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1. Minor. Plasament în regim de urgenţă. Condiţii. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 676 din 4 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 27/06.03.2014, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud în 
dosar nr. ..., s-a admis cererea formulată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud, în contradictoriu cu pârâţii K.S.G., G.C.A. şi M.P.  şi, în 
consecinţă, s-a stabilit măsura plasamentului la  Centrul de  primire a copilului în  regim de 
urgenţă „C.” din cadrul centrului pentru protecţia copilului Bistriţa, pentru copiii K.R.A., …, 
fiul lui K.S.G. şi a lui G.C.A., M.O.P., …, fiul pârâţilor M.P. şi G.C.A., M.A.R., născută la 
…., fiica pârâţilor M.P. şi G.C.A., M.M.R., născută …., fiica pârâţilor M.P. şi G.C.A., 
M.A.M., născută …, fiica pârâţilor M.P. şi G.C.A. 

Drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către 
directorul DGASPC Bistriţa-Năsăud. 

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

„K.R.A. s-a născut la data de …, în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud şi este 
fiul pârâţilor K.G.S. şi G.C.A. ( fostă K.), după cum rezultă din copia certificatului de stare 



civilă de la fila 20. Deşi mama  susţine că în realitate tatăl copilului este M.P., nu s-au efectuat 
demersuri legale în sensul rezolvării pe cale juridică a celor pretinse, astfel că în mod legal 
tatăl copilului este pârâtul K.. Copiii M.O.P., născut la …, M.A.R., născută la …, M.M.R., 
născută la …, şi M.A.M., născută la …, sunt fii pârâţilor M.P. şi G.C.A., aşa cum atestă 
copiile actelor de stare civilă,  aflate la dosar (f.21-24). 

Încă din  anul 2009, starea familiei pârâţilor, în special a copiilor rezultaţi din relaţia de 
concubinaj a acestora, a fost îndeaproape monitorizată de Primăria comunei M., dar şi de 
reprezentanţii reclamantei ca urmare a sesizărilor primite de la cea dintâi, constatându-se de 
fiecare dată condiţiile de viaţă mult sub limita unei minime decenţe. Întreaga situaţie descrisă 
în cererea de chemare în judecată este atestată probator de înscrisurile de la filele 5-19, 59-70, 
73-82, 84, realitatea ei nu a fost combătută prin contraprobe, deşi permanent pârâţii s-au opus 
prin violenţe verbale şi neserios motivat instituţionalizării copiilor lor. În faţa instanţei pârâţii 
şi-au exprimat dezacordul faţă de măsura propusă de reclamantă, însă nu au propus probe în 
condiţiile prevăzute de lege, cu toate că cererea de chemare în judecată li s-a comunicat 
potrivit dovezilor de la filele 90,91, astfel că tribunalul a dat eficienţă prevederilor art. 208 
alin.2 din Codul de procedură civilă, constatând pârâţii decăzuţi din dreptul de a propune 
contraprobe. 

Cadrul mizer în care trăiesc fiii pârâţilor se datorează nepreocupării, indiferenţei şi 
iresponsabilităţii celor din urmă. Pe parcursul timpului, contra evidenţei, nu au dorit să 
înlăture carenţele mediului familial, mai mult fiind chiar risipitori, în detrimentul copiilor. 
Respingerea cererilor de ordonanţă preşedinţială, deşi s-a datorat exclusiv neîntrunirii 
condiţiilor de admisibilitate (f.47-51), a fost percepută de către pârâţi ca o confirmare a 
regularităţii atitudinii adoptate faţă de copiii lor minori. 

Omisiunea voluntară a pârâţilor de a lua toate măsurile subordonate responsabilităţii 
părinteşti este de natură să pună în pericol integritatea şi dezvoltarea fizică şi mentală a 
fraţilor M., K.. Aşa fiind, se consideră că minorii se încadrează în categoria celor la care face 
referire art.60 lit.c din Legea nr.272/2004 republicată, trebuind să beneficieze de una dintre 
măsurile de protecţie specială instituite de art.59 din aceeaşi lege. Neglijarea se reflectă şi 
asupra situaţiei şcolare a acestora, aşa cum rezultă din datele comunicate de Şcoala 
Gimnazială „…” M. (f.84). 

Cea aleasă de reclamantă, este neîndoios conformă cu interesul minorilor, acela de a fi 
îngrijiţi , educaţi şi crescuţi în centrul indicat, unde le sunt asigurate toate cele necesare unei 
evoluţii favorabile. 

Cu ocazia audierii în Camera de consiliu , cei trei copii trecuţi de 10 ani, K.R.A., 
M.O.P. şi M.A.R., s-au împotrivit măsurii plasamentului, însă opinia lor nu poate fi  
îmbrăţişată de instanţă, ea având la bază dorinţa de păstrare a stilului de viaţă  permisiv, 
adoptat de către  pârâţi, iar interesul lor reclamă luarea faţă de ei a unei măsuri temporare de 
protecţie, cu reluarea studiilor (în cazul minorului R.A.), asigurarea condiţiilor decente de 
igienă şi de trai.   

