembrare 
întocmită de expertul T.M. (f. 123 dosar Tribunal, rejudecare), cât şi din fotografiile ataşate 
de expert raportului de expertiză (f. 134-139 dosare Tribunal, rejudecare) rezultă că de-a 
lungul construcţiei edificate de B.C.R. S.A. pe parcela în suprafaţă de 1095 mp teren se află o 
porţiune de teren neocupată de construcţii, însă pe care se află amplasată o alee betonată care 
duce către parcela în suprafaţă de 519 mp teren ce i-a fost restituită în natură reclamantei 
potrivit hotărârii primei instanţe. 

Astfel fiind, este necesar a se stabili, prin probe suplimentare, care este situaţia acestei 
suprafeţe de teren, analizându-se în ce măsură ea ar putea face, în totul sau în parte, obiectul 
restituirii către reclamantă, cu eventuala substituire a acesteia în drepturile concedentului 
Primăria oraşului Beclean. 

IV. Analizând cererea de chemare în judecată în limitele considerentelor deciziei de 
casare şi având în vedere probele administrate în rejudecare, Curtea reţine următoarele: 

În primul rând se impune a se face precizarea că obiectul rejudecării îl constituie 
numai suprafaţa de teren identificată în decizia de casare ca fiind situată de-a lungul 
construcţiei edificată de către B.C.R. S.A. pe terenul concesionat în favoarea sa , şi care ar 
putea constitui o cale de acces către parcela de 519 m.p. restituită în natură în favoarea 
reclamantei prin sentinţa civilă nr. 741/2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. În ceea ce 
priveşte restul suprafeţelor de teren care fac obiectul cauzei, soluţia pronunţată de către 
instanţa de fond a fost apreciată ca fiind legală şi temeinică prin decizia nr. 11/2014 a Curţii 
de Apel Cluj, astfel cum rezultă din considerentele acesteia. 

 Prin raportul de expertiză întocmit de către exp. T.M., depus la dosar la data de 
26.02.2015, s-a arătat că parcela în suprafaţă de 519 mp. restituită în natură reclamantei nu 
are ieşire la calea publică în nici o altă variantă decât cea existentă în prezent, respectiv din 
str. M., nici o altă alternativă nefiind viabilă. 

În ceea ce priveşte terenul care ar putea constitui calea de acces către terenul restituit 
în favoarea reclamantei, s-a arătat că acesta are o suprafaţă de 350 mp., putând fi restituit în 
principiu în natură în favoarea reclamantei, care să se substituie în drepturile concedentului, 
având deci acelaşi regim juridic ca şi terenul în suprafaţă de 519 mp. restituit deja în natură 
reclamantei, dar prin restituire pârâta B.C.R. S.A. nu va mai avea acces la garajele edificate 
pe terenul concesionat, garaje situate în spatele sediului băncii. 

Soluţia indicată de către expert a fost aceea de a propune restituirea în natură în 
favoarea reclamantei a suprafeţei de 350 mp. teren identificat în planul de situaţie anexat la 
fila 39 din dosar, condiţionat însă de asigurarea accesului pârâtei B.C.R. la încăperile cu 
destinaţia de anexe tehnice, garaje şi centrală termică. 
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Având în vedere faptul că raportat la prevederile art.9 din Legea nr. 10/2001 imobilele 
nu pot fi restituite în natură decât libere de orice sarcini, nu este posibilă restituirea în 
favoarea reclamantei şi a suprafeţei de 350 mp. identificată de către expert, nefiind admisibilă 
grevarea acestei suprafeţe de teren de un drept se servitute de trecere care să asigure accesul 
pârâtei B.C.R. S.A la o parte din construcţiile aflate în proprietatea sa,astfel cum a propus 
expertul. 

 În condiţiile în care accesul pârâtei B.C.R. S.A. la anexele clădirii edificate pe terenul 
preluat de către stat de la antecesorii reclamantei, concesionat în favoarea pârâtei B.C.R. 
S.A., nu se poate face decât pe această suprafaţă de 350 mp. teren, acest teren nu poate fi 
considerat ca fiind liber în accepţiunea art.10 alin.2 din Legea nr. 10/2001, având destinaţia 
de cale de acces la o parte din construcţiile edificate în condiţii de legalitate de către B.C. R. 
S.A. 

Deoarece s-a stabilit pe baza probelor administrate în rejudecare că nu se poate 
restitui în natură suprafaţa de teren care ar asigura accesul reclamantei la terenul în suprafaţă 
de 519 mp. restituit deja în natură în favoarea acesteia, stabilindu-se de asemenea că accesul 
reclamantei la teren nu se poate face pe o altă cale decât pe terenul rămas în proprietatea 
Statului Român, concesionat în favoarea pârâtei B.C.R. S.A., este evident că reclamanta este 
îndreptăţită să utilizeze această cale de acces la terenul său, în cazul în care se va refuza 
accesul, sau se va pune problema limitelor terenului pe care reclamanta are dreptul să-l 
folosească cu acest titlu, de servitute de trecere, această chestiune urmând a fi rezolvată în 
condiţiile dreptului comun, cu menţiunea că vor trebui avute în vedere considerentele 
prezentei hotărâri judecătoreşti, opozabilă atât proprietarului terenului cât şi concesionarului. 

Prin urmare, Curtea apreciază că se impune acordarea măsurilor reparatorii prin 
echivalent în condiţiile Legii nr. 165/2013 pentru terenul în suprafaţă de 405,50 mp. pentru 
care nu se poate dispune restituirea în natură, astfel cum s-a stabilit iniţial prin sentinţa civilă 
nr. 741/2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

Deşi reclamanta a arătat prin cererea de recurs că solicită acordarea cheltuielilor de 
judecată, acestea nu vor fi acordate raportat la prevederile art.274 alin.1 C.pr.civ., având în 
vedere faptul că nu au fost admise solicitările din recurs, fiind practic menţinută soluţia 
pronunţată de către instanţa de fond. 

 

34. Motive de recurs. Pronunţare asupra ce nu s-a cerut şi nepronunţarea 
asupra a ceea ce s-a cerut. Casare cu trimitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 286/R din 27 mai 2015  

Prin Sentinţa civilă nr. 1350/16.06.2014, pronunţată de Judecătoria Zalău în dosar 
numărul .../337/2012, a fost respinsă cererea de chemare în judecată privind ieşirea din 
indiviziune asupra imobilelor constând în casă de locuit situată în Zalău, str. ..., nr. 42/A, şi 
casă de vacanţă situată în Rogojel, formulată de reclamantul-pârât reconvenţional P.V.G., în 
contradictoriu cu pârâţii P.L., P.G. şi P.A.M., ca neîntemeiată. 

A fost respinsă cererea de partajare a bunurilor mobile, constând în două televizoare 
LCD şi un robot de bucătărie, formulată de reclamantul-pârât reconvenţional, ca inadmisibilă. 

A fost respinsă cererea de obligare a pârâtei-reclamante reconvenţional P.L. la plata 
sumei de 2800 lei către reclamantul-pârât reconvenţional, ca neîntemeiată. 

A fost respinsă cererea pârâtei-reclamante reconvenţional P.L., de obligare a 
reclamantului-pârât reconvenţional la suportarea a ½ din contravaloarea creditelor rămase 
neachitate la data desfacerii căsătoriei, ca neîntemeiată. 

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

„În fapt, conform extrasului CF (f. 7-8) şi a Autorizaţiei de construire nr. 
407/4943/21.06.1999 (f. 21), s-a intabulat în CF nr. 6899 Zalău, în favoarea pârâţilor P.G. ŞI 
P.A.M., dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit situată în Zalău, str. ..., nr. 
42/A.  

Totodată, potrivit extrasului CF (f. 9) şi a Autorizaţiei de construire nr. 
144/02.12.2008 (f. 22), pe terenul proprietatea pârâtei P.A.M., înscris în CF nr. 737 Rogojel, 
s-a construit o casă de vacanţă. În privinţa acestui imobil, instanţa reţine că potrivit art. 482 
raportat la art. 480 din Codul civil din 1865, terenul este considerat lucru principal şi 
proprietatea asupra lui dă dreptul şi asupra a tot ce se uneşte ca accesoriu cu acesta într-un 
mod natural sau artificial. Un astfel de accesoriu îl reprezintă şi construcţiile, proprietarul 
terenului dobândind prin intermediul accesiunii, ca urmare a exercitării atributelor dreptului 
său absolut, şi proprietatea construcţiilor aflate pe acel teren.  

Acest aspect este confirmat şi de către reclamant, care, atât în cuprinsul cererii de 
chemare în judecată, cât şi în concluziile scrise de la filele 267-268, menţionează că cele două 
construcţii sunt realizate pe terenurile proprietatea părinţilor fostei soţii. 

 Aşadar, instanţa reţine în baza celor menţionate anterior că proprietarii 
imobilelor în litigiu, respectiv casă de locuit situată în Zalău, str. ..., nr. 42/A, şi casă de 
vacanţă situată în Rogojel, sunt pârâţii P.G. şi P.A.M.. 

 În drept, potrivit art. 728 C. civ. din 1865, nimeni nu poate fi obligat a rămâne 
în indiviziune. 

În speţă, instanţa reţine că indiviziunea la care se referă art. 728 C. civ. din 1865 este 
o formă a coproprietăţii, iar partajul solicitat de reclamant prin acţiune este modul specific de 
încetare a coproprietăţii. Astfel, pentru admiterea unei acţiuni în partaj este necesară 
dovedirea dreptului de proprietate asupra imobilelor ce se solicită a fi partajate, or, cât timp 
reclamantul nu a făcut proba acestui drept, de fapt, nici nu a pretins că ar fi coproprietar 
alături de pârâţi, instanţa nu poate dispune ieşirea din indiviziune, motiv pentru care, în 
temeiul art. 728 C. civ., instanţa va respinge cererea, ca neîntemeiată.  

De asemenea, asupra eventualelor drepturi de creanţă, pe care reclamantul le-ar deţine 
împotriva pârâţilor ca urmare a contribuţiei sale la edificarea celor două imobile, instanţa nu 
se poate pronunţa în cadrul procesual stabilit prin prezenta acţiune, întrucât nu a fost învestită 
cu o cerere de chemare în judecată în pretenţii, ci cu o acţiune pentru partaj bunuri comune, 
iar stabilirea existenţei acestor drepturi de creanţă şi obligarea pârâţilor la plata lor ar excede 
acestui cadru procesual şi ar încălca principiul disponibilităţii. 

În ceea ce priveşte cererea de partajare a bunurilor mobile constând în două 
televizoare LCD şi un robot de bucătărie, în cotă de ½ pentru reclamant, instanţa are în 
vedere dispoziţiile art. 729 Cod civil, potrivit cărora admisibilităţii unei cereri de partaj 
judiciar nu i se poate opune decât un partaj anterior valabil realizat. Or, în speţă, instanţa 
constată că reclamantul-pârât reconvenţional a recunoscut, prin răspunsul la interogatoriul de 
pe verso-ul filei 95, susţinerile pârâtei-reclamante reconvenţional P.L. cu privire la 
înţelegerea dintre cei doi cu privire la împărţirea bunurilor mobile de natura celor solicitate de 
către reclamantul-pârât reconvenţional, acesta din urmă admiţând că a luat, în momentul în 
care a părăsit domiciliul conjugal, un televizor LCD, un sistem Home Cinema, o canapea şi 
hainele de pat primite de la părinţii săi, restul bunurilor mobile rămânând în posesia pârâtei. 
În consecinţă, în condiţiile constatării existenţei unui partaj voluntar anterior cu privire la 
bunurile mobile solicitate de către reclamantul-pârât reconvenţional, instanţa, în baza art. 729 
Cod civil, va respinge cererea ca inadmisibilă. 

În privinţa obligării pârâtei-reclamante reconvenţional P.L. la plata sumei de 2800 lei 
către reclamantul-pârât reconvenţional, reprezentând jumătate din cuantumul cheltuielilor de 
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şcolarizare de 5600 lei, instanţa reţine că, deşi veniturile din muncă sunt bunuri comune, o 
parte din acestea se pot folosi pentru satisfacerea unor interese personale cum este plata taxei 
de şcolarizare, fără ca această parte să se considere că se include, juridic, în bunurile comune, 
totuşi, instanţa apreciază că cererea este neîntemeiată în lipsa probării, potrivit art. 1169 Cod 
civil din 1865, a faptului că plata acestor taxe de şcolarizare s-a realizat din veniturile 
obţinute de către reclamant, iar nu şi din veniturile pârâtei, simplele susţineri că fosta soţie nu 
a lucrat o perioadă, fiind şomeră, sau că a făcut-o pentru o perioadă scurtă în care a avut 
salariu de 700 de lei nu pot fi reţinute de către instanţă. 

Raportat la cererea pârâtei-reclamante reconvenţional P.L. de obligare a 
reclamantului-pârât reconvenţional la suportarea a ½ din contravaloarea creditelor rămase 
neachitate la data desfacerii căsătoriei, instanţa reţine că în toate contractele de credit, atât în 
cele din 2009, cât şi în cel din 2004, reclamantul-pârât reconvenţional figurează drept 
codebitor sau unic debitor, or, obligaţiile contractuale faţă de bancă nu se sting ca urmare a 
hotărârii de divorţ sau a înţelegerii amiabile cu privire la asumarea unuia dintre soţi a 
obligaţiei de achitare a ratelor, decât în condiţiile efectuării operaţiunii de preluare credit de 
către unul dintre soţi şi doar cu acordul creditorului, adică al Băncii. Până în acel moment, 
ambii soţi îşi păstrează obligaţiile asumate prin contractul de credit iniţial, astfel încât este 
lipsită de interes cererea pârâtei, reclamantul fiind oricum co-obligat la plata contravalorii 
ratelor de credit rămase neachitate, prin semnarea contractului şi însuşirea clauzelor 
contractuale, contractul fiind legea părţilor, motiv pentru care instanţa o va respinge. 

 În condiţiile art. 274 şi art. 276 C.pr.civ., instanţa va compensa cheltuielile de 
judecată efectuate de ambele părţi.” 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pe de o parte reclamantul 
P.V.G., iar pe de altă parte pârâţii P.L., P.G. şi P.A.M.. 

Prin propriul apel, reclamantul P.V.G. a solicitat admiterea acţiunii sale de partaj 
astfel cum a fost formulată, cu consecinţa partajării bunului comun dobândit în timpul 
căsătoriei cu fosta soţie, constând din două supraedificate realizate pe terenul proprietatea 
părinţilor fostei soţii, cu contribuţia egală a soţilor şi a părinţilor fostei soţii, susţinându-se că 
în mod nelegal prima instanţă ar fi respins acţiunea reclamantului pe motiv că acesta nu a 
făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor. 

S-a mai susţinu de către reclamantul apelant că cei doi foşti soţi au avut o cotă de 
contribuţie de ½ , iar părinţii fostei soţii o cotă de contribuţie de ½, cu privire la construcţia 
din Zalău, str. ... nr. 42 A, respectiv cei doi foşti soţi au avut o cotă de 1/3 la casa situată în 
Rogojel, judeţul Cluj. 

Pârâta apelantă P.L., prin propriul apel, a criticat hotărâre fondului sub aspectul 
soluţiei dată cererii de obligare a reclamantului la plata a ½ din creditul rămas nerambursat la 
data divorţului, respectiv ½ din suma de 43.441,26 lei (CEC – Bank şi BCR). 

Pârâţii P.G. şi A.M., prin propriul apel, au criticat soluţia primei instanţe doar sub 
aspectul cheltuielilor de judecată, solicitând modificarea sentinţei apelate în sensul obligării 
reclamantului la plata sumei de 5.500 lei cheltuieli de judecată în fond, constând în onorariu 
avocaţial. 

Tribunalul Sălaj, prin decizia civilă nr. 765/04.11.2014, pronunţată în dosar nr. 
.../337/2012, a admis apelul reclamantului P.V.G.; a respins apelul declarat de pârâta P.L.; a 
admis apelul declarat de pârâţii P.G. şi P.A.M..  

A schimbat în parte sentinţa apelată, în ceea ce priveşte contribuţia reclamantului la 
îmbunătăţirile efectuate la casa situată în Zalău, str. ..., nr. 42/A şi cu privire la bunurile 
mobile şi cheltuielile de şcolarizare. 

 Judecând cauza sub aceste aspecte, a constatat contribuţia reclamantului la 
valoarea casei de la nr. 42/A, str. ... în proporţie de 3,73%, valoric reprezentând 17.600,63 lei, 
dispunând obligarea pârâtei P.L. la plata acestei sume. 
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 A constatat contribuţia exclusivă a reclamantului la dobândirea bunurilor 
comune mobile constând din: 2 televizoare LCD, un robot de bucătărie, în valoare totală de 
6.200 lei şi cheltuielile de şcolarizare în sumă de 1.600 lei, în total reprezentând 7.800 lei, 
cota reclamantului reprezentând ½ parte - valoric 3.900 lei, dispunând obligarea pârâtei P.L. 
la plata acestei sume. 

 A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
A obligat reclamantul P.G.V. la plata către pârâţii P.G. şi P.A.M. a sumei de 5.500 lei 

cheltuieli de judecată în faţa instanţei de fond. 
A obligat pârâţii P.L., P.G. şi P.A.M. la plata sumei de 5.214,50 lei cheltuieli de 

judecată în apel către reclamant.  
Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul Sălaj a reţinut în considerentele 

deciziei sale, următoarele: 
„Reclamantul P.V.G. a fost căsătorit cu pârâta P.L. din 11.07.1992 şi până în 

20.02.2012 când a fost desfăcută căsătoria părţilor prin acordul acestora prin certificatul de 
divorţ nr. 1228/20.02.2012 (f.5). 

Casa situată în Zalău, str. ..., nr. 42/A, înscrisă în CF 6899 a fost construită pe terenul 
proprietatea pârâţilor P.G. şi P.A.M. părinţii pârâtei, dobândit de aceştia prin contractul de 
vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1442/02.06.1998 de către aceştia. 

 Acest teren a fost vândut în 1999 de către soţii P. fiicei lor şi soţului acestuia 
reclamantul P.V.G. prin contract autentic de vânzare – cumpărare, întabulat în 10.06.1999 ca 
apoi să fie revândut de către aceştia din urmă soţilor P. şi întabulat pe aceştia în 15.06.1999 
(f.7). 

Casa situată pe teren, a fost construită între anii 2001 – 2002 şi a fost notată în cartea 
funciară în 7 octombrie 2003 (f.8). 

Conform expertizei efectuate în cauză (f.226) valoarea de circulaţie a acestei case este 
de 105.000 euro, adică 472.500 lei. 

În timpul căsătoriei reclamantul şi soţia acestuia au cumpărat apartamentul nr. 14, bl. 
S 21, Zalău pe care reclamantul şi soţia acestuia l-au cumpărat în 1994 ( f.12) cu suma de 
6.500,000 lei, din care suma de 2.000,00 de lei a fost achitat de către părinţii pârâtei P.L., aşa 
cum rezultă din interogatoriul reclamantului (f.96). 

În anul 2001 reclamantul şi soţia lui au vândut acest apartament la preţul de 
130.000.000 lei vechi (f.11). 

Conform interogatoriului reclamantului (f.92) 50.000 lei vechi (5.000 lei) au fost 
folosiţi pentru achiziţionarea şi montarea centralei termice pe gaz şi a caloriferelor, restul 
sumei folosindu-se pentru amenajarea băilor, parchet stratificat la casa de pe str. ... iar restul 
pentru cumpărarea de mobilier şi electrocasnice. 

Aşadar lucrările recunoscute de reclamant ca fiind făcute din banii obţinuţi din 
vânzarea apartamentului sunt: achiziţionarea şi montarea centralei termice pe gaz şi a 
caloriferelor, amenajarea băilor, parchet stratificat, cumpărare de mobilier şi electrocasnice.  

Prin interogatoriul ei pârâta P.L. recunoaşte doar că au pus parchet, au zugrăvit, 
gletuit, au amenajat un dressing la parter, restul lucrărilor fiind făcute de părinţii ei (f.97). 

Reclamantul a mai arătat în interogatoriu că din banii împrumutaţi de la bancă a 
schimbat geamurile, a gletuit pereţii, a făcut dressing, a pus parchet stratificat în 2 camere, a 
schimbat mobila de bucătărie, a cumpărat mobilier, a zugrăvit. 

Pârâta P.A.M. a recunoscut prin interogatoriul ei doar zugrăvitul ca fiind suportat de 
reclamant şi soţia lui şi schimbatul geamurilor, iar pârâtul P.G. a recunoscut doar schimbatul 
geamurilor. 

Suportarea cheltuielilor legate de cumpărarea şi montarea centralei termice pe gaz şi a 
sistemului de încălzire cu calorifere, a schimbatului geamurilor susţinute de către reclamant 
prin interogatoriu ca fiind efectuate cu contribuţia lui la casa de pe str. ... au fost dovedite prin 
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declaraţia martorului Sabău I. (f.123) ca fiind efectuate de către acesta, astfel că 
contravaloarea acestor materiale şi lucrări urmează a fi considerată ca fiind contribuţia 
comună a reclamantului şi soţiei la casa de pe .... 

Contravaloarea acestor lucrări reprezintă conform completării raportului de expertiză 
efectuat în cauză (f.254) este de 35.209,85 lei şi reprezintă 7,45% din valoarea de circulaţie a 
casei şi reprezintă contribuţia comună a soţilor în cotă de ½ la casa de pe str. ... proprietatea 
părinţilor pârâtei. 

Sulta cuvenită reclamantului va fi deci de 17.600,63 lei (35.201,25 lei : ½). 
În lipsa arătării prin acţiunea introductivă a lucrărilor efectuate de reclamant împreună 

cu soţia la casa de pe ... proprietatea pârâţilor P., tribunalul ia în considerare doar cele arătate 
prin interogatoriu de către reclamant şi recunoscute de pârâţi sau dovedite prin declaraţiile de 
martori, ori doar lucrările mai sus amintite au fost dovedite ca fiind efectuate de reclamant, 
iar valoarea lor rezultă din completarea la raportul de expertiză efectuat în cauză. 

În ceea ce priveşte solicitarea de sultă din partea reclamantului privind casa de 
vacanţă situată în Rogojel, jud. Cluj, tribunalul reţine că reclamantul a susţinut în 
interogatoriu că dintr-un credit de la BCR în sumă de 8.000 lei, 2.500 lei a folosit pentru 
geamurile termopan de la cabana din Rogojel şi 2.500 lei a dat la finele anului 2009 socrilor 
lui pentru acoperirea cabanei. 

Pârâta P.L. nu a recunoscut în interogatoriul ei plata acestor sume de bani pentru 
cabana din Rogojel, susţinând că lucrările au fost achitate de părinţii ei (f.97) fapt susţinut şi 
de către părinţii acesteia (f.98, 99). 

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză (f.100 – 111) nu rezultă că reclamantul 
împreună cu soţia ar fi suportat lucrările privind geamurile termopan şi acoperişul de la 
cabana din Rogojel astfel că nu se poate constata vreo contribuţie a acestora la acest imobil. 

Contrar celor reţinute de prima instanţă că este necesară dovedirea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor solicitate a fi partajate pentru a fi admisibilă acţiunea de partaj, 
tribunalul reţine că reclamantul în solicitarea sa de ieşire din indiviziune a solicitat partajarea 
şi ieşirea din indiviziune raportat la cota de contribuţie a lui şi a soţiei. 

Este adevărat că îmbunătăţirea adusă de către un terţ imobilului cum este contribuţia 
reclamantului şi soţiei acestuia la imobilul proprietatea pârâţilor P.G. şi P.A.M. nu-i conferă 
acestuia un drept real indivizibil asupra imobilului, ci un drept de creanţă, însă acţiunea de 
partaj are menirea de a transforma această contribuţie a terţului într-un drept exclusiv asupra 
unei părţi valoric determinate sens în care nu se putea respinge acţiunea pe motiv că nu s-a 
formulat o acţiune în pretenţii şi că s-ar excede cadrului procesual şi s-ar încălca principiul 
disponibilităţii.  

În ceea ce priveşte cele 2 televizoare LCD şi robotul de bucătărie în valoare de 6.200 
lei susţinute de reclamant a fi bunuri comune dobândite în contribuţie egală în timpul 
căsătoriei şi achitat în rate de către el (f.95) tribunalul reţine că prin interogatoriu pârâta P.L. 
nu a contestat acest aspect, arătând doar că i-a dat un LCD reclamantului, un sistem home 
cinema, mobilă, haine, vase (f.90). 

În atare condiţii urmează a se constata contribuţia exclusivă a reclamantului la 
dobândirea celor 2 televizoare LCD şi robotul de bucătărie . 

Cu privire la cheltuielile de şcolarizare de 1.600 lei ale pârâtei considerată de 
reclamant ca fiind cheltuieli comune în timpul căsătoriei , tribunalul reţine că aceste cheltuieli 
sunt „ cheltuieli ale căsătoriei” pentru că pregătirea profesională dobândită de unul dintre soţi 
are rolul de a spori şansele ca acesta să aducă ulterior mai multe venituri în căsnicie, venituri 
care profită ambilor soţi. Tribunalul reţine că există şi un sprijin moral care trebuie 
recunoscut în beneficiul ambilor soţi, atunci când aceştia urmează cursuri de pregătire şcolare 
în timpul căsniciei, toate aceste cheltuieli fiind incluse în costurile fireşti ale căsătoriei. 
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Efortul material al unuia dintre soţi pentru pregătirea profesională a celuilalt soţ, dă 
dreptul acestuia de a obţine compensaţii, context în care faţă de faptul că pârâta P.L. nu a 
negat în interogatoriul ei suportarea cheltuielilor de şcolarizare de către reclamant, a se 
constata contribuţia acestuia de ½ parte la aceste cheltuieli.  

Totalul cheltuielilor reclamantului la bunurile mobile şi cheltuielile de şcolarizare 
însumând 7.800 lei cota reclamantului fiind de ½ parte, valoric 3.900 lei pârâta P.L. urmează 
a fi obligată la plata acestei sume. 

Apelul pârâtei P.L. privind admiterea cererii ei reconvenţionale şi obligarea 
reclamantului la ½ parte din creditul rămas nerambursat la data divorţului, respectiv ½ din 
suma de 43.441,26 lei (CEC Bank şi BCR) este nefondat pentru următoarele: 

În timpul căsătoriei pârâta P.L. în calitate de împrumutat şi reclamantul P.V.G. în 
calitate de codebitor au contractat în 18.05.2009 un împrumut de la CEC Bank SA de 4.300 
lei (f.43), la data de 19.08.2009 doar reclamantul în calitate de împrumutat de le CEC Bank 
2.300 lei (f.49), la data de 09.09.2009 pârâta P.L. în calitate de împrumutat şi P.V.G. în 
calitate de codebitor 10.500 lei de la CEC Bank SA (f.55). 

Din adresa CEC Bank (f.200) rezultă că din cele două credite acordate – 18.05.2009 şi 
10.09.2009 titular P.L. la data de 20.02.2012 suma neachitată era de 20316,16 şi 2078,10 lei. 

Contractele de împrumut încheiate cu BCR nu s-au depus în cauză, însă din adresa 
BCR (f.199) rezultă că obligaţia de plată a reclamantului P.V.G. la data de 20.02.2012 
rezultată din contractul de credit nr. 566/29.04.2004 în care P.L. avea calitatea de coplătitor 
era în valoare de 4.838,50 euro. 

Câtă vreme din adresa CEC Bank rezultă că suma rămasă neachitată de P.L. 
împrumutat şi codebitor P.V.G. la această bancă este în sumă totală de 22.394,26 lei, iar la 
BCR suma neachitată de P.V.G. împrumutat şi codebitor P.L. este de 4.838,50 euro = 
21.531,33 lei împrumuturile contractate de soţi sunt valoric aproximativ egale. 

Fiind codebitori în contractul de credit de mai sus, în caz de neplată a ratelor, banca se 
poate îndrepta asupra oricărui creditor. 

Creditul este datorie comună, iar în momentul efectuării partajului se poate atribui 
unuia din soţi pasivul reprezentat de creditor sau foştii soţi pot fi ţinuţi în continuare să 
răspundă solidar. Pentru ca în cazul partajului creditul să fie preluat doar de unul dintre soţi, 
este necesar acordul băncii. De altfel interogatoriul pârâtei P.L. rezultă că aceasta s-a înţeles 
cu soţul ei ca ea să achite creditul de la BCR (20.000 lei), creditul de la CEC în rest de 24.000 
lei, i-a dat reclamantul 17.000 lei în prezenţa fiicei lor, rezultând aşadar o înţelegere a părţilor 
în ceea ce priveşte plata creditelor pe care trebuie să o pună în aplicare şi cu privire la bancă a 
cărei acord este necesar la preluarea creditului de către unul din soţi. Dovada existenţei unui 
credit achitat de pârâta P.L. şi contractarea pe numele acesteia a unui alt împrumut nu s-a 
dovedit în cauză. 

Apelul pârâţilor P. G. şi P.A.M. privind modificarea cheltuielilor de judecată în sensul 
obligării reclamantului la plata cheltuielilor de judecată constând din onorariu avocaţial este 
întemeiată în condiţiile în care prima instanţă a dispus compensarea cheltuielilor de judecată. 

Aceasta întrucât conform art. 276 Cod procedură civilă atunci când pretenţiile fiecărei 
părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate 
fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor. 

Dispoziţiile acestui articol, privitoare la posibilele aplicaţii de către instanţa de 
judecată a instituţiei compensării au o aplicabilitate limitată, şi anume numai atunci când în 
cauză s-au formulat pretenţii din partea părţilor aflate pe poziţii procesuale diferite. 

Ca atare, posibilitatea compensării există atunci când în cauză există o cerere 
reconvenţională a pârâtului ori o cerere de intervenţie în interes propriu. 

În lipsa unor asemenea cereri, numai în prezenţa acţiunii introductive a reclamantului 
şi a apărărilor formulate de pârât pe calea întâmpinării, compensarea nu poate opera, 
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deoarece în această situaţie nu există vreo pretenţie formulată de pârât, care să fi impus 
soluţia admiterii ei în parte. 

Textul analizat este concludent în acest sens, acesta referindu-se la „pretenţiile 
încuviinţate ale fiecărei părţi”. Or, din cuprinsul art. 119 alin. 1 Cod procedură civilă, rezultă 
că cererea reconvenţională este calea prin care pârâtul formulează pretenţii împotriva 
reclamantului, întâmpinarea fiind doar un mijloc al pârâtului de a răspunde tuturor capetelor 
de cerere ale reclamantului. 

În speţă pârâţii P.G. şi P.A.M. formulând doar întâmpinare, cheltuielile de judecată 
ale acestora, care constau în faţa instanţei de fond în onorariul avocaţial de 5500 lei, în caz de 
respingere a acţiunii reclamantului trebuiau achitate de către acesta, instanţa de apel urmând a 
admite apelul în acest sens. 

În apel, având în vedere admiterea apelului reclamantului P.V.G. şi a respingerii 
apelurilor pârâţilor, aceştia din urmă, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă urmează a fi 
obligaţi la 5.214,50 lei cheltuieli de judecată în apel către reclamant.”  

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte pârâţii 
P.G. şi P.A.M., iar pe de altă parte, pârâta P.L.. 

Prin propriu recurs, pârâţii P.G. şi P.A.M. au criticat decizia recurată sub aspectul 
cheltuielilor de judecată, susţinând că Tribunalul Sălaj trebuia să oblige reclamantul P.V.G. şi 
la plata cheltuielilor de judecată în apel, în cuantum de 500 de lei, şi având în vedere că 
pârâţii au dovedit cheltuieli de judecată în cuantum de 4.000 lei, iar apelul a fost admis doar 
faţă de P.L., se impunea obligarea reclamantului şi la plata a ½ din această sumă, respectiv 
2.000 lei cheltuieli de judecată în apel către pârâţii recurenţi. 

Prin propriul recurs, pârâta P.L. a solicitat, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă 
rap. la art. 304 pct. 7 – 9 Cod procedură civilă, admiterea recursului, modificarea hotărârii 
recurate, în sensul respingerii apelului reclamantului şi a admiterii apelului pârâtei, cu 
cheltuieli de judecată în toate fazele procesuale. 

În motivarea recursului, pârâta a arătat că în mod nelegal instanţa a constatat o 
contribuţie a reclamantului, la valoarea casei de la nr. 42/A, în valoare de 3, 73 %, în 
condiţiile în care această casă reprezintă proprietatea pârâţilor P., părinţii pârâtei recurente, şi 
în condiţiile în care reclamantul nu a solicitat niciodată să se constate că are o cotă de 
contribuţie, a sa şi a soţiei sale, la îmbunătăţirile aduse acestei case, ci a solicitat doar ieşirea 
din indiviziune asupra imobilelor proprietara părinţilor pârâtei. 

În aceste limite, soluţia instanţei de apel intră sub incidenţa art. 304 pct. 8 Cod 
procedură civilă . 

În mod nelegal instanţa de apel a constatat o contribuţie exclusivă a reclamantului la 
dobândirea bunurilor comune mobile, prin aceasta instanţa încălcând dispoziţiile art. 304 pct. 
6 şi 7 Cod procedură civilă . 

Instanţa a greşit atunci când a reţinut contribuţia reclamantului la cheltuielile de 
şcolarizare a pârâtei, motivarea instanţei în acest sens fiind contradictorie, pur teoretică, 
străină de natura cererii şi de probaţiunea administrată, întrucât în cauză nu a existat nici un 
efort material al reclamantului, în condiţiile în care pe parcursul căsătoriei soţii au fost 
susţinuţi material de părinţii pârâtei, aspect recunoscut de reclamant la interogatoriul ce i-a 
fost luat. Pârâta a negat, atât la interogatoriu, cât şi prin întâmpinarea depusă în dosarul 
Judecătoriei Zalău, suportarea cheltuielilor de şcolarizare de către reclamant. Ambii soţi au 
obţinut diploma de studii superioare în timpul căsătoriei, ambii soţi au fost susţinuţi financiar 
de către părinţii pârâtei, iar pârâta a fost angajată în sistemul bancar din 1993.  

În mod nelegal a fost respins apelul pârâtei cu privire la soluţia dată cererii sale 
reconvenţionale, câtă vreme din răspunsurile la interogatoriile pârâtei şi reclamantului rezultă 
că între părţi a fost o înţelegere respectată şi executată în ceea ce priveşte plata creditelor, 
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înţelegere pe care instanţa trebuia să o pună în aplicare şi cu privire la care a fost reţinută o 
stare de fapt contradictorie. 

Recursurile sunt nefondate. 
Cu privire la recursul pârâţilor P.G. şi P. Ana M.. 
Pârâţii au criticat soluţia din apel sub aspectul cheltuielilor de judecată, susţinând că 

în mod nelegal nu li s-au acordat sumele de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond, 
respectiv 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, justificate prin chitanţele depuse 
la dosar şi prin împuternicirea din apel. 

La termenul de judecată din data de 27.05.2015, Curtea a învederat împrejurarea că, 
atât în privinţa recursului pârâţilor P., cât şi în privinţa recursului pârâtei P.L., sunt incidente 
excepţiile invocate şi puse în discuţia părţilor la termenul de judecată din data de 25.03.2015. 

În ceea ce priveşte suma de 500 lei, pretinsă de pârâţi cu titlu de cheltuieli de judecată 
în faţa primei instanţe, Curtea constată că aceasta nu poate fi acordată direct în recurs, în 
raport de dispoziţiile art. 282 alin. 1, rap. la art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă , coroborat 
cu art. 2812 şi art. 2812a Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la omisiunea instanţei de apel de a le acorda 
pârâţilor, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, suma de 2.000 lei reprezentând onorariu 
avocaţial, Curtea constată că aceasta intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, excepţie 
întemeiată pe dispoziţiile art. 2812 şi art. 2812a Cod procedură civilă. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, respectiv art. 2812 alin. 1 
C.pr.civ. “dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere 
principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere 
completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs 
împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu reţinere, în 
termen de 15 zile de la pronunţare”.  

Art. 2812a C.pr.civ. prevede următoarele: “Îndreptarea, lămurirea, înlăturarea 
dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau 
recursului, ci numai în condiţiile art. 281 – 2812 C.pr.civ.”  

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 312 alin. 1 
Cod procedură civilă , Curtea urmează să respingă recursul pârâţilor P.. 

Cu privire la recursul pârâtei P.L.. 
Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
În ceea ce priveşte motivele din recursul pârâtei P.L. prin care se critică: constatarea 

de către instanţa de apel a contribuţiei exclusive a reclamantului la dobândirea bunurilor 
comune mobile; greşita reţinere de către instanţa de apel a contribuţiei reclamantului la 
cheltuielile de şcolarizare a pârâtei – motive de apel întemeiate pe interogatoriile părţilor şi pe 
reanalizarea stării de fapt a cauzei, chiar dacă formal au fost întemeiate pe dispoziţiile art. 
304 pct. 7 şi 6 Cod procedură civilă, Curtea constată că acestea se circumscriu în realitate 
prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 Cod procedură civilă, intrând astfel sub incidenţa excepţiei 
inadmisibilităţii – excepţie invocată la termenul de judecată din 25.03.2015 şi reiterată la 
termenul din 27.05.2015 -, întrucât vizează netemeinicia deciziei recurate, iar nu nelegalitatea 
acesteia. 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără 
să facă o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere 
a stării de fapt a cauzei, o analizare a probaţiunii administrate şi o expunere a relaţiilor dintre 
părţi, recurenta concluzionând că hotărârea ar fi nelegală prin aceea că au fost încălcate 
dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 7 Cod procedură civilă. 

În susţinerea acestui motiv de recurs pârâta a invocat nelegalitatea deciziei recurate 
din perspectiva modalităţii în care instanţa de apel a apreciat probele administrate, 
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concluzionând, în esenţă, în sensul că, prin modalitatea efectivă în care instanţa de apel a 
apreciat probele administrate în cauză, s-a ajuns la pronunţarea unei soluţii nelegale. 

Curtea constată, însă, că din perspectiva considerentelor pentru care recurenta a 
apreciat că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală – respectiv modalitatea de 
apreciere a probelor de către instanţa de apel -, toate aceste motive de recurs se circumscriu 
prevederilor art. 304 pct. 11 C.pr.civ., abrogate la data formulării recursului pendinte. 

Astfel, textul art. 304 pct. 11 C.pr.civ. a fost abrogat prin art. I pct. 112 din O.U.G. nr. 
138/2000. 

Anterior abrogării sale, pct. 11 al art. 304 C.pr.civ. prevedea că se poate cere casarea 
unei hotărâri când hotărârea se întemeiază pe o greşeală gravă de fapt, decurgând dintr-o 
apreciere eronată a probelor administrate. 

Prin urmare, modalitatea în care instanţa de apel a apreciat probele administrate nu 
mai poate fi cenzurată de către instanţa de recurs, dat fiind că o atare cenzură, ca urmare a 
abrogării pct. 11 al art. 304 C.pr.civ., este inadmisibilă în actuala reglementare legală a 
recursului. 

Oricum, prin prisma art. 295 alin. 1 şi 2 C.pr.civ. raportat la art. 129 alin. 4 şi 5 
C.pr.civ. instanţa de apel era în drept să administreze orice probe pe care le considera 
îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, respectiv, era îndreptăţită să facă 
aprecierea acestor probe potrivit propriei convingeri. 

În ceea ce priveşte acele motive de recurs prin care se face trimitere concretă la 
anumite probe – interogatoriile părţilor, etc. -, Curtea constată că aceste motive se 
circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 C.pr.civ., în prezent abrogate prin art. I pct. 1111 din 
O.U.G. nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I pct. 49 din Legea nr. 219/2005. 

Anterior abrogării sale, art. 304 pct. 10 C.pr.civ. prevedea că se poate cere casarea 
unei hotărâri când instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei 
dovezi administrate, care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii. 

Urmare a abrogării pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., instanţa de recurs nu poate, sub 
niciun aspect, să reanalizeze starea de fapt a cauzei, să reaprecieze probele, să dea eficienţă 
uneia sau alteia dintre probe, în detrimentul altor probe administrate, cu scopul schimbării 
stării de fapt deja reţinute de instanţa de fond ori de instanţa de apel, şi nici nu poate să 
verifice modalitatea în care instanţa de apel a apreciat probaţiunea administrată în cauză. 

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. 

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

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

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 
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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 de către 
instanţă, 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. 

Cu privire la motivul de recurs prin care se critică soluţia dată apelului pârâtei în 
limita criticii referitoare la modalitatea în care prima instanţă a soluţionat cererea sa 
reconvenţională. 

Starea de fapt reţinută în cauză de prima instanţă, menţinută ulterior de către instanţa 
de apel – şi care nu mai poate fi schimbată în instanţa de recurs, dată fiind abrogarea 
dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 11 Cod procedură civilă -, relevă împrejurarea că în ambele 
contracte de credit, atât în cel din 18.05.2009, cât şi în cel din 10.09.2009, încheiate cu CEC 
Bank S.A. (f.43 – 48 dosar fond), titular era pârâta, în timp ce intimatul avea calitatea de 
coplătitor, suma de plată rămasă fiind de 22.394,26 lei (f. 200, 199 dosar fond ); în ceea ce 
priveşte contractul din 29.04.2004, încheiat cu BCR – Sucursala Judeţeană Sălaj – în care 
titular era intimatul, iar recurenta avea calitatea de coplătitor, suma de plată rămasă era de 
4.838, 58 Euro, echivalent în lei al sumei de 21.531,33 lei, ceea ce înseamnă că 
împrumuturile contractate de fiecare dintre cei doi soţi sunt aproximativ egale valoric, iar în 
raport de împrejurarea că în fiecare contract de credit unul dintre soţi este debitor, iar celălalt 
codebitor, în caz de neplată a ratelor scadente, creditorul se poate îndrepta împotriva oricăruia 
dintre debitori/codebitori. 

Natura juridică a creditelor a fost corect stabilită de către instanţa de apel, ca fiind o 
datorie comună a soţilor, iar în raport de modalitatea în care au fost încheiate contractele de 
credit cu unităţile bancare, ambii foşti soţi sunt ţinuţi solidar faţă de bancă la plata datoriei. 

În ceea ce priveşte eventuala înţelegere intervenită între soţi cu privire la modalitatea 
în care urmează ca fiecare dintre aceştia să achite creditele rămase, aceasta urmează să fie 
avută în vedere în maniera în care a fost reţinută de către instanţa de apel ( pag. 7 din 
Decizie), având în vedere că instanţa de recurs nu poate proceda la o reapreciere ori 
reanalizare a probelor din dosar, în scopul stabilirii unei alte stări de fapt a cauzei. 

Prin urmare, Curtea urmează să înlăture ca nefondat acest motiv de recurs. 
Cu privire la motivul de recurs care, afirmativ, s-ar circumscrie punctului 8 al art. 

304 C. proc. civ. 
Recurenta a susţinut că decizia recurată intră sub incidenţa art. 304 pct. 8 Cod 

procedură civilă , în limitele constatării unei contribuţii a reclamantului de 3,73%, valoric 
reprezentând suma de 17.600,63 lei, la valoarea casei de la nr. 42A, respectiv în limitele 
obligării recurentei la plata acestei sume către intimat. 

Curtea constată că acest motiv de recurs este fondat, însă nu din perspectiva 
dispoziţiilor art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă , ci ale art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, 
coroborat cu art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, art. 129 alineat final Cod procedură civilă şi 
art. 312 alin. 3 Teza III Cod procedură civilă, motivat pe următoarele considerente: 

Potrivit art. 129 alin. final C.pr.civ., în toate cazurile judecătorii hotărăsc numai 
asupra obiectului cererii deduse judecăţii, în timp ce, art. 129 alin. 4 C.pr.civ. prevede că 
judecătorul este în drept să le ceară părţilor să prezinte explicaţii, cu privire la situaţia de fapt 
şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, oral 
sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar 
dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare. 

Garanţiile unui proces echitabil, în deplin acord cu dispoziţiile art. 6 paragraf 1 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, impun, în planul procedurii civile române, 
respectarea principiului contradictorialităţii, al oralităţii şi al dreptului la apărare. 
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Fiecare parte litigantă trebuie să aibă cunoştinţe despre orice problemă de fapt sau de 
drept care se invocă în cauza în care este parte şi să aibă, totodată, posibilitatea de a-şi 
formula apărări şi de a-şi exprima în deplină cunoştinţă de cauză poziţia procesuală vis-a-vis 
de aceste probleme. 

În aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. final Cod procedură civilă, coroborat cu art. 6 
paragraf 1 din Convenţie, instanţa este ţinută să se pronunţe strict în limitele investirii sale, cu 
respectarea principiului contradictorialităţii, al oralităţii şi al dreptului la apărare, şi să 
analizeze pe fond fiecare pretenţie dedusă judecăţii. 

În speţă, se constată că instanţa de apel nu a analizat pe fond apelul reclamantului în 
limitele criticilor referitoare la bunurile imobile. 

Astfel, prin apelul pe care l-a formulat, reclamantul a solicitat să se modifice sentinţa 
apelată, să se admită acţiunea sa prin care a cerut partajarea bunului comun dobândit cu fost 
soţie, constând în două supraedificate realizate pe terenul proprietatea părinţilor pârâtei, cu 
contribuţia egală a soţilor şi a părinţilor soţiei, invocând nelegalitatea sentinţei fondului sub 
aspectul reţinerii conform căreia reclamantul nu ar fi făcut dovada dreptului său de 
proprietate asupra imobilelor (f. 2 dosar apel ). 

Prin cererea introductivă de instanţă, reclamantul a solicitat partajarea şi ieşirea din 
indiviziune asupra bunurilor comune realizate sub durata căsătoriei de reclamant şi pârâta 
P.L., cu contribuţie egală, pe terenul proprietatea părinţilor pârâtei, susţinând că aceştia din 
urmă aveau o cotă de ½ , iar cei doi foşti soţi cealaltă cotă de ½, cota ce-i revenea 
reclamantului în urma sistării comunităţii de bunuri, din imobilul casă de locuit situată în 
Zalău, str. ... nr. 42A, fiind de 1/4, iar în ceea ce priveşte casa de vacanţă situată în localitatea 
Rogojel, jud. Cluj, reclamantul a invocat o cotă de contribuţie de 2/3 pentru părinţii pârâtei, 
respectiv de 1/3 pentru cei doi foşti soţi, reclamantului revenindu-i cota de 1/6 din aceste 
imobil. 

Prin urmare, reclamantul a investit instanţa cu o acţiune în sistarea comunităţii de 
bunuri a celor doi foşti soţi, combinată cu o acţiune de ieşire din indiviziune faţă de pârâţii 
intimaţi P., având ca obiect imobilele menţionate în petitele acţiunii, imobile cu privire la 
care reclamantul a invocat calitatea de bunuri comune şi cota sa de proprietate de 1/4, 
respectiv 1/6, conform celor anterior precizate. 

Împrejurarea că cele două construcţii ar fi fost edificate pe terenul proprietatea 
părinţilor fostei soţii, nu este de natură să înlăture caracterul de bun comun al construcţiilor, 
în cotele de proprietate invocate iniţial de reclamant, sau în cotele a căror realitate ar urma să 
rezulte pe baza probaţiunii administrate în cauză. 

În mod constant reclamantul a invocat calitatea de bunuri comune a acestor construcţii 
şi cota sa, de ¼, respectiv 1/6, cote care, evident, sunt cote de proprietate. 

În mod corect prima instanţă a analizat cererea reclamantului din perspectiva calităţii 
sale de coproprietar, reţinând că reclamantul nu ar fi probat dreptul său de proprietate invocat, 
însă, instanţa de apel a analizat apelul reclamantului şi, implicit, soluţia dată cererii 
reclamantului de către prima instanţă, din perspectiva a cu totul altceva decât s-a cerut de 
către reclamant, respectiv, din punct de vedere al dreptului de creanţă al reclamantului 
constând în contribuţia sa asupra unei părţi valoric determinate din imobile. 

Curtea constată astfel că Tribunalul s-a pronunţat cu depăşirea limitelor investirii sale, 
ceea ce a dus la nejudecarea şi necercetarea pe fond, de către Tribunal, a apelului 
reclamantului. 

În niciun moment, reclamantul nu a investit instanţa cu o cerere având ca obiect 
constatarea eventualului său drept de creanţă asupra unor îmbunătăţiri sau investiţii pretins 
realizate la cele două imobile. 

Dimpotrivă, în mod constant, atât prin cererea introductivă de instanţă, cât şi prin 
apelul promovat împotriva sentinţei fondului, reclamantul a invocat dreptul său de 
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coproprietate asupra imobilelor bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei sale cu pârâta, 
în cotă de ¼ pentru imobilul din Zalău, str. ... nr. 42A, respectiv, în cotă de 1/6 pentru casa de 
vacanţă din Rogojel, jud. Cluj. 

Or, pronunţându-se asupra unui drept de creanţă pe care reclamantul nu l-a solicitat şi 
cu care instanţa nu a fost legal investită, şi omiţând cu desăvârşire să se pronunţe asupra 
pretinsului drept de proprietate, în cotele arătate, invocate de către reclamant, Tribunalul a 
pronunţat o soluţie ce intră sub incidenţa art. 304 pct. 9, art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, 
coroborat cu art. 129 alin. final şi art. 312 alin. 3 Teza III Cod procedură civilă, nejudecând 
pe fond, în aceste limite, apelul reclamantului. 

Aşa fiind, Curtea constată că acest motiv de recurs din recursul pârâtei este fondat, în 
mod corect pârâta susţinând că Tribunalul s-a pronunţat asupra a ceva ce reclamantul nu a 
solicitat să se constate. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prev. art. 312 
alin. 3 Cod procedură civilă, Curtea va admite în parte recursul pârâtei P.L., va casa în parte 
decizia recurată, cu privire la soluţia dată apelului reclamantului (în privinţa bunurilor 
imobile), şi în aceste limite va trimite cauza Tribunalului Sălaj pentru rejudecarea acestui 
apel. 

În temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, vor fi menţinute dispoziţiile din 
decizia recurată referitoare la respingerea apelului pârâtei P.L., admiterea apelului pârâţilor 
P.G. şi P.A.M., cu consecinţa înlăturării restului dispoziţiilor din decizia recurată. 

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

 
 

35. Contestaţie în anulare. Neanalizarea motivelor de recurs.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 253/R din 13 mai 2015  

Prin contestaţia în anulare formulată de contestatoarea M.G. împotriva deciziei civile 
nr. 146/R din 12 martie 2015 2014, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în dosar nr. 
.../182/2011, aceasta a solicitat anularea acestei decizii, admiterea recursului declarat şi în 
temeiul art. 312 alin. 5 Cod proc. civ., casarea deciziei civile nr. 468/A/19.11.2014 a 
Tribunalului Maramureş şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că prin decizia civilă nr. 
146/R din 12 martie 2015 2014, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în dosar nr. .../182/2011, 
a fost respins recursul contestatoarei. 

 În cauză sunt incidente dispoziţiile art. 318 Cod proc. civ., întrucât instanţa de 
recurs, respingând recursul a omis din greşeală să cerceteze motivele de casare expres 
invocate prin recurs. 

 1. S-a omis analizarea motivului prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., care a 
fost invocat în recurs din două perspective: 

 Au fost încălcate dispoziţiile art. 1 Cod civil, art. 58 din Legea nr. 71/2011, 
fiind aplicate nelegal dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, atâta timp 
cât convenţia foştilor concubini, actuali soţi, M., de a edifica construcţii pe terenul 
proprietatea unuia dintre aceştia, trebuia analizată în raport de datele încheierii convenţiei, 
oficializării căsătoriei – 200 şi edificării construcţiilor, toate anterioare intrării în vigoare a 
acestor dispoziţii legale. 

 Prin urmare, prin aplicarea greşită a unor dispoziţii legale care nu erau în 
vigoare la datele arătate, s-a încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, forma scrisă şi 
autentică a convenţiei nefiind imperativ cerută la momentul încheierii acesteia. 
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 Existenţa convenţiei, raportat la data încheierii ei putea fi dovedită prin orice 
mijloace de probă.  

 Un alt aspect îl vizează nelegalitatea analizării de către instanţa de apel a 
cererii contestatoarei de constatare a dobândirii dreptului de coproprietate asupra imobilelor 
construcţii urmărite silit, exclusiv din perspectiva dispoziţiilor art. 30 C. fam., deşi s-a invocat 
şi a rămas neanalizat dreptul de coproprietate pe cote părţi şi a convenţiei foştilor concubini, 
încheiată, dovedită şi invocată în temeiul art. 645, 489 şi urm, 492 C. civil, coroborate cu art. 
58 din Legea nr. 71/2011.  

 2. Cel de-al doilea motiv al contestaţiei îl vizează neanalizarea de către 
instanţa de recurs a temeiului de casare prev. de art. 312 alin. 5 Cod proc. civ. 

 Contestatoarea invocă faptul că instanţele nu au cercetat fondul cauzei, 
respectiv nu au analizat pe baza probaţiunii administrate în cauză existenţa şi încheierea 
convenţiei între foştii concubini, viitori soţi M., că imobilele construcţii pe care urmau să le 
edifice pe terenul proprietatea unuia dintre aceştia în perioada concubinajului, să devină 
bunuri comune de la data încheierii căsătoriei. 

 Reţinerea caracterului de bun propriu a celor două construcţii s-a făcut cu 
interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor Codului familiei, referitoare la comunitatea de 
bunuri, precum şi cu neobservarea convenţiei legale a părţilor, aspect care a avut ca şi 
consecinţă nesoluţionarea fondului cererii de partaj dedusă judecăţii în temeiul depoziţiilor 
art. 4001 Cod proc. civ., ce impune casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi 
instanţe. 

 Din considerentele deciziei civile nr. 146/R/12.03.2015 a Curţii de Apel Cluj 
reiese că instanţa de recurs a limitat analizarea motivelor de recurs doar la cele prev. de art. 
304 pct. 7 Cod proc. civ., şi art. 312 alin. 5 Cod proc. civ., omiţând orice analiză a motivelor 
de recurs privind nelegalitatea hotărârii recurate.  

 Prin întâmpinarea formulată (f. 23-24), intimaţii E.A.F.J., P.S.S. şi B.R. au 
solicitat respingerea contestaţiei în anulare, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca 
nefondată. 

 Intimaţii au invocat faptul că numai omisiunea instanţei de recurs de a analiza 
motivele poate constitui temei al contestaţiei în anulare, or, contestatoarea invocă şi 
neanalizarea motivelor de către instanţa de apel, sub acest aspect impunându-se respingerea 
ca inadmisibilă. 

 Intimaţii au arătat că din conţinutul considerentelor deciziei pronunţate în 
recurs reiese că instanţa a examinat toate motivele de recurs, însă nu şi le-a însuşit, astfel 
încât motivele invocate nu se circumscriu celor prev. de art. 318 Cod proc. civ. 

 Analizând contestaţia în anulare, curtea o va respinge pentru următoarele 
considerente: 

 Curtea constată că motivul contestaţiei în anulare îl constituie neanalizarea de 
către instanţa de recurs a tuturor motivelor de casare, temeiul de drept invocat este art. 318 
Cod proc. civ., astfel încât excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimaţi va fi respinsă, 
contestaţia urmând a fi analizată pe fond. 

Prin decizia civilă nr. 146/R din 12 martie 2015 2014, pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj, în dosar nr. .../182/2011, s-a respins recursul declarat de reclamanta M. Gabriela 
împotriva deciziei civile nr. 468 din 19 noiembrie 2014 a Tribunalului Maramureş, 
pronunţată în dosarul nr. .../182/2011, care a fost menţinută. 

Pentru a pronunţa această decizie curtea a reţinut următoarele: 
Motivele de recurs se referă la modul în care instanţa de apel a analizat susţinerile 

contestatoarei referitoare la dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate pe terenul 
unuia dintre soţi, aceasta afirmând constituirea unui drept de superficie prin acordul verbal al 
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concubinilor, anterior încheierii căsătoriei, acord în baza căruia contestatoarea ar fi dobândit 
o cotă parte din dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate din sursele ambelor părţi. 

În realitate, instanţa de apel a analizat aceste susţineri, hotărârea obiect al recursului 
fiind motivată, nesubzistând motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc. civ. Astfel, 
instanţa de apel analizează declaraţiile martorilor şi le coroborează şi cu înscrisurile de la 
dosar, respectiv autorizaţiile de construire, chitanţa privind executarea unor finisaje în anul 
1999 şi ajunge la concluzia că edificarea construcţiilor a început înainte de încheierea 
căsătoriei şi acestea au fost aproape finalizate la momentul oficializării căsătoriei. Recurenta 
a susţinut că instanţa de apel ar fi interpretat greşit chitanţa privind executarea finisajelor şi că 
aceasta s-ar referi la un alt imobil decât cel reţinut în considerente, însă aceasta ar însemna o 
reapreciere a probelor şi nu o lipsă a motivării în sensul art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., 
neîncadrându-se în motivele de recurs prev. de art. 304 Cod proc. civ., pct. 11 privind 
aprecierea probelor fiind abrogat încă prin dispoziţiile art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000. 
Mai susţine recurenta că nu au fost analizată expertiza care concluzionează alte date privind 
edificarea construcţiilor, ceea ce este adevărat, în sensul că instanţa de apel nu face referire la 
expertiză pentru a înlătura constatările ei, unul dintre obiective fiind stabilirea vechimii 
construcţiilor. Lecturându-se raportul de expertiză, însă, rezultă că expertul a consemnat 
susţinerile părţilor, acesta arătând că a avut în vedere declaraţia şi probele furnizate de 
contestatari, neexistând vreo explicaţie ştiinţifică cu privire la statuările sale. Astfel, în 
cuprinsul raportului, se arată că hala a fost construită în anul 2002, dată la care casa nouă era 
construită, dar neterminată, se demolase casa de la nr. 172 şi soţii se mutaseră în casa nouă de 
la nr. 174, unde erau locuibile două camere şi bucătăria, fără a adăuga vreo constatare 
ştiinţifică care să susţină o astfel de concluzie. 

Prima instanţă a reţinut că un singur martor, executantul lucrărilor, a declarat că ar fi 
primit bani de la contestatoare şi de la tatăl acesteia, însă martorul nu a putut preciza sursa 
banilor, din probele administrate neputându-se deduce că, în fapt, contestatoarea ar fi avut 
vreun loc de muncă sau ar fi câştigat bani din muncă proprie, singurul care a câştigat bani şi a 
achitat contravaloarea lucrărilor fiind contestatorul. În motivarea apelului, contestatoarea 
susţinut că părţile au contribuit în comun la ridicarea construcţiilor, atât financiar, cât şi prin 
munca depusă de acestea şi familiile lor, contestatoarea primind bani de la părinţii ei şi 
achitând cea mai mare parte din lucrări. Abia prin motivele de recurs, contestatoarea susţine 
că ar fi contribuit la edificarea construcţiilor şi cu banii primiţi la nunta organizată în anul 
1999, împrejurare cu privire la care nu au fost administrate nici un fel de probe, în recurs 
fiind admisibilă doar proba cu înscrisuri, conform dispoziţiilor art. 305 Cod proc. civ. 
Instanţa de apel a reţinut că nu s-a dovedit existenţa convenţiei între concubini, aceasta 
trebuind să îmbrace forma autentică şi că o eventuală contribuţie în bani sau în muncă din 
partea apelantei poate da naştere doar unui drept de creanţă. Chiar dacă s-ar ţine seama de 
susţinerile recurentei privind faptul că forma verbală a acordului ar fi suficientă şi contribuţia 
ei ar da naştere unui drept de coproprietate, aceasta nu a dovedit vreo contribuţie la edificarea 
construcţiilor, nici măcar în motivele de recurs neindicând probe din care s-ar putea ajunge la 
o astfel de concluzie, cu atât mai puţin fiind probată cunoaşterea de către creditori a unei 
astfel de convenţii verbale şi a unei contribuţii a concubinei. Recurenta a susţinut că aceştia ar 
fi recunoscut că au cunoscut contribuţia ei la edificarea construcţiilor prin răspunsul la 
întrebările din interogatoriul ce le-a fost luat. În realitate, însă, aceştia au arătat doar că au 
cunoscut existenţa relaţiilor apropiate dintre cei doi care au devenit ulterior soţi. 

Instanţa de apel s-a pronunţat pe fondul apelului şi pe fondul cauzei, nesubzistând 
vreun motiv de casare cu trimitere spre rejudecare, în sensul art. 312 alin. 5 Cod proc. civ., 
eventual, modul în care a aplicat legea putând constitui obiect al controlului judiciar. 

Numai că, indiferent de dezlegarea ce ar putea fi dată în drept cu privire la 
valabilitatea convenţiei verbale dintre concubini şi opozabilitatea acesteia creditorilor unuia 
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dintre ei, acest motiv de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., devine 
inutil a fi analizat, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada contribuţiei contestatoarei la 
edificarea construcţiilor. 

Procedând la analizarea motivelor invocate în susţinerea contestaţiei în anulare, curtea 
reţine următoarele: 

 Primul motiv de contestaţie întemeiat pe omisiunea analizării motivului prev. 
de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., din perspectiva încălcării dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Titlul 
X al Legii nr. 247/2005, pe considerentul invocat de contestatoare – la data încheierii 
convenţiei între foştii concubini, actualmente soţi, dispoziţiile legale în vigoare nu impuneau 
forma scrisă şi autentică a acesteia – nu este fondat. 

 Instanţa de recurs a arătat explicit că analizarea acestui motiv de recurs este 
inutilă, în condiţiile în care probaţiunea administrată nu a dovedit contribuţia contestatoarei la 
edificarea construcţiilor. 

 Aşadar, instanţa de recurs nu a omis analizarea motivului de recurs întemeiat 
pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., ci a constatat că nu se impune analizarea sa. 

 În lipsa dovedirii contribuţiei contestatoarei la edificarea construcţiilor, cu 
privire la care concubinii au încheiat o convenţie, valabilitatea acestei convenţii din punctul 
de vedere al formei nu prezintă importanţă, aspectul probării contribuţiei la edificare, având 
prioritate. 

 Nici motivul contestaţiei în anulare, grefat pe neanalizarea recursului sub 
aspectul motivului prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., din perspectiva greşitei analizări de 
către instanţa de apel a cererii contestatoarei exclusiv prin prisma art. 30 C. fam., fără 
analizarea cererii prin prisma art. 645, 489 şi urm, 492 C. civil, coroborate cu art. 58 din 
Legea nr. 71/2011, nu este fondat, din considerentele anterior reţinute. 

 În lipsa dovedirii contribuţiei contestatoarei la edificarea construcţiilor, 
instanţele nu puteau constata nici dobândirea unui drept de coproprietate pe cote părţi de către 
foştii concubini, nici o eventuală incidenţă a art. 30 C. fam. 

  Pentru a se fi putut constata dreptul de coproprietate al contestatoarei asupra 
construcţiilor, dobândit prin accesiune, în temeiul prevederilor art. 645, 489 şi urm, 492 C. 
civil, coroborate cu art. 58 din Legea nr. 71/2011, aceasta ar fi trebuit să facă dovada 
contribuţiei la edificarea construcţiilor. 

 Instanţa de recurs însă a reţinut, ca un corolar al statuărilor instanţelor de fond 
şi în urma analizării motivelor de recurs că nu s-a făcut de către contestatoare, o astfel de 
dovadă. 

 Nici al doilea motiv al contestaţiei în anulare nu este fondat. 
 Şi acest motiv se referă la omisiunea instanţelor de a analiza existenţa şi 

încheierea convenţiei între foştii concubini cu privire la imobilele construcţii pe care urmau 
să le edifice pe terenul proprietatea unuia dintre aceştia, în sensul că aceste bunuri, de la data 
încheierii căsătoriei, urmau să devină bunuri comune. 

 Or, analizarea existenţei şi valabilităţii convenţiei se putea face doar după 
dovedirea contribuţiei contestatoarei la edificarea construcţiei. 

 Aceasta întrucât este de esenţa partajului ca partea care pretinde o cotă parte 
dintr-un bun în urma sistării indiviziunii (sau, după caz, a codevălmăşiei), să facă dovada că a 
dobândit acel bun în coproprietate (codevălmăşie). 

 Instanţele au statuat asupra faptului că atât terenul, cât şi construcţiile, casa de 
locuit şi anexa gospodărească sunt bunuri proprii ale contestatorului M. V.I.:  

 Acesta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului prin cumpărare, în 
anul 1996 (aspect necontestat). 
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 Casa de locuit şi anexele au fost edificate şi înscrise în CF în baza 
autorizaţiilor de construire nr. 148/23.08.1996 şi 205/01.11.1996, valabilitatea autorizaţiilor 
de construire neputând depăşi 12 luni. 

 Întrucât prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
495/01.03.1996, contestatorul M.V.I. a cumpărat, pe lângă terenul în suprafaţă de 2489 mp şi 
o casă de locuit, autorizarea lucrărilor de extindere şi supraetajare la construcţia existentă, au 
vizat această casă, edificată pe teren, bun propriu al contestatorului. 

 Probaţiunea administrată, care nu putea fi reanalizată în recurs, şi cu atât mai 
puţin în prezenta contestaţie în anulare, a relevat faptul că banii pentru edificarea 
construcţiilor au fost trimişi de către contestatorul M. V.I.. 

 De asemenea, aşa cum corect au statuat instanţele de fond, chiar şi în situaţia 
în care s-ar fi dovedit o contribuţie din partea contestatoarei M.G. la edificarea construcţiilor, 
aceasta i-ar fi dat dreptul la un drept de creanţă şi nu la dobândirea unui drept de 
coproprietate sau codevălmăşie.  

 În lipsa dovedirii contribuţiei contestatoarei la dobândirea construcţiilor, 
coroborată cu împrejurarea că o eventuală dovadă ar fi născut în patrimoniul acesteia un drept 
de creanţă, motivul întemeiat pe neanalizarea în recurs a art. 312 alin. 5 Cod proc. civ. în 
sensul că instanţele nu au soluţionat fondul cererii de partaj în baza art. 4001 Cod proc. civ., 
astfel încât se impune casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare, este nefondat, urmând a fi 
respins. 

 Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 320 alin. 3 Cod proc. 
civ., 

 
 

36. Revizuire. Înscrisuri noi. Neîndeplinirea condiţiei imposibilităţii 
prezentării înscrisurilor  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 249/R din 5 mai 2015  

I. Prin decizia civilă nr. 184/A din 10 decembrie 2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, 
pronunţată în dosarul nr. 11583/99/2013 s-a respins excepţia tardivităţii formulării cererii 
de revizuire, excepţie invocată de intimata Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „G.” 
Bucureşti.  

 S-a respins ce neîntemeiată cererea de revizuire formulată de revizuienţii I.R.R., D. 
(căsătorită G.) A.V.C., D.(căsătorită B.) M.D.A., pentru revizuirea deciziei civile nr. 
129/2012 din 22.02.2012, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. .../2009/a1, în 
contradictoriu cu intimaţii STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE IAŞI, ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 
„G.” BUCUREŞTI şi P.V.D.. Fără cheltuieli de judecată. 

S-a reţinut de tribunal că, în ce priveşte prezenta cerere de revizuire, nu operează 
prezumţia de lucru judecat, sub aspectul ei pozitiv, aşa cum susţine intimata ASAS, justificat 
de faptul că, prin decizia irevocabilă nr.538/2014, dată de Curtea de Apel Iaşi, în dosarul 
nr..../2013, a fost respinsă cererea de revizuire a deciziei nr.342/2013, dată în recurs de 
Curtea de Apel Iaşi(f.182 prezentul dosar), prin care a fost respins recursul declarat împotriva 
deciziei nr. 129/2012 a Tribunalului Iaşi a cărei revizuire face obiectul prezentul dosar, iar, 
prin decizia civilă nr.858/2014, dată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr..../99/ 2014 (f.206-211 
prezentul dosar) a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire împotriva deciziei 
nr.129/2012 a Tribunalului Iaşi, dar acea cerere de revizuire a fost întemeiată pe alte 
înscrisuri considerate ca fiind noi de către recurenţi, înscrisuri care au fost eliberate 
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revizuienţilor de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Iaşi la data de 12.12.2013 
(respectiv ordonanţele de inscripţiune ipotecară nr.1003/01.08.1946 şi nr. 886/11.11.1946). 

Referitor la temeinicia cererii de revizuire, tribunalul a reţinut că dispoziţiilor art. 322 
pct.5 din Codul de procedură civilă din 1865 prevăd cerinţele care trebuie îndeplinite 
cumulativ de înscrisul nou, pentru ca acesta să fie apt să determine revizuirea unei hotărâri 
judecătoreşti, respectiv: înscrisul trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii şi să fie 
descoperit ulterior; să nu fi putut fi înfăţişat instanţei dintr-o împrejurare mai presus de voinţa 
părţii sau să fi fost reţinute de partea potrivnică; să fie determinante pentru soluţionarea 
cauzei. 

În prezenta revizuire, revizuienţii au apreciat ca fiind noi următoarele înscrisuri: 
contractul de împrumut cu ipotecă şi gaj agricol autentificat la data de 7 martie 1946, încheiat 
între I.E. şi Creditul Naţional Agricol (f.13-20 dosarul Tribunalului Iaşi), contract în 
cuprinsul căruia sunt menţionate şi ipotecile existente asupra imobilului obiect al ipotecii 
instituite prin acest contract, la data încheierii ului(f.17 acelaşi dosar); Ordonanţa de 
inscripţiune a ipotecii nr. 216/28 august 1945, înregistrată la Tribunalul Iasi, S. III-a (f.5-98 
dosarul Tribunalului Iaşi); Ordonanţa de inscripţiune a ipotecii nr. 379/13 martie 1946, 
înregistrată la Tribunalul Iasi, S. III-a, prin care s-a înscris ipoteca din pentru 10.000 lei 
potrivit contractului de împrumut cu gaj din 7 martie 1946 (f.10-12 acelaşi dosar); Ordonanţa 
de inscripţiune a ipotecii nr. 631/11 mai 1946, înregistrată la Tribunalul Iaşi, S. IlI-a (f.22-24) 
şi Ordonanţa de inscripţiune a ipotecii nr. 201/18 mai 1942, înregistrată la Tribunalul Iasi, S. 
III-a (f.26-28 dosarul Tribunalului Iaşi), ordonanţe care conţin în cuprinsul lor şi menţiuni 
efectuate ulterior emiterii lor, menţiuni din care rezultă faptul că ipotecile înscrise prin aceste 
ordonanţe au fost radiate. 

Tribunalul a reţinut că nici unul din înscrisurile pe care revizuienţii îşi întemeiază 
cererea de revizuire nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art.322 pct.5 C.prt.civ. incident, 
pentru a fi calificate înscrisuri noi, apte de a determina revizuirea unei hotărâri judecătoreşti. 

S-a constatat că împrejurarea invocată de revizuienţi, pentru justificarea imposibilităţii 
prezentării înscrisurilor invocate în prezenta cerere de revizuire, înainte de soluţionarea 
irevocabilă a acţiunii în revendicare, nu constituie o împrejurare mai presus de voinţa 
revizuienţilor. 

Astfel, toate înscrisurilor anterior arătate, existau la data pronunţării hotărârii 
judecătoreşti(decizia nr.190/2012 a Tribunalului Iaşi), a cărei revizuire se solicită şi singurii 
culpabili pentru nedepunerea lor la dosar sunt revizuienţii, deoarece aceştia nu au depus 
diligenţele necesare pentru obţinerea lor. Având calitatea de reclamanţi în acţiunea în 
revendicare imobiliară, soluţionată prin decizia a cărei revizuire o solicită, revizuienţii aveau 
sarcina de a proba faptul că imobilul a fost preluat la stat în mod abuziv şi, prin urmare, să 
depună toate înscrisurile pe care ei le considerau relevante pentru a dovedi că toate creditele, 
pentru care s-au instituit ipoteci asupra imobilului revendicat, au fost achitate şi ipotecile au 
fost radiate anterior preluării la Stat. 

Susţinerile revizuienţilor în sensul că au fost în imposibilitate de a obţine înscrisurile 
pe care şi-au întemeiat cererea de revizuire nu sunt întemeiate întrucât instituţia în arhiva 
căreia se aflau aceste înscrisuri le-ar fi eliberat reclamanţilor dacă formulau o cerere în acest 
sens, aşa cum s-a şi întâmplat ulterior.  

Aşa cum instanţa de apel, în baza actelor existente la dosar, a constatat că ipotecile 
înscrise prin anumite ordonanţe de inscripţiune ipotecară nu au fost radiate şi reclamanţii-
revizuienţi trebuiau să sesizeze faptul că ipotecile nu figurează ca fiind radiate şi să solicite 
copia ordonanţelor respective de la Arhivele Naţionale, chiar în timpul cât procesual se afla 
pe rolul Tribunalului Iaşi. 

Faptul că revizuienţii au „descoperit” înscrisurile, ca urmare a luării la cunoştinţă a 
considerentelor deciziei date în apel nu a putut fi apreciat ca şi situaţie de imposibilitate a 
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prezentării lor şi, aşa fiind, nici nu s-a putut constitui temei de reformare a hotărârii, deoarece 
astfel s-ar încălca autoritatea de lucru judecat. 

În speţă, nu este îndeplinită nici cerinţa caracterului determinat al înscrisurilor depuse 
de revizuienţi, înscrisurile prezentate de revizuienţi nefiind înscrisuri care dacă ar fi fost 
cunoscute de instanţă, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată.  

Pentru a concluziona astfel, tribunalul a reţinut că nici din ordonanţele şi nici din 
contractul de împrumut cu gaj, depuse de revizuienţi, nu rezultă că au fost radiate ipotecile 
(garanţiile imobiliare), instituite prin ordonanţele nr.27 din 18 mai 1945, nr.281/1942 şi 
324/1943, în privinţa cărora s-a reţinut că au fost executate silit de către Stat şi imobilul a fost 
preluat la stat ca urmare a executării silite a garanţiilor imobiliare, pentru neplata creditelor 
luate de autoarea revizuienţilor, potrivit Legii Creditului Naţional Agricol. 

Pe de altă parte, au fost apreciate ca neîntemeiate şi susţinerile revizuienţilor în sensul 
că, din ordonanţele considerate ca fiind înscrisuri noi, reiese că ipotecile înscrise în baza 
acestor ordonanţe ar fost radiate la cererea Creditului naţional agricol întrucât, în toate 
menţiunile privind radierea ipotecilor, nu se face nicio referire la persoana sau instituţia care 
a solicitat radierea ipotecii şi nici la actele anexate cererii de radiere, fiind arătat doar numărul 
din Jurnalul de intrări în baza căruia s-a efectuat radierea şi data înregistrării solicitării de 
radiere, 11 iunie 1948, excepţie făcând ordonanţa nr. 201/18.05.1942, singura care a fost 
radiată la cererea Creditului naţional agricol, dar aceasta a fost radiată la data de16.04.1943, 
anterior contractării creditului din 7 martie 1946, (f.26 dosarul Tribunalului Iaşi). Că ipoteca 
instituită prin ordonanţa nr.201/1942 a fost radiată în anul 1943 reiese şi din contractul de 
împrumut cu gaj încheiat ulterior radierii, respectiv cel din 7 martie 1946, depus de 
revizuienţi, în care nu apare notată ca existând anterior încheierii acestui contract ipoteca 
înscrisă prin ordonanţa nr.201/1942 ((f.17 dosarul Tribunalului Iaşi).  

De altfel, Tribunalul Iaşi (şi nici Curtea de Apel Iaşi, în recurs), nu a reţinut că 
imobilul a fost preluat la stat ca urmare a neplăţii creditului garantat cu ipoteca înscrisă prin 
ordonanţa nr.201/1942). 

Nefiind îndeplinite cumulativ condiţiile impuse de textul legal, pentru ca înscrisurile 
invocate de revizuienţi să fie înscrisuri noi în sensul art.322 alin.5 C.pr.civ., tribunalul a 
respins cererea de revizuire ca neîntemeiată. 

Intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată în prezentul cadrul procesual. 
II. Împotriva acestei decizii, revizuienţii I.R.R., D. (căsăt. G.) A.V.C. şi D. (căsăt. B.) 

M.D.A. au declarat recurs, solicitând instanţei modificarea în parte a deciziei recurate, în 
sensul admiterii cererii de revizuire, cu consecinţa desfiinţării deciziei civile nr. 
129/22.02.2012 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. .../2009/a1 şi trimiterea cauzei 
aceluiaşi tribunal spre rejudecarea apelului declarat contra sentinţei civile nr. 
1708/19.10.2011 a Judecătoriei Iaşi. 

În motivarea recursului s-a arătat că hotărârea este dată cu încălcarea şi aplicarea 
greşită a legii, prin interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 C.pr.civ., considerându-
se că nu ar fi îndeplinită cerinţa ca înscrisurile să nu fi putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare 
mai presus de voinţa părţilor. 

În aplicarea corectă a dispoziţiilor legale trebuie să se reţină împrejurarea potrivit 
căreia la momentul judecăţii apelului şi a recursului nu s-a cunoscut despre existenţa 
menţiunilor de radiere a ipotecilor din registrul de inscripţiuni, dovezile de radiere fiind 
obţinute de către revizuienţi după ample demersuri la deţinătorul arhivei abia la data de 16 
octombrie 2013. 

În mod greşit se reproşează că nu s-au solicitat copiile ordonanţelor de inscripţiune 
ipotecară cât timp procesul se afla pe rolul Tribunalului Iaşi. Instanţa nu a observat faptul că 
la demararea procesului reclamanţii şi-au demonstrat dreptul de proprietate prin existenţa 
acestor acte, inscripţiuni ipotecare, pentru ca pe parcursul procesului să se găsească şi actele 
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de proprietate ale terenului, fapt care demonstrează eforturile făcute de către reclamanţi 
pentru a dobândi actele referitoare la proprietatea Ianculescu. 

Făcându-se referire la modalitatea în care au fost preluate imobilele familiei 
Ianculescu şi la măsurile luate împotriva acestei familii, precum şi la fondul cauzei, s-a mai 
învederat că înscrisurile depuse la Tribunalul Bistriţa-Năsăud demonstrează multiplele 
demersuri efectuate la Arhivele Naţionale pentru obţinerea de înscrisuri şi cât de dificilă este 
identificarea înscrisurilor, invocându-se, de asemenea, perioada îndelungată în care sunt 
soluţionate cererile de solicitare de înscrisuri. În aceste condiţii, s-a apreciat că revizuienţilor 
le-a fost cu neputinţă să intre în posesia respectivelor înscrisuri înainte de judecarea apelului 
şi a recursului în acţiunea în revendicare. 

S-a arătat de asemenea că în mod greşit s-a apreciat de către Tribunalul Bistriţa-
Năsăud că nu ar fi îndeplinită nici cerinţa caracterului determinant al înscrisurilor pe care se 
sprijină cererea de revizuire. Deşi este adevărat că în înscrisurile depuse în revizuire nu se 
regăseşte o menţiune expresă cu privire la radierea celor 3 ipoteci, ceea ce s-a solicitat de 
către revizuienţi a fost a se trage prezumţia conform căreia dacă rezultă cu certitudine că atât 
o ipotecă anterioară celor 3 aflate în discuţia instanţelor de apel şi de recurs, cât şi 3 ipoteci 
ulterioare au fost radiate în anul 1948, cu atât mai mult cu cât în procesul-verbal de preluare 
în folosinţă şi administrare din 28.05.1952 nu se face referire la vreo datorie ipotecară sau la 
vreo inscripţie ipotecară, trebuie să se reţină că la data radierii ipotecilor ulterioare erau deja 
radiate şi cele 3 ipoteci la care au făcut referire instanţele care au soluţionat în căile de atac 
cererea de revendicare. 

Un alt motiv de recurs invocat de către revizuienţi constă în aceea că hotărârea atacată 
cuprinde motive contradictorii. În mod greşit se motivează în decizia atacată că descoperirea 
înscrisurilor ca urmare a luării la cunoştinţă a considerentelor deciziei din apel, nu poate fi 
apreciată ca şi o situaţie de imposibilitate a prezentării lor, dacă numai în momentul la care s-
a primit decizia redactată s-a pus problema posibilităţii existenţei ipotecilor, respectiv a 
radierii sau nu a acestora, este evident că partea a fost în imposibilitate să prezinte înscrisurile 
în ciclul ordinar al procesului. Contradictorialitatea deciziei atacate rezultă din aceea că, pe 
de o parte, se susţine că reclamanţi ar fi trebuit să se preocupe de procurarea înscrisurilor în 
timpul judecării apelului, iar pe de altă parte, rezultând că doar în motivarea deciziei date în 
apel s-a adus în discuţie existenţa inscripţiilor cu privire la cele 3 ipoteci. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ.  
III. Intimata ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „G.”, a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat (f.17). 
În motivare s-a arătat că în mod corect a reţinut tribunalul că înscrisurile de care se 

prevalează revizuienţii nu reprezintă înscrisuri noi conform art. 322 pct. 5 C.pr.civ., acestea 
existând la data pronunţării hotărârii, din culpa exclusivă a revizuienţilor nefiind depuse la 
judecarea apelului. Aceste înscrisuri au fost obţinute printr-o simplă cerere adresată 
Serviciului Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, cerere care putea fi formulată oricând. 

Deşi revizuienţii susţin că au efectuat demersuri repetate la Arhivele Naţionale, nu 
dovedesc existenţa acestor demersuri. 

Nici până în prezent revizuienţii nu au putut face dovada restituirii împrumuturilor de 
către autoarea lor, I.E., radierea ipotecilor nereprezentând „per se” dovada rambursării 
împrumuturilor, motivul radierii ipotecii fiind de fapt desfiinţarea Creditului Naţional Agricol 
şi preluarea imobilului de către stat liber de orice sarcini ca urmare a executării silite. 

Acţiunea în revendicare formulată în anul 2009 a fost soluţionată irevocabil în anul 
2013, revizuienţii având deci la dispoziţie 4 ani în care să efectueze demersuri la Arhivele 
Naţionale pentru obţinerea oricăror înscrisuri doveditoare a fi necesare. 

Nu are relevanţă că revizuienţii au domiciliul stabil în străinătate, aceştia beneficiind 
de asistenţă juridică şi reprezentare calificată. 
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În mod corect a reţinut tribunalul şi faptul că existenţa acestor înscrisuri nu este în 
măsură să conducă la pronunţarea unei soluţii diferite de cea a instanţei de recurs, înscrisurile 
făcând doar dovada radierii tuturor ipotecilor existente odată cu preluarea imobilului de către 
stat, iar nu şi a faptului că aceste împrumuturi au fost achitate de către debitoarea I.E.. Nu 
întâmplător, radierea tuturor ipotecilor a avut loc la data de 11.06.1948, la această dată având 
loc naţionalizarea prin adoptarea Legii nr. 119/1948, iar la aceeaşi dată, Creditul Naţional 
Agricol încetându-şi existenţa. Acesta este deci motivul pentru care toate ipotecile au fost 
radiate, iar nu acele că împrumuturile au fost achitate de către debitoare I.E.. 

IV. Analizând recursul declarat de revizuienţii I.R.R., D. (căsăt. G.) A.V.C. şi D. 
(căsăt. B.) M.D.A. împotriva deciziei civile nr. 184/A din 10.12.2014 a Tribunalului Bistriţa 
Năsăud, Curtea reţine următoarele: 

Astfel cum în mod corect a reţinut Tribunalul Bistriţa-Năsăud, condiţiile care trebuie 
îndeplinite cumulativ pentru cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C.pr.civ., sunt 
următoarele: înscrisul invocat trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii atacate cu 
revizuire şi să fie descoperit ulterior; înscrisul să nu fi putut fi înfăţişat instanţei dintr-o 
împrejure mai presus de voinţa părţii sau să fi fost reţinut de către partea potrivnică; înscrisul 
să fie determinant pentru soluţionarea cauzei. 

Având în vedere faptul că toate condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ, este suficient 
ca una singură să nu fie îndeplinită pentru ca cererea de revizuire să nu fie considerată 
admisibilă. 

În ceea ce priveşte condiţia imposibilităţii înfăţişării înscrisului dintr-o împrejurare 
mai presus de voinţa părţii, Curtea apreciază că în mod corect a reţinut tribunalul că aceasta 
nu este îndeplinită în cauză. 

Din dosarul nr. …/99/2013 al Tribunalului Iaşi rezultă că revizuienţii au formulat 
cererea către Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Iaşi numai la data de 03.10.2013, după 
soluţionarea irevocabilă a dosarului având ca obiect revendicare, răspunsul fiindu-le 
comunicat la data de 16.10.2013. Înscrisurile comunicate la acea dată sunt cele de care se 
prevalează revizuienţii în cauză. 

Nu se pune deci problema imposibilităţii obţinerii acestor înscrisuri pe parcursul 
judecării cauzei, în perioada 2009 – 2013, înscrisurile fiind deţinute de către o instituţie 
publică care avea obligaţia să le elibereze, la solicitarea persoanelor interesate, la orice 
moment. 

Imposibilitatea prezentării înscrisurilor care în opinia revizuienţilor atestă radierea 
ipotecilor nu poate fi susţinută pertinent raportat la momentul la care instanţa a făcut pentru 
prima dată referire la existenţa ipotecilor, în nici un caz nu acesta fiind sensul pct.5 al art.322 
C.pr.civ., care impune condiţia imposibilităţii prezentării înscrisurilor dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa părţii. 

Relevant din perspectiva imposibilităţii prezentării înscrisurilor este şi faptul că deşi 
revizuienţii susţin că numai din considerentele deciziei civile nr.129/22.02.2012 a 
Tribunalului Iaşi au luat la cunoştinţă despre existenţa ipotecilor, aceştia nu au făcut 
demersuri pentru depunerea înscrisurilor de care se prevalează în revizuire nici în timpul 
judecării recursului declarat împotriva acestei decizii, recurs soluţionat la data de 13.03.2013. 

Ţinând cont de faptul că instanţa apreciază că nu este îndeplinită condiţia 
imposibilităţii prezentării înscrisurilor dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii, în 
principiu nu se mai impune analizarea celorlalte condiţii ale acestui motiv de revizuire, chiar 
în cazul îndeplinirii celorlalte condiţii, nepunându-se problema schimbării soluţiei pronunţate 
asupra cererii de revizuire. 

Deoarece instanţa de fond a înţeles să analizeze şi condiţia privind caracterul 
determinant sau nu al înscrisului prezentat în revizuire, se vor face câteva precizări şi referitor 
la îndeplinirea acestei condiţii. 
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Prin cererea de recurs revizuienţii arată că înscrisurile pe care se sprijină revizuirea nu 
cuprind vreo menţiune expresă cu privire la radierea celor 3 ipoteci înscrise în favoarea 
Creditului Naţional Agricol, ceea ce au solicitat aceştia fiind ca în urma rejudecării să se tragă 
o prezumţie cu privire la radierea ipotecilor la care s-a făcut referire de către instanţe în căile 
de atac formulate în dosarul având ca obiect revendicare imobiliară, pornind de la datele 
menţionate în aceste înscrisuri. 

Rezultă deci că, astfel cum a reţinut şi Tribunalul Bistriţa –Năsăud, nu se pune 
problema caracterului determinant în soluţionarea cauzei a înscrisurilor invocate prin cererea 
de revizuire. 

În ceea ce priveşte motivele contradictorii cuprinse în hotărârea atacată, Curtea 
constată că nu se verifică această critică, reţinerea instanţei în sensul că revizuienţii ar fi 
trebuit să se preocupe de procurarea înscrisurilor pe parcursul judecăţii cauzei în apel nefiind 
contradictorie cu faptul că despre existenţa inscripţiilor cu privire la cele 3 ipoteci s-a făcut 
menţiune doar prin decizia pronunţată în apel, a cărei revizuire se cere. 

Prin urmare, având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul 
art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul 
declarat de revizuienţii I.R.R., D. (căsăt. G.) A.V.C. şi D. (căsăt. B.) M.D.A. împotriva 
deciziei civile nr. 184/A din 10 decembrie 2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pronunţată în 
dosarul nr. …/99/2013, pe care o va menţine ca legală. 

Se reţine că prin întâmpinare intimata ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 
SILVICE „G.” a arătat că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. 

 
 
 

37. Ordonanţă preşedinţială. Plasament de urgenţă. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1144/A din 4 iunie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1444 din 06 februarie 2015 a Tribunalului Maramureş, s-a 
admis în parte cererea formulată de petiţionara DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ în contradictoriu cu intimaţii 
D.G.V., P.A.M., cu participarea reprezentantului PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL MARAMUREŞ, având ca şi obiect ordonanţă preşedinţială şi în consecinţă: 

S-a dispus instituirea măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă, în ceea 
ce îi priveşte pe copiii D.C.R. …, născut la data de ….2002 în Baia Mare, D.D.G. …, născut 
în Baia Mare la data de ….2003 şi D.A.V. …, născut în Baia Mare la data de ….2007, copiii 
intimaţilor D.G.V. şi P.A.M., la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Baia Mare, până la 
momentul înlocuirii sau încetării măsurii plasamentului dispus în regim de urgenţă. 

S-a stabilit domiciliul copiilor D.C.R., D.D.G. şi D.A.V. pe toată durata plasamentului 
instituit prin prezenta ordonanţă preşedinţială, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
Baia Mare. 

Exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti privind persoana copililor 
D.C.R., D.D.G. şi D.A.V., pe durata măsurii plasamentului se va realiza pe toată durata 
plasamentului în regim de urgenţă, de către şeful Centrului de Primire în Regim de Urgenţă 
Baia Mare. 

Exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti privind bunurile copiilor 
D.C.R., D.D.G. şi D.A.V., pe durata măsurii plasamentului se va realiza de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că obiectul prezentului dosar îl 
constituie solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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Maramureş, de a se dispune în cadrul procedurii ordonanţei preşedinţiale, instituirea măsurii 
plasamentului în regim de urgenţă pentru copiii D.C.R., D.D.G. şi D.A.V.. 

Instanţa a avut în vedere prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 272/2004, potrivit 
cărora „Ordonanţa preşedinţială de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană, 
familie, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial, licenţiat în condiţiile 
legii, este dată în aceeaşi zi, instanţa pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii 
şi actelor depuse, fără concluziile părţilor”. 

Reţinând aceste dispoziţii legale, precum şi obiectul cererii de chemare în judecată, 
instanţa a apreciat că prezenta cauză urmează să fie soluţionată fără a se solicita concluziile 
părţilor, instanţa având în vedere doar concluziile reprezentantului Ministerului Public. 

În ceea ce priveşte cererea cu care a fost învestită instanţa de judecată, s-a considerat 
că aceasta este întemeiată, în parte. 

Părinţii copiilor nu convieţuiesc, iar D.C.R., D.D.G. şi D.A.V., având în vedere 
dispoziţiile sentinţei civile nr. 5820/2008 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, locuiesc 
împreună cu tatăl lor, intimatul D.G.V., în Baia Mare, str. ..., jud. Maramureş. 

Din cuprinsul raportului de anchetă socială efectuat de Serviciul Public Asistenţă 
Socială Baia Mare la data de 10 decembrie 2014, s-a reţinut faptul că cei trei copii sunt 
înscrişi la „Şcoala generală nr. 5” - Şcoala Gimnazială „V.” din Baia Mare.  

Conducerea şcolii a apelat în mai multe rânduri la specialiştii din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, pentru a sesiza repetatele 
cazuri de neglijenţă şi abuz în care au fost implicaţi copiii D.C.R., D.D.G. şi D.A.V.. Cu toate 
acestea, până la acest moment nu au fost luate niciun fel de măsuri.  

La data de 27 noiembrie 2014, unitatea de învăţământ a sesizat „Serviciul de 
Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul Asistenţei Sociale”, cu privire la situaţia 
copiilor D.C.R., D.D.G. şi D.A.V.. 

Aspectele legate de reclamaţiile privind creşterea şi educarea copiilor sunt cuprinse şi 
în raportul de anchetă socială efectuat. De asemenea, s-a arătat, fapt consemnat şi în 
declaraţia numitului M.I., că minorii au fost văzuţi apelând la mila trecătorilor, invocând 
faptul că au fost părăsiţi de mama lor, iar tatăl lor este imobilizat într-un cărucior. 

În privinţa relaţiilor din familie, în raportul de anchetă socială s-a menţionat faptul că 
tatăl copiilor menţine un climat familial tensionat, obişnuind să strige la copii. De asemenea, 
s-a arătat că tatăl copiilor refuză să colaboreze cu Serviciul Public Asistenţă Socială.  

În raportul de anchetă socială, s-a arătat mama copiilor nu a manifestat niciodată un 
real interes faţă de situaţia acestora, iar în anii 2007-2009 a părăsit familia. La acest moment, 
mama P.A.M. locuieşte în Baia Mare, str. …, nr. … şi potrivit declaraţiei date, se deplasează 
de 2-3 ori pe săptămână la domiciliul copiilor, le găteşte, îi ajută la teme, iar copiii o vizitează 
la locuinţa sa. 

La dosarul cauzei a fost depus un raport de evaluare psihosocială, în cuprinsul căruia 
s-a arătat că locuinţa folosită de cei trei copii, D.C.R., D.D.G. şi D.A.V., împreună cu tatăl lor 
este una mobilată şi utilată cu strictul necesar, însă starea de igienă este una 
necorespunzătoare. Familia este sprijinită periodic de FUNDAŢIA S., aceştia procurând 
alimentele de bază. 

Încă din anul 2011, FUNDAŢIA H. a sesizat DGASPC Maramureş cu privire la faptul 
că intimatul D.G.V., persoană care este încadrată în grad de handicap, nu poate supraveghea 
copiii, aceştia fiind într-o situaţie de risc. Cu toate că s-a încercat responsabilizarea părinţilor, 
având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi sesizările cadrelor didactice ale Şcolii 
Generale „V.”, copiii se află şi la acest moment într-o situaţie de risc. 

Urmare a sesizărilor multiple, în cursul lunii noiembrie 2014, specialiştii DGASPC 
Maramureş au început monitorizarea atentă a cazului, realizându-se vizite la domiciliul 
copiilor.  
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Potrivit raportului psihosocial, tatăl copiilor a refuzat colaborarea cu specialiştii 
Direcţiei, iar la vizita din data de 10 decembrie 2014 D.G.V. a adus injurii reprezentanţilor 
DGASPC Maramureş şi angajaţilor Şcolii Gimnaziale „V.”, refuzând evaluarea psihologică a 
copiilor.  

În cuprinsul raportului arătat, au fost identificaţi factorii de risc parental şi s-au 
constat forme de abuz emoţional, fizic şi forme de neglijare educaţionale, medicale şi de 
supraveghere a copiilor, astfel că la acest moment se consideră că D.C.R., D.D.G. şi D.A.V. 
se află într-o situaţie de risc. 

În prezenta cauză, reţinând situaţia copiilor, aceştia fiind expuşi la acest moment unei 
situaţii de risc, s-a considerat că cererea de instituire a măsurii plasamentului în regim de 
urgenţă este întemeiată, tatăl copiilor refuzând orice intervenţie a specialiştilor din cadrul 
DGASPC Maramureş pentru a consilia atât copiii cât şi părinţii şi pentru a identifica soluţii 
pentru creşterea şi educarea în condiţii optime. 

La acest moment s-a considerat că interesul superior al copiilor, astfel cum acesta este 
caracterizat prin prevederile art. 2 alin. (7) din Legea nr. 272/ 2004, respectiv nevoile de 
dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă 
la o familie, situaţia de risc, neglijare, formele de violenţă verbală exercitate asupra copiilor, 
potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor, capacitatea părinţilor sau a persoanelor 
care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete 
ale acestuia, impunându-se luarea în regim de urgenţă a măsurii plasamentului în procedura 
ordonanţei preşedinţiale. 

Urgenţa, chiar dacă nu este rezultatul unei situaţii particulare care a avut loc în 
preajma momentului la care a fost sesizată instanţa, în cazul luării măsurii de plasament, s-a 
considerat că în cazul dedus judecăţii poate fi reţinută, prin simplul fapt că D.C.R., D.D.G. şi 
D.A.V. sunt într-o situaţie de risc. 

Pe de altă parte, din actele depuse la dosarul cauzei s-a constatat faptul că părinţii nu 
şi-au dat acordul pentru luarea măsurii de protecţie, astfel că potrivit art. 69 din Legea nr. 
272/2004, măsura plasamentului în regim de urgenţă se ia de instanţa de judecată, potrivit art. 
100 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, respectiv în cadrul procedurii ordonanţei preşedinţiale. 

În privinţa locului în care urmează a se dispune instituirea măsurii plasamentului, 
având în vedere faptul că aceştia sunt înscrişi şi frecventează cursurile unei instituţii de 
învăţământ din Baia Mare, având în vedere faptul că ambii părinţi şi fraţii materni locuiesc în 
Baia Mare, s-a considerat că instituirea măsurii de protecţie în cadrul Centrului de Primire în 
Regim de Urgenţă Baia Mare este soluţia care are în vedere interesul superior al copiilor. 
Astfel, aceştia pot fi vizitaţi de părinţi, putând să păstreze relaţiile cu aceştia, pot frecventa 
cursurile şcolare, astfel că măsura nu va avea un efect la fel de traumatizant ca şi instituirea 
măsurii plasamentului la CPRU Sighetu Marmaţiei, astfel cum s-a solicitat. 

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel pârâţii P.A.M. şi D.G.V., solicitând 
admiterea apelului şi rejudecând, respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială formulate de 
petiţionara Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, iar pe 
cale de consecinţă, încetarea măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă şi 
înapoierea minorilor în grija părinţilor naturali. 

În motivarea apelului, pârâţii au arătat că se află într-o relaţie de concubinaj încă din 
anul 2010, relaţie din care au rezultat trei copii: D.C.R. născut la data de 21.04.2002, D.D.G. 
născut la data de 12.07.2003 şi D.A.V. născut la data de 18.01.2007. Toţi aceşti copii s-au 
aflat în grija apelanţilor până la data de 6.02.2015, când fără voia şi înştiinţarea lor, au fost 
luaţi de DGASPC Maramureş chiar în timpul orelor de curs şi instituţionalizaţi la Centrul de 
Primire în Regim de Urgenţă Baia Mare, fără ca părinţii lor să fie citaţi şi să li se permită 
formularea de apărări împotriva ordonanţei preşedinţiale. 
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Apelanţii în calitate de părinţi naturali ai celor trei minori, doresc ca aceştia să crească 
împreună cu ei, apelantul a obţinut o locuinţă specială din partea Primăriei municipiului Baia 
Mare. Apelanţii deţin mijloacele necesare creşterii şi educării celor trei copii în condiţii bune, 
care să le permită dezvoltarea armonioasă în prezenţa părinţilor. 

În ceea ce priveşte mijloacele materiale, apelantul are un venit de 1.500 lei, dar au 
apelat şi la ajutorul parohiei ortodoxe locale şi al FUNDAŢIEI S., apelanţii personal au depus 
eforturile şi diligenţele necesare pentru creşterea şi dezvoltarea minorilor. 

Au întâlnit dificultăţi în privinţa înscrierii copiilor la Şcoala Gimnazială „V.”, din 
cauza directorului şi a profesorilor. 

Prin urmare, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 272/2004, întrucât 
minorii nu au fost abuzaţi, neglijaţi sau supuşi vreunei forme de violenţă, nu există temei 
legal pentru luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă, fiindcă apelanţii îşi pot exercita 
drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la cei trei copii minori, care se dezvoltă armonios 
în cadrul familiei. 

Cei trei copii au o stare de sănătate bună, sunt dezvoltaţi armonios şi nu suferă de 
nicio traumă fizică sau psihică. Dar de la data la care au fost instituţionalizaţi, aceştia au fost 
bătuţi de copiii mai mari de la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Baia Mare, li s-a furat 
mâncarea dusă la pachet de apelantă şi suferă de lipsa prezenţei şi afecţiunii părinteşti, 
aspecte relatate de copii şi de personalul centrului. 

În motivele de apel redactate numai de apelanta P.A.M., s-a susţinut că sentinţa 
apelată a fost dată cu încălcarea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la apărare al 
părinţilor celor trei copii. Chiar dacă dispoziţiile legale permit soluţionarea cauzei şi fără 
citarea părţilor faţă de obiectul cererii, era obligatorie ascultarea părinţilor. 

Măsura propusă şi luată, încalcă prevederile art. 2 din Legea nr. 272/2004. 
Deşi apelanta este separată în fapt de tatăl copiilor care locuiesc împreună, apelanta se 

ocupă de creşterea şi îngrijirea lor, se interesează de situaţia lor şcolară şi se prezintă la 
şedinţele organizate de şcoală cu părinţii. 

Tatăl copiilor este bolnav, fiind imobilizat cu grad de handicap grav şi permanent, 
motiv pentru care apelanta a făcut demersuri în schimbarea unităţii şcolare a minorilor, pentru 
a fi mai aproape de locuinţa tatălui şi se deplasează la locuinţa acestora de 3-4 ori pe 
săptămână, pentru a le găti şi a le spăla hainele, iar la sfârşitul săptămânii îi însoţeşte pe 
minori la Parohia Ortodoxă, de unde primesc alimente şi îmbrăcăminte. 

Nu este real că apelanta a locuit în Baia Mare, str. …, nr. …, jud. Maramureş, în 
realitate ea locuieşte încă din anul 2012 în Baia Mare, str. …, nr. …, unde pot locui şi cei trei 
minori, dar deşi această adresă era cunoscută de reprezentanţii petiţionarei, aceştia nu s-au 
deplasat la locuinţa acesteia. 

Constatările privind veniturile realizate de tatăl minorilor din ancheta socială, nu sunt 
reale în totalitate. 

Măsura luată faţă de minori este drastică, nefiind în interesul acestora, în condiţiile în 
care chiar şi separat trăind, părinţii se îngrijesc de minori şi le acordă toată atenţia de care 
sunt în stare. 

Situaţia financiară a apelantei este modestă, deoarece realizează doar venituri din 
munci ocazionale, alături de persoana cu care locuieşte, astfel că le poate aloca în continuare 
minorilor sprijin material şi moral. 

Condiţiile de locuit pe care le oferă tatăl minorilor sunt bune. Neregulile semnalate în 
conduita minorilor, au apărut doar de când s-au mutat la actuala şcoală, care nu se implică 
suficient în educarea minorilor. 

Deşi li s-a imputat părinţilor lipsa de interes în educaţia minorilor, intimata nu a făcut 
altceva decât să îi susţină cu consiliere, fără alte măsuri de sprijin, pentru ca apoi să 
formuleze cererea de chemare în judecată. 



249 
 

Intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş 
prin întâmpinarea depusă la dosar f. 29-31, a solicitat respingerea apelului şi menţinerea 
sentinţei ca temeinică şi legală. 

În motivare, intimata a arătat că cei trei copii provin din relaţia de concubinaj dintre 
apelanţii D.G.V. şi P.A.M. între anii 2000-2007, după care cei doi părinţi s-au despărţit în 
fapt, apelanta părăsind domiciliul şi angajându-se într-o altă relaţie de concubinaj cu M.I.V. 
din Târgu Neamţ, dar nu contribuie cu nimic la creşterea şi îngrijirea copiilor. În prezent, 
apelanta locuieşte împreună cu concubinul şi o fetiţă în vârstă de 5 ani rezultată din aceste 
relaţii, în Baia Mare, str. …, nr. …. 

Cei trei copii au fost văzuţi la cerşit de cadrele didactice, în timpul orelor de curs, au 
avut un limbaj vulgar, erau agitaţi, violenţi, prezentau urme de abuz fizic şi erau îmbrăcaţi 
necorespunzător. 

Luarea măsurii de instituţionalizare a minorilor s-a impus de urgenţă, în interesul lor 
superior. 

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj , a pus concluzii de 
respingere a apelului. 

Examinând apelul, curtea reţine următoarele: 
Minorii D.C.R. născut la data de 21.04.2002, D.D.G. născut la data de 12.07.2003 şi 

D.A.V. născut la data de 18.01.2007, provin din relaţia de concubinaj dintre apelanţii P.A.M. 
şi D.G.V., care prezintă grad de handicap. 

Din anul 2007, apelanta P.A.M. a părăsit domiciliul comun, intrând într-o altă relaţie 
de concubinaj cu un alt bărbat, relaţie din care mai are o altă fetiţă în vârstă de 5 ani. 

Prin sentinţa civilă nr. 5820 din 23.10.2008, cei trei minori au fost încredinţaţi spre 
creştere şi educare la tată, constatându-se că mama i-a abandonat, cu obligarea ei la plata 
pensiei de întreţinere în favoarea minorilor, în sumă de 270 lei lunar. 

Deşi apelanta susţine că se deplasează săptămânal de 3-4 ori la locuinţa minorilor 
pentru a le găti, în localitate din probele administrate în cauză rezultă că aceştia au fost văzuţi 
apelând la mila trecătorilor, invocând că au fost părăsiţi de mamă, că tatăl lor este imobilizat 
într-un cărucior, iar mama lor nu manifestă interes real faţă de copii. 

Tatăl copiilor fiind o persoană cu handicap locomotor, nu îi poate supraveghea, motiv 
pentru care se află într-o situaţie de risc. Locuinţa unde se află minorii împreună cu tatăl lor, 
este mobilată şi utilată, dar starea de igienă este necorespunzătoare. 

La Şcoala Gimnazială „V.” din Baia Mare, copii au un limbaj vulgar, sunt agitaţi, 
violenţi, provoacă dispute cu colegii şi se prezintă îmbrăcaţi necorespunzător. 

În anul 2012, petiţionara a mai promovat o cerere de ordonanţă preşedinţială cu 
privire la minori, dar părinţii acestora au declarat că doresc ca minorii să rămână în familie, 
obligându-se să participe la şedinţe de consiliere săptămânale, ceea ce nu au făcut. 

Mai mult, tatăl minorilor refuză colaborarea cu specialiştii Direcţiei, cărora le-a adus 
injurii şi a refuzat evaluarea psihologică a copiilor. 

Având în vedere tulburările de comportament manifestate de cei trei copii la şcoală, 
iar acasă lipsa de securitate, lipsa mijloacelor de trai, starea precară de sănătate a tatălui şi 
dezinteresul mamei, în mod corect prima instanţă a constatat că minorii se află într-o situaţie 
de risc, fiind în interesul lor instituirea măsurii de protecţie a plasamentului în regim de 
urgenţă. 

Luarea urgentă a acestei măsuri de protecţie pe calea ordonanţei preşedinţiale, s-a 
impus pentru situaţia de risc în care se află cei trei minori, coroborată cu refuzul acordului 
ambilor părinţi de luare a măsurilor de protecţie conform art. 100 alin. (3) din Legea nr. 
272/2004. 

Potrivit art. 998 alin. (2) C. pr. civ., ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor. 
În caz de urgenţă deosebită, ordonanţa va putea fi dată chiar în aceeaşi zi, instanţa 
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pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii şi actelor depuse, fără concluziile 
părţilor. 

Aceste condiţii au fost îndeplinite în speţă, măsura de protecţie a plasamentului 
copiilor în regim de urgenţă la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă impunându-se a fi 
luată cu promptitudine, faţă de situaţia de risc maxim în care se aflau minorii. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. (1) C. pr. civ., se va respinge ca 
nefondat apelul pârâţilor împotriva sentinţei tribunalului, care va fi menţinută ca legală şi 
temeinică. 

 

38. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea provizorie a executării. 
Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1002/A din 19 mai 2015  

Prin cererea de ordonanţă preşedinţială înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 
…33/2015 petenta SC S.R. SRL a solicitat în contradictoriu cu intimatul B.V.R., suspendarea 
provizorie a executării sentinţei civile nr. 6567/17.12.2014 pronunţată de către Tribunalul 
Cluj în dosarul nr. .../117/2014, până la soluţionarea cererii de suspendare provizorie a 
executării formulată în cadrul apelului declarat împotriva acestei sentinţe. 

În motivarea cererii, petenta a arătat în esenţă că prin sentinţa civilă nr. 
6567/17.12.2014 pronunţată de către Tribunalul Cluj a fost admisă acţiunea reclamantului 
B.V.R., s-a dispus anularea deciziei de concediere şi a fost obligată la plata despăgubirilor 
egale cu drepturile salariale, la plata celorlalte drepturi de care a beneficiat reclamantul 
precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În ceea ce priveşte oportunitatea măsurii suspendării, s-a arătat că intimatul a demarat 
procedura de executare silită faţă de ea şi a fost înfiinţată inclusiv măsura popririi conturilor, 
iar prin urmare, prejudiciile pe care le suferă prin caracterul executoriu al sentinţei au caracter 
cert şi imediat. 

Petenta a considerat că cele patru condiţii impuse de legiuitor sunt îndeplinite în 
prezenta cauza. 

S-a susţinut existenta unei aparenţe de drept. 
Un prim argument al temeiniciei cererii şi oportunităţii încuviinţării cererii este 

caracterul extrem de pronunţat al aparenţei de nelegalitate al hotărârii instanţei de fond fapt 
ce rezultă în mod categoric din cuprinsul apelului formulat şi anexat prezentei. Toate criticile 
formulate în acest apel sunt concrete şi substanţiale şi nu reprezintă simple atacuri formale ale 
hotărârii instanţei de fond. Or, în acest context apreciind că este extrem de injust ca să fie 
executată silit în baza unui titlu executoriu de o legalitate cel puţin îndoielnica, înainte de a 
avea posibilitatea de a dovedi în faţa instanţei netemeinicia pretenţiilor reclamantului. Fără a 
relua în extenso argumentele invocate în cadrul apelului formulat şi anexat prezentei, a arătat 
că aparenţa de drept în favoarea ei rezultă dincolo de orice tăgadă dintr-o serie de motive 
obiective ce au condus la încetarea raporturilor de muncă dintre ea şi pârât. Printre acestea se 
număra: 

Menţionarea în cuprinsul deciziei de încetare a contractului de muncă a faptului că 
această decizie a avut la bază dificultăţile economice cu care se confruntă. 

Existenţa unei cauze temeinice şi serioase ca a condus la desfiinţarea locului de 
muncă al pârâtului, cauză generată de dificultăţile economice dovedite prin probele de la 
dosar. Suplimentar a arătat că până în prezent nu s-a reuşit redresarea situaţiei economice a 
societăţii luându-se decizia opririi producţiei fabricii şi, subsecvent, demararea unei proceduri 
colective de concediere a salariaţilor. Aşadar din existenţa şi în prezent a acestor grave 
probleme în derularea activităţii rezultând clar că dificultăţile economice care au fost avute în 
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vedere la luarea decizie de desfiinţare a postului au fost cât se poate de reale persistând şi în 
prezent. 

Un al treilea argument menit să probeze existenţa unei aparenţe de drept în favoarea ei 
este reprezentat de faptul că desfiinţarea locului de muncă este efectivă. În acest sens a arătat 
că aşa cum rezultă şi din organigrama adoptată cu ocazia desfiinţării postului ocupat de către 
contestator, poziţia ocupată de contestator nu a mai apărut în cuprinsul organigramei. Chiar şi 
în cuprinsul contestaţiei formulata de reclamanta, ce a făcut obiectul dosarului nr. 
.../117/2014, acesta a recunoscut că „în principiu desfiinţarea postului a fost efectiva". În plus 
a arătat că astfel cum rezultă din organigrama din 01.09.2014 depusă la termenul din 
19.09.2014 din dosarul nr. .../117/2014 şi care a fost adoptată prin decizia administratorului 
nr. 546/01.09.2014, ulterior concedierii reclamantului nu s-a reînfiinţat postul desfiinţat şi 
nici nu s-a mai angajat nici o alta persoana pe un asemenea post. Aceasta este încă o dovadă 
în plus în ceea ce priveşte efectivitatea desfiinţării postului. 

S-a susţinut că măsura care se cere a fi dispusă are caracter provizoriu. 
Suspendarea provizorie a executării sentinţei civile nr. 6567/17.12.2014 pronunţata de 

către Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2014, până la soluţionarea cererii de suspendare 
provizorie a executării sentinţei civile nr. 6567/17.12.2014 pronunţată de către Tribunalul 
Cluj în dosarul nr. .../117/2014 formulată în cadrul apelului ce face obiectul dosarului nr. 
.../117/2014 nu poate să producă decât efecte provizorii [vremelnice).  

S-a susţinut că existenţa unui caz grabnic care să justifice dispunerea măsurii cerute, 
rezultând din consecinţele produse de continuarea efectuării actelor de executare silită 
împotriva ei de către pârât. În acest sens a arătat că executarea hotărârii instanţei de fond prin 
iniţierea şi continuarea procedurii de executare silită împotriva ei este de natură a bloca 
activitatea desfăşurată, întrucât poprirea conturilor societăţii în baza unei titlu executoriu 
reprezentat de o hotărâre nedefinitivă împiedică desfăşurarea normală a activităţii curente a 
ei. Practic societatea este împiedicată să procedeze la efectuarea de plăţi către furnizorii şi 
colaboratorii ei, fapt care atrage atât aplicarea unor penalităţi de întârziere în relaţia cu 
aceştia, cât şi riscul nelivrării la termen a materiei prime ce le este necesară. 

În ceea ce priveşte condiţia referitoare la necesitatea ca măsura a cărei dispunere se 
cere să prevină o pagubă iminentă, s-a susţinut că având în vedere specificul activităţii 
comerciale pe care o desfăşoară (producţie)posibila paguba produsă este cât se poate de 
evidentă. În acest sens a arătat că şi în prezent sunt împiedicaţi să realizeze plata furnizorilor 
şi colaboratorilor, fapt care, după cum a precizat şi anterior, atrage atât aplicarea unor 
penalităţi de întârziere în relaţia cu aceştia, cât şi riscul nelivrării la termen a materiei prime 
ce le este necesară. Totodată, este păgubită şi datorită incertitudinii posibilităţii de recuperare 
a sumelor pentru care sunt în prezent executaţi silit, în eventualitatea soluţionării favorabile a 
apelului. Având în vedere că pârâtul este o persoană fizică ce, potrivit susţinerilor din faţa 
instanţei de fond investită cu soluţionarea cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. .../117/2014 
, nu este în prezent salariată, există riscul de a nu putea recupera efectiv de la acesta sumele 
pentru care este executat silit, în ipoteza admiterii apelului.  

Petenta a apreciat că şi această condiţie este în mod indubitabil îndeplinită. 
Continuarea procedurii de executare silită fiind de natură a perturba grav activitatea acestuia 
şi relaţiile cu colaboratorii acesteia. 

În drept, a invocat prevederile art. 450 şi urm., art. 996 şi urm. C.proc.civ. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 6567 din 17 decembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în 

dosarul nr. …/2014, s-a dispus anularea deciziei de concediere nr. 5598/04.12.2013 emisă de 
petenta SC S.R. SRL, aceasta fiind obligată să-i plătească fostului salariat intimatul B.V.R. o 
despăgubire egală cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu 
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celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la rămânerea 
definitivă a hotărârii, precum şi cheltuieli de judecată în cuantum de 3.000 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel petenta, ocazie cu care a solicitat şi 
suspendarea executării provizorii a sentinţei până la soluţionarea apelului. 

Curtea reţine că sentinţa pronunţată în primă instanţă de către tribunal, vizează plata 
unor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, astfel încât potrivit art. 448 alin. 1 
pct. 2 C.proc.civ., este o hotărâre executorie provizoriu de drept, ceea ce presupune ca 
obligaţia stabilită să fie adusă la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care debitorul nu 
execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se va aduce la îndeplinire prin executare silită.  

Conform prevederilor art. 450 alin. 1 C.proc.civ. „suspendarea executării provizorii 
va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 450 alin. 5 C.proc.civ. „până la soluţionarea cererii de 
suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar 
înainte de sosirea dosarului”, fiind impusă de textul legal şi respectarea cerinţei de plată a 
unei cauţiuni.  

Ca atare, în analiza cererii de suspendare provizorie a executării provizorii a sentinţei 
mai sus menţionate, urmează a fi verificată întrunirea cumulativă a condiţiilor de 
admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale ce rezultă din cuprinsul art. 997 alin. 1 C.proc.civ., 
text potrivit căruia: ”Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există 
aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea 
unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu 
s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”. 
Aliniatul 5 al aceluiaşi articol precizează că pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi 
dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face 
posibilă restabilirea situaţiei de fapt. 

Aşadar, art. 997 alin. 1 C.proc.civ. fixează condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei: 
urgenţa, caracterul provizoriu al măsurii care se cere a se lua pe aceasta cale, măsura luată să 
nu se prejudece fondul şi aparenţa de drept. 

Deşi este îndeplinită cerinţa legală imperativă a consemnării cauţiunii la dispoziţia 
instanţei prin recipisa emisă de unitatea bancară, iar măsura ce se doreşte a fi luată are un 
caracter temporar nefiind de natură a prejudeca fondul cauzei, Curtea constată că în speţă nu 
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 997 al. l C.proc.civ., care să 
justifice cererea petentei, întrucât lipseşte urgenţa. 

Legiuitorul nu defineşte urgenţa, însă indică situaţiile care o pot justifica: păstrarea 
unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar 
putea repara, precum şi înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. 

În speţă, motivând cererea de suspendare provizorie, societatea a invocat faptul că a 
fost demarată executarea silită împotriva sa, fiind instituită poprirea asupra conturilor, iar 
continuarea executării silite este de natură să blocheze desfăşurarea normală a activităţii 
curente. De asemenea, a mai susţinut că faţă de specificul activităţii pe care o desfăşoară 
(producţie) este evidentă posibila pagubă, fiind împiedicaţi să realizeze plata furnizorilor şi 
colaboratorilor. 

Se constată că aceste aspecte învederate instanţei sunt contrazise de argumentele 
redate tot de către petentă în motivarea aparenţei de drept, context în care aceasta a afirmat că 
„până în prezent nu s-a reuşit redresarea situaţiei economice a societăţii luându-se decizia 
opririi producţiei fabricii şi, subsecvent, demararea unei proceduri colective de concediere a 
salariaţilor”. 

Or, argumentele contradictorii prezentate de societatea petentă, care pe de o parte a 
arătat că este împiedicată să facă plăţi pentru desfăşurarea producţiei, iar pe de altă parte a 
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arătat că a oprit producţia, duc la concluzia că nu există motive reale şi neechivoce care să 
justifice urgenţa în luarea unei atare măsuri.  

Într-adevăr, reclamantul a demarat executarea silită, iar la data de 29 aprilie 2015 
executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor bancare ale societăţii, 
însă doar din această împrejurare nu rezultă o vătămare semnificativă a intereselor legitime 
ale societăţii prin executarea hotărârii sau caracterul iremediabil al vătămării, întrucât 
poprirea reprezintă o modalitate de efectuare a executării silite prevăzută de lege, care deşi 
este de natură a produce anumite inconveniente, nu constituie o modalitate de cauzare a unei 
pagube ce nu se poate repara. 

Ca atare, doar blocarea conturilor bancare ca urmare a înfiinţării popririi nu conferă 
urgenţă demersului judiciar al societăţii. În acest context, Curtea observă că petenta nu a făcut 
nici o referire la cuantumul drepturilor băneşti datorate fostului salariat sau la eventuale 
consecinţe financiare generate de achitarea acestor sume, aspecte ce erau relevante, deoarece 
condiţia urgenţei trebuie apreciată doar în raport cu situaţia debitorului, a bunurilor 
urmăribile şi a eventualului prejudiciu care se poate produce prin executărea obligaţiilor 
impuse de titlul executoriu. 

Societatea a mai invocat că există riscul de a nu putea recupera de la intimat sumele 
pentru care este executată silit, însă Curtea reţine că riscul nu echivalează cu imposibilitatea 
de reparare, or, doar aceasta din urmă este situaţia în care se impune admiterea cererii pentru 
prevenirea pagubei iminente. 

Nici criticile de nelegalitate formulate de petentă împotriva hotărârii instanţei de fond, 
respectiv că desfiinţarea postului ocupat de reclamant a avut o cauză reală şi serioasă, nu pot 
constitui o cauză suficientă pentru justificarea urgenţei în soluţionarea cererii de suspendare. 

Ţinând seama de aceste considerente şi văzând că nu sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 450 alin. 5 raportat la art. 997 C.proc.civ., Curtea de Apel va respinge 
cererea de ordonanţă preşedinţială, ca nefondată. 

 

39. Sechestru asigurător. Lipsa caracterului exigibil. Nerelevanţă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 638/A din 9 aprilie 2015 

Prin încheierea civilă nr. 60/CC/11.03.2015, pronunţată în dosarul nr. …/2015 al 
Tribunalului Cluj, s-a admis cererea formulată de creditorul I.A., în contradictoriu cu 
debitorul P.I., şi în consecinţă: 

 S-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi 
imobile ale debitorului P.I., până la concurenţa sumei de 252.000 lei. 

 A fost obligat creditorul să depună cauţiune în sumă de 30.000 lei în termen de 
10 zile de la comunicarea prezentei incheieri, la Trezoreria Statului sau la CEC Bank SA, pe 
numele creditorului, la dispoziţia instanţei. 

 Instanţa a atras atenţia creditorului asupra desfiinţării măsurilor asigurătorii în 
situaţia nedepunerii cauţiunii. 

 Pentru a pronunţa această încheiere, tribunalul a reţinut următoarele: 
 In data de 01.02.2012 intre creditor, în calitate de împrumutător şi debitor în 

calitate de împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut pentru suma de 252.000 lei. 
Scopul declarat al împrumutului a fost acela de a achiziţiona cu banii împrumutaţi drepturile 
litigioase ale domnului P.V. asupra unei societăţi comerciale. 

 Potrivit contractului, împrumutatul P.I. s-a obligat să restituie 
împrumutătorului în cuantum de 1/3 parte din sumele pe care le va incasa de la domnul P.V. 
în baza contractului de cesiune până la concurenţa sumei de 252.000 lei, moment în care 
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orice datorie faţă de domnul I.A. va fi considerată stinsă. Părţile au convenit ca plata să se 
facă în 3 zile lucrătoare de la momentul încasării banilor de către domnul P.V.. 

 Reclamantul a înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj acţiunea nr. …/117/2015 
având ca obiect obligarea pârâtului P.I. la plata sumei de 252.000 lei reprezentând împrumut, 
indexată cu rata de inflaţie calculată de la data acordării împrumutului, cu aflată în procedura 
regularizării, precum şi acţiunea înregistrată sub nr. …/117/2014 având ca obiect restituire 
împrumut. 

 Câtă vreme creditorul I.A. a solicitat instanţei pe cale judiciară stabilirea 
termenului de restituire a împrumutului, a apreciat instanţa că în acest moment creanţa 
acestuia faţă de debitorul P.I. nu este exigibilă, şi prin urmare nu sunt îndeplinite condiţiile de 
instituire a sechestrului în temeiul disp. art. 952 alin 1 Cod pr.civ. 

 Creditorul a solicitat analizarea cererii sale şi în temeiul art. 952 alin 3 Cod 
pr.civ. 

 Potrivit acestui text legal, instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar 
dacă creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările 
date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să 
se sustragă de la urmărire sau să-şi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să 
dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de alin (1) şi să depună o cauţiune al 
cărui cuantum va fi fixat de către instanţă. 

 Celelalte condiţii prev. de art. 952 alin 1 C.pr.civ. sunt constatarea creanţei 
printr-un act scris şi reclamantul să fi intentat acţiune. 

 Analizând cererea prin prisma dispoziţiilor art. 952 alin. 3 Cod pr.civ, 
tribunalul a constatat temeinicia acesteia, fiind îndeplinite toate condiţiile cerute de lege. 

 Astfel, întrucât creanţa creditorului s-a constatat printr-un act scris, respectiv 
contractul de împrumut, creditorul a intentat acţiune pentru recuperarea creanţei, există riscul 
risipirii averii debitorului până la obţinerea de către creditor a titlului executoriu, întrucât, aşa 
cum rezultă din informaţiile culese de pe internet, împotriva acestuia a fost începută 
urmărirea penală pentru fapte de corupţie, dosarul de urmărire penală fiind instrumentat de 
către D.N.A, iar inculpatul P.I. fiind cercetat în stare de liberate, are posibilitatea de a-şi 
înstrăina bunurile pentru a eluda eventualele măsuri asigurătorii dispuse de organul de 
urmărire penală. 

 In consecinţă, în temeiul art. 952 alin 3 Cod pr.civ. instanţa a admis cererea, 
dispunând instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ale 
debitorului P.I. , până la concurenţa sumei de 252.000 lei. 

 De asemenea, în temeiul art. 952 alin. 3, 953 şi 1056 N.C.P.C, a stabilit 
obligaţia creditorului de a depune o cauţiune în sumă de 30.000 lei în termen de 10 zile de la 
comunicarea prezentei încheieri, la Trezoreria Statului sau la CEC Bank SA, pe numele 
creditorului, la dispoziţia instanţei. 

Împotriva acestei încheieri a declarat apel debitorul P.I., solicitând admiterea 
apelului şi în consecinţa respingerii cererii formulată de creditorul I.A. şi în consecinţă 
respingerea cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, 
precum şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

In motivarea apelului a arătat că, faţă de el nu există o creanţă exigibilă, certă sau 
lichidă.  

Părţile sunt intr-o procedura litigioasă în dosarul nr. …/33/2014, ce are ca obiect 
stabilirea pentru contractul de împrumut încheiat intre părţi a unui termen pentru restituirea 
acestui împrumut.  

Atâta timp cât se solicită în faţa instanţei de fond să se stabilească un termen pentru 
restituirea împrumutului, rezultă că acea creanţă, provenind din acel împrumut, nu este certă, 
nu este lichidă şi nu este exigibilă. 
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Argumentul principal susţinut de către instanţa de judecată este acela ca în acest caz, 
împotriva domnului P. a început urmărirea penală, dosarul fiind instrumentat de către DNA, 
iar domnul P. are "posibilitatea de a-şi înstrăina bunurile pentru a eluda eventualele măsuri 
asigurătorii dispuse de organul de urmărire penală". 

 Acest argument susţinut de instanţa de judecata este ilogic, fals şi incorect. 
Debitorul P.I. este trimis în judecată de către DNA - Serviciul teritorial Cluj pentru 

anumite infracţiuni. Organul de cercetare penala a impus masuri asigurătorii împotriva 
debitorului, pentru suma de 5000 de EURO, sumă care i se impută că ar fi primit-o mită. 
Banii sunt consemnaţi de DNA la o unitate bancară, deci nu există nici un risc de eludare a 
măsurilor asigurătorii. 

Este grav că o instanţă judecătorească prezumă reaua credinţă şi caracterul 
infracţional al unei persoane aflate în litigiu cu DNA, suspicionând-o că va săvârşi 
infracţiunea de scoatere de sub sechestru a unor bunuri. 

Imobilul deţinut în proprietate devălmaşă de către debitor împreună cu soţia sa, 
evidenţiat în CF nr. 297545 UAT Cluj-Napoca nu este sechestrat, nu este supus unor măsuri 
asigurătorii şi nu există nici un risc de înstrăinare a acestuia. 

Prin afirmaţiile ale instanţei de fond se încalcă principiile prezumţiei de nevinovăţie, 
bunei credinţe prezumate, aducându-se atingere prevederilor art.6 din Convenţia Europeana a 
Drepturilor Omului. Prima hotărâre în care a fost instituit din punct de vedere principial 
standardul impus de articolul 6 alin. 2 CEDO precum şi ce consideră Curtea a fi o încălcare a 
acestui standard a fost cauza Minelli contra Elveţiei. 

Într-o altă hotărâre s-a stabilit ca se încalcă prezumţia de nevinovăţie dacă ,,fără ca 
acuzatul să fie găsit vinovat anterior în concordanţă cu legea şi mai ales fără să fi avut 
posibilitatea de a exercita dreptul la apărare, o decizie judiciară reflectă opinia că ar fi 
vinovat" ( cauza Pfunders, debitorul invocând şi cauza Faragut contra Franţei). 

Creditorul I.A. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului şi menţinerea 
încheierii. 

În motivarea întâmpinării, intimatul a arătat în esenţă că debitorul nu a executat 
obligaţia pe care şi-a asumat-o în baza contractului de împrumut încheiat la 1.02.2012, în 
ciuda faptului că a încheiat un contract de cesiune dubios despre a cărui existenţă creditorul a 
aflat abia după acţionarea acestuia în instanţă, a procedat atât la solicitarea stabilirii unui 
termen de restituire, cât şi la promovarea acţiunii în pretenţii, aceasta din urmă justificată de 
prevederile art. 34 C.proc.civ. 

O dovadă a faptului că debitorul doreşte să se sustragă de la restituie, o constituie 
conţinutul declaraţiilor de avere depuse în calitate de consilier judeţean în care stabileşte 
unilateral termenul de restituire a împrumutului anul 2046, termen la care este foarte probabil 
ca nici debitorul şi cu atât mai puţin creditorul, în prezent în vârstă de 77 de ani, să nu mai 
aibă existenţă fizică. 

Cât priveşte aşa-zisa incriminare pe care ar fi realizat-o instanţa de judecată în 
momentul emiterii încheierii de înfiinţare a sechestrului judiciar, susţinerile sunt nu doar 
false, ci şi lipsite de pertinenţă juridică. Niciun moment instanţa de judecată nu a apreciat 
asupra gradului de vinovăţie al debitorului în privinţa dosarului instrumentat de DNA. Dacă 
ar fi astfel, ar însemna că orice măsură asiguratorie luata în cadrul procesului penal să încalce 
prezumţia de nevinovăţie şi să fie interzisă, ceea ce este, fără îndoială dincolo de necesităţile 
procesual penale. Instanţa nu prezumă nici reaua-credinţă nici caracterul infracţional, ci doar 
constată existenţa unui dosar penal în cadrul căruia debitorul are calitatea de inculpat, judecat 
fiind pentru infracţiuni de corupţie, iar nu pentru infracţiuni la legea circulaţiei. Or, acest tip 
de infracţiuni, datorită consecinţelor patrimoniale pe care le pot produce şi a confiscărilor 
(inclusiv confiscarea extinsă) pe care le poate genera, presupun măsuri asigurătorii concrete 
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luate în cursul procesului penal. De altfel, debitorul nu a făcut dovada vreunei consemnări sau 
alte probe care să dea vreo garanţie a bunei sale credinţe. 

Toate hotărârile invocate ca temei au premise totalmente distincte de cea care se 
regăseşte în prezentul dosar, întrucât soluţiile oferite de instanţa europeană au în vedere 
procese civile aflate în legătură de dependenţă, chiar chestiuni prejudiciale faţă de procesele 
penale în cadrul cărora trebuie stabilită vinovăţia. 

  Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate şi a probaţiunii 
administrate în apel, curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru 
următoarele considerente:  

 Creditorul a făcut dovada consemnării cauţiunii în cuantum de 30.000 lei 
stabilită în sarcina sa prin încheierea primei instanţe în baza art. 1056 Cod proc. civ (f. 18).  

 Totodată, reprezentanta creditorului a depus la dosar copiile declaraţiilor de 
avere ale debitorului pe anii 2011-2014 (f. 23-70), din conţinutul cărora reiese că la rubrica 
„datorii”, acesta a menţionat suma de 252.000 Ron, având ca şi creditor pe A.I., scadenţa 
indicată fiind anul 2042 (f. 26, 38, 44, 50, 56, 70). 

 Curtea constată că motivul din apelul debitorului P.I. întemeiat pe art. 902 Cod 
civil este străin de obiectul prezentului litigiu, dispoziţia legală invocată reglementând actele 
sau faptele prevăzute de lege supuse notării în cartea funciară, iar obiectul litigiului 
constituindu-l instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor debitorului. 

 În ce priveşte lipsa caracterului exigibil, cert sau lichid al creanţei, acesta de 
asemenea nu poate constitui un motiv care să ducă la respingerea cererii creditorului, întrucât 
în conformitate cu art. 952 alin. 3 Cod proc. civ., temei de drept reţinut de prima instanţă ca 
incident cu ocazia analizării pretenţiei dedusă judecăţii, sechestrul asigurător poate fi 
încuviinţat chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilă, în cazurile menţionate în conţinutul 
acestei prevederi legale. 

 Curtea apreciază că raportat şi la probaţiunea administrată în apel – declaraţiile 
de avere ale debitorului pe anii 2011-2014 - din conţinutul căreia reiese că debitorul a stabilit 
în mod unilateral termenul scadenţei datoriei către creditorul I.A. anul 2042, în condiţiile în 
care nu există stipulat în contractul de împrumut încheiat de părţi un astfel de termen, în 
cauză este întrunită condiţia prev. de art. 952 alin. 3 Cod proc. civ., de existenţă a pericolului 
ca debitorul să se sustragă de la urmărire.  

 Aceasta, în condiţiile în care în prezent creditorul are vârsta de 77 de ani, astfel 
cum rezultă din CNP menţionat în conţinutul actului de sesizare a instanţei, iar stabilirea 
unilaterală a termenului scadenţei împrumutului ca fiind anul 2042, poate fi apreciată în mod 
rezonabil ca o intenţie a debitorului de a se sustrage de la urmărire ( în concret, de la 
restituirea împrumutului datorat creditorului). 

 Motivele referitoare la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie şi a bunei credinţe 
prezumate de către prima instanţă prin considerentele încheierii sunt, la rândul său, 
nefondate. 

 Împrejurarea că prima instanţă a arătat în considerentele încheierii că 
împotriva debitorului a fost începută urmărirea penală într-un dosar instrumentat de DNA, iar 
debitorul, cercetat în stare de libertate, are posibilitatea de a-şi înstrăina bunurile, nu 
constituie nicidecum afirmaţii care încalcă prezumţia de nevinovăţie, esenţa acesteia vizând 
imperativul neimputării vinovăţiei unei persoane, până la pronunţarea unei hotărâri de 
condamnare definitive de condamnare – art. 4 alin. 1 Cod proc. pen. : „Orice persoană este 
considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.” 

 Or, prin menţiunile primei instanţe, nicidecum nu s-a făcut vreo referire la 
faptul că debitorul s-ar face vinovat de faptele pentru care s-a pornit împotriva sa urmărirea 
penală în dosarul instrumentat de DNA, doar astfel de menţiuni fiind de natură să îi încalce 
acestuia prezumţia de nevinovăţie. Considerentul referitor la eventualitatea ca debitorul să îşi 
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înstrăineze bunurile, nu încalcă prezumţia de nevinovăţie a acestuia, o sintagmă similară ca 
sens fiind utilizată de însuşi legiuitor în art. 952 alin. 3 : „ … debitorul să se sustragă de la 
urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea” . Or, nu se poate susţine cu temei că, 
printr-o dispoziţie legală generală, în vigoare, legiuitorul încalcă prezumţia de nevinovăţie 

 Înlăturat fiind acest motiv ca nefondat, analizarea cauzelor C.E.D.O. la care 
face referire debitorul în cadrul motivelor de apel ca având incidenţă în prezenta cauză, nu se 
mai impune a fi făcută, întrucât aceste cauze s-au pronunţat în litigii în care s-a constatat 
încălcarea art. 6 alin. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, încălcare ce în 
prezenta cauză nu operează, potrivit celor anterior arătate. 

 Constatând aşadar că instituirea sechestrului asigurător s-a făcut cu respectarea 
cerinţelor art. 952 alin. 3 Cod proc. civ., în temeiul art. 480 alin. 1 Cod proc. civ., curtea va 
respinge apelul debitorului ca nefondat. 

 În temeiul art. 453 (1) Cod proc. civ., debitorul P.I. va fi obligat să plătească 
creditorului I.A. suma de 2734,08 lei cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu 
avocat (f. 22). 

 

40. Sechestru judiciar. Neîndeplinirea condiţiilor de înfiinţare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 859/A din 6 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 35 din 22.01.2015 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. .../117/2014 s-a respins cererea de instituire a sechestrului judiciar formulată de 
reclamanţii P.G.I. şi B.C.D., iar reclamanţii au fost obligaţi să plătească pârâtei B.L. 600 lei 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanții sunt copiii 
defunctului B.I. dintr-o căsătorie anterioară, iar pârâta este soția supraviețuitoare a acestuia. 

Între părți există un litigiu având ca obiect dezbatere masă succesorală după defunctul 
B.I. decedat la data de 06.09.2014 înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj sub nr…./117/2014. 
Din compunerea masei succesorale sunt menționate ca făcând parte cota de 1/2 parte din 
bunurile mobile cu privire la care s-a formulat prezenta cerere de instituire sechestru judiciar. 

Indamisibilitatea cererii invocată de către pârâta a fost apreciată ca fiind o apărare de 
fond, și nu ca o veritabilă excepție care să facă de prisos examinarea fondului cauzei. 

Pe fond, instanța a reținut că potrivit dispozițiilor art.971, 972 cod pr civilă există 
posibilitatea instituirii unui sechestru judiciar asupra bunurilor cu privire la care există un 
proces asupra proprietății sau altui drept real principal asupra posesiei unui bun mobil sau 
imobil ori asupra folosinței sau administrării unui bun proprietate comună. 

Al.2 a art.972 cod pr civilă prevede și alte situații în care se poate încuviința 
sechestrul judiciar, dintre care cea invocată de reclamanți se referă la pericolul înstrăinării 
bunurilor din masa succesorală după def.B.I.. 

Cu toate că există proces asupra acestor bunuri, instanța nu a putut considera cererea 
de instituire a sechestrului judiciar ca fiind justificată. 

Așa cum reiese din înscrisul intitulat „inventar” aflat la fila 11 dosar, reclamanții 
împreună cu pârâta au inventariat aceste bunuri care se află în posesia și folosința pârâtei. 

Este adevărat că pârâta a înstrăinat 2 cai, un ham și o căruță cu prețul total de 10.000 
lei, din care la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, 08.11.2014, a primit suma 
de 7000 lei, restul de 3000 lei urmând ai fi înmânat la data de 05.12.2014, 

Această împrejurare care este una singulară nu conduce automat la ideea că pârâta 
intenționează să sustragă bunurile din masa succesorală. 
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Astfel, la data de 11.11.2014, la doar 3 zile după vânzare, pârâta a depus la Banca 
Transilvania avansul de 7000 lei pe care l-a primit, ori dacă intenția acesteia era de sustragere 
a bunurilor din masa succesorală, acest fapt nu ar fi fost făcut cunoscut de către pârâtă. 

Apoi, nu a putut fi neglijat nici faptul că pârâta are un drept de proprietate în cotă de 
1/2 parte din aceste bunuri ca urmare a sistării comunității de bunuri.  

Faţă de acestea, instanţa de fond a respins cererea de instituire a sechestrului judiciar 
formulată de reclamanţii P.G.I. şi B.C.D.. 

În temeiul art.453 al.1 cod procedură civilă, instanţa de fond a obligat reclamanţii 
P.G.I. şi B.C.D. să plătească pârâtei B.L. 600 lei cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanţii P.G.I. şi B.C.D. au declarat apel, în termen 
legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii 
cererii de înfiinţare a sechestrului asigurător, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea apelului, reclamanţii au arătat că împreună cu pârâta sunt părţi în dosarul 
nr. …/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj având ca obiect dezbaterea succesiunii după 
defunctul lor tată, în masa succesorală incluzându-se şi bunurile mobile asupra cărora au 
solicitat înfiinţarea sechestrului judiciar. 

După decesul tatălui lor, reclamanţii împreună cu pârâta au efectuat un inventar al 
bunurilor de la domiciliul defunctului, iar ulterior pârâta le-a interzis accesul în imobil. 

Pârâta a recunoscut că a vândut 2 cai, un ham şi o căruţă pentru suma totală de 10.000 
lei şi a depus suma de 7.000 lei într-un cont. După opinia reclamanţilor, aceste bunuri puteau 
fi vândute la preţuri mult mai mari, respectiv acei cai aveau o valoare de aproximativ 11.500 
lei, nefiind vorba de nişte cai obişnuiţi, ci de cai pe care tatăl părţilor îi folosea la evenimente. 

În contractul de vânzare-cumpărare încheiat de pârâtă nu se indică ce fel de căruţă a 
vândut, în condiţiile în care în inventarul întocmit erau menţionate mai multe căruţe. 

Pe de altă parte, pârâta nu a făcut dovada achitării întregului preţ, dovedind doar 
existenţa unei sume de 7.000 lei într-un cont cu scadenţa la 11.12.2014, astfel că după această 
dată pârâta poate retrage această sumă de bani. 

Pârâta a fost de rea-credinţă întrucât a menţionat în contractul de vânzare-cumpărare 
faptul că vinde caii deoarece nu se poate îngriji de aceştia. 

Sub pretextul că nu se poate ocupa de administrarea şi conservarea bunurilor, pârâta 
va putea înstrăina bunurile incuse în masa succesorală la ce preţuri va dori, fără ca 
reclamanţii să ştie dacă acest preţ este real sau unul mai mic, astfel că s-ar putea aduce o 
atingere gravă intereselor reclamanţilor. 

Pârâta intimată B.L. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi 
menţinerea hotărârii pronunţate de către instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală, cu 
obligarea apelanţilor la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariul avocaţial (f.23-
24). 

În susţinerea poziţiei procesuale, intimata a arătat că afirmaţiile apelanţilor sunt 
neconforme cu realitatea întrucât nu a dat dovadă de rea-credinţă în administrarea bunurilor 
rămase după defunctul ei soţi B.I.. Înstrăinarea celor 2 cai, a hamului şi a căruţei a fost un 
fapt singular, justificat de imposibilitatea de a se ocupa personal cu îngrijirea lor sau de a 
suporta cheltuielile lunare aferente. De altfel, reclamantul s-a ocupat de animale timp de o 
lună de zile, însă ulterior a spus că nu le mai poate îngriji, fiind o activitate extrem de grea şi 
solicitantă, exprimându-şi de mai multe ori acordul expres pentru a fi vândute. 

În privinţa plăţii diferenţei de preţ, aceasta nu a putut fi încasată din motive obiective, 
cumpărătorul obligându-se să o achite până la data de 15.04.2015. 

Pârâta nu a încercat niciodată să micşoreze componenţa masei succesorale rămase 
după defunct sau valoare acestor bunuri mobile, iar în plus, reclamanţii nu au făcut dovada că 
pârâta a mai înstrăinat şi alte bunuri din masa succesorală a defunctului. 
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În probaţiune, pârâta a depus copii de pe următoarele înscrisuri: înţelegere de plată 
olografă încheiată cu numitul M.M.R., cumpărătorul celor 2 cai, a căruţei şi a hamului prin 
care acesta se obligă se achite diferenţa de preţ de 3.000 lei până la data de 15.04.2015, pe 
care o datorează pârâtei; extrase de cont la Banca Transilvania din care rezultă că depunerea 
de numerar şi constituirea unui depozit la data de 11.11.2014 pentru suma de 7.000 lei şi 
dobândă; referat cu propunerea de clasare întocmit de I.P.J.Cluj – Poliţia mun. Câmpia Turzii 
în dosarul nr. 1043/P/2014 şi o fotografie reprezentând un atelaj (f.26-32). 

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

Reclamanţii P.G.I. Şi B.C.D. sunt copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului B.I., 
decedat la data de 06.09.2014, iar pârâta B.L. este soţia supravieţuitoare a acestuia. 

Între părţi există un litigiu având ca obiect stabilirea şi dezbaterea succesiunii după 
defunctul B.I. înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj sub nr…./117/2014. Din compunerea 
masei succesorale sunt menționate ca făcând parte cota de 1/2 parte din bunurile mobile cu 
privire la care s-a formulat prezenta cerere de instituire sechestru judiciar. 

Potrivit art. 971 C.pr.civ., sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce 
formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei 
acestora unui administrator – sechestru desemnat potrivit art.975. 

Art. 972 C.pr.civ. reglementează condiţiile de înfiinţare ale sechestrului judiciar. 
Astfel, alin.1 al acestui text statuează că, ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii 
sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei 
sau administrării unui bun proprietate comună, instanţa de judecată va putea să încuviinţeze, 
la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dacă această măsură este 
necesară pentru conservarea dreptului respectiv. 

Prin încheierea civilă nr.360/CC/18.12.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul pendinte, s-a respins cererea reclamanţilor de numire a unui administrator provizoriu 
întrucât s-a apreciat că aceştia nu au dovedit cerinţa urgenţei.  

Din textele legale mai sus evocate rezultă că sechestrul judiciar poate fi instituit 
asupra unui bun mobil sau asupra unui imobil aflat în litigiu daca sunt îndeplinite următoarele 
cerinţe: există un proces asupra proprietăţii sau altui drept real ori asupra posesiei bunului 
mobil sau imobil; instanţa apreciază că această măsură este necesară pentru conservarea 
dreptului discutat. 

În speţă, reclamanţii au dovedit îndeplinirea primei condiţii, respectiv a existenţei 
procesului având ca obiect dezbaterea succesiunii defunctului B.I. însă Curtea apreciază că 
aceştia nu au dovedit necesitatea înfiinţării sechestrului judiciar asupra imobilului şi asupra 
bunurilor mobile enumerate în cererea de chemare în judecată. 

Astfel, deşi pârâta a recunoscut că a înstrăinat doi cai, un ham şi o căruţă numitului 
M.M.R., pentru preţul de 10000 lei, din care s-a achitat suma de 7000 lei, restul de 3000 lei 
urmând să fie primiţi ulterior. Prin contractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 
08.11.2014, pârâta a menţionat că vinde aceste bunuri în calitate de moştenitoare a 
defunctului, pentru că este în vârstă de 59 de ani şi îi este foarte greu să îi îngrijească şi să îi 
întreţină (f.21 dosar fond).  

 La data de 11.11.2014, la doar 3 zile după vânzare, pârâta a depus la Banca 
Transilvania avansul de 7000 lei pe care l-a primit, constituind un depozit bancar clasic, cu 
capitalizare şi prelungire automată, depozit care este în fiinţă, aşa cum rezultă din extrasele de 
cont anexate întâmpinării (f.27-30). 

 Mai mult, pârâta intimată a depus şi înscrisul sub semnătură privată intitulat 
„înţelegere de plată” încheiat cu numitul M.M.R., cumpărătorul celor 2 cai, a căruţei şi a 
hamului prin care acesta se obligă se achite diferenţa de preţ de 3000 lei până la data de 



260 
 

15.04.2015, recunoscând preţul restant pe care îl datorează pârâtei, dar pe care nu l-a putut 
plăti din cauze obiective (f.26). 

Împrejurarea înstrăinării bunurilor mai sus arătate este una singulară şi a fost pe 
deplin justificată de faptul că pârâta este o persoană în vârstă si nu mai poate întreţine şi 
îngriji caii astfel că, în opinia Curţii, nu este de natură să ducă la ipoteza că pârâta 
intenţionează să sustragă bunurile din masa succesorală sau să micşoreze valoarea acesteia în 
dauna intereselor reclamanţilor, cu atât mai mult cu cât şi pârâta are un drept de proprietate în 
cotă de 1/2 parte din aceste bunuri ca urmare a sistării comunității de bunuri.  

În acest context, susţinerile reclamanţilor apelanţi referitoare la faptul că pârâta este 
de rea credinţă şi bunurile puteau fi înstrăinate la preţuri mai mari ori că aceasta poate retrage 
oricând banii din contul bancar, cu scopul de a micşora valoarea masei succesorale, rămân 
simple afirmaţii care nu sunt dovedite de nicio probă. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea apreciază că în prezenta cauză 
pârâţii nu au probat necesitatea înfiinţării sechestrului judiciar în condiţiile art.972 alin.1 
C.pr.civ. astfel că în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat apelul declarat de 
reclamanţii P.G.I. şi B.C.D., ambii împotriva sentinţei civile nr. 35 din 22.01.2015 a 
Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. .../117/2014, pe care o menţine, ca fiind legală şi 
temeinică. 

În conformitate cu prevederile art.482 coroborat cu art. 451 alin.1 C.pr.civ., Curtea va 
obliga apelanţii, aflaţi în culpă procesuală, să plătească intimatei B.L. suma de 400 lei, 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariul avocaţial dovedit prin chitanţa de plată 
anexată la f.50 din dosar. 

 
Întocmit, 

Traian Dârjan, 
Preşedintele Secţiei I-a civile 

 