Reţinând că nu există posibilităţi de plasare a copiilor în  cadrul familiei extinse, 
tribunalul constată că măsura plasamentului la centrul rezidenţial, în temeiul art.59 lit. a 
coroborat cu art. 62 alin.1 lit.c din Legea nr.272/2004 republicată,  prevăzută în planurile 
individualizate de protecţie întocmite de reclamantă (f.25-32), este singura care asigură 
eliminarea situaţiei de risc în care se află copiii în cauză. 

Pentru cele ce preced, acţiunea introdusă de reclamantă urmează să fie admisă şi, în 
baza art. 66 alin.3 din actul normativ incident speţei, exercitarea şi îndeplinirea drepturilor şi 
obligaţiilor părinteşti va fi acordată directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâta G.C.A., iar pârâtul 
M.P. a promovat un apel provocat,  - prin care a arătat că îşi însuşeşte întrutotul apelul 



declarat de pârâta G.C.A. şi invocă aceleaşi motive de fapt şi de drept ca şi pârâta apelantă -, 
solicitându-se, atât de către apelanta G.C.A., cât şi de către pârâtul apelant M.P., desfiinţarea 
sentinţei nr. 27/2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, iar pe fond, respingerea acţiunii 
promovate de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa 
Năsăud (f. 1, 7-8, 11 dosar apel). 

În motivarea celor două apeluri s-a arătat că locul copilului este lângă părintele său, 
deoarece un copil, pe lângă asigurarea condiţiilor de locuit si hrana, are nevoie de dragoste 
părinteasca, mai ales la vârsta primei copilării. 

De asemenea, se impune desfiinţarea Sentinţei civile nr. 27/06.03.2014 deoarece 
instanţa de fond in mod greşit a reţinut ca fiul apelantei, K.R.A., l-ar avea drept tata pe 
numitul K.G.S.. 

In fapt, după cum rezulta si din hotărârea de divorţ anexată, apelanta a divorţat de 
numitul K.G.S. în 16.11.1994, data după care nu a mai avut nicio legătură cu acesta. 

Fiul apelantei, K.R.A., s-a născut in data de …, avându-l drept tata biologic pe 
partenerul de viata al apelantei, numitul M.P..  

Apelanta nu a efectuat niciun demers pentru schimbarea numelui tatălui din actul de 
naştere al copilului, deoarece promovarea unei acţiuni pentru tăgada paternităţii presupune 
timp si bani, pe care apelanta a preferat sa le aloce creşterii copiilor săi. 

In ce priveşte asigurarea condiţiilor materiale de creştere si îngrijire a copiilor 
apelanţilor, apelanţii precizează următoarele: 

Apelantul M.P. are calificarea de zidar si efectuează lucrări de construcţii la solicitarea 
oamenilor din comuna, iar apelanta G.C.A. prestează munci agricole (cu ziua), astfel ca 
reuşesc să câştige banii necesari pentru întreţinerea familiei.  

De asemenea, apelanţii arată că urmează sa efectueze renovarea casei de locuit si 
rebranşarea la reţeaua de energie electrica, beneficiind in acest sens de ajutorul unui preot 
neoprotestant, care le-a promis ca îi va ajuta cu materialele de construcţii necesare. 

Prin întâmpinarea formulată, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud a solicitat respingerea apelului formulat de către intimata 
G.C.A. la care a achiesat si partenerul acesteia de viata, numitul M.P., ca nefondat, 
menţinerea ca temeinica si legala a sentinţei atacate, fără cheltuieli de judecată (f. 32-37 dosar 
apel).  

În motivarea întâmpinării s-a arătat că, în fapt, copilul K. R.A. provine din relaţia de 
căsătorie a mamei sale, G.C.A., cu numitul K.S.G., relaţie care s-a finalizat prin divorţ, 
conform Sentinţei civile nr. 3303/1994 pronunţata de Judecătoria Caransebeş, jud. Caras 
Severin, Ulterior mama a început o relaţie de concubinaj cu numitul M.P., tatăl celorlalţi 4 
copii. 

In cursul anului 2008, instituţia reclamantă a fost sesizata de către Primăria comunei 
M., care sesiza faptul ca cei 7 copiii ai familiei sunt neglijaţi, ca paraţii G.P. si M.C. nu-si 
îndeplinesc atribuţiile si responsabilităţile care le revin ca părinţi, copiii familiei trăiesc in 
condiţii mizere, sunt lăsaţi frecvent singuri acasă, copiii care urmează o forma de învăţământ 
absentează frecvent de la cursuri, iar mama amâna efectuarea înregistrării naşterii copilului 
A.M., iar cea mai mare parte a veniturilor familie sunt cheltuite pe băuturi alcoolice, tutun si 
jocuri de noroc, părinţii refuzând orice ajutor materia! si financiar pe care Primăria M. era 
dispusa sa-l acorde familiei. 

La data de 22.09.2008 reprezentanţii DGASPC BN împreuna cu reprezentanţi ai 
autorităţilor locale s-au deplasat la domiciliul familiei unde au fost găsiţi 5 dintre copii 
nesupravegheaţi, îmbrăcaţi necorespunzător temperaturii de afara, in condiţii mizere si fara 
căldura in locuinţa, iar copilul C.A. in vârsta de 12 ani, in loc sa fie la scoală, gătea si ii 
supraveghea pe frăţiorii ei mai mici, aceasta declarând ca părinţii săi sunt plecaţi la munca in 
localitate.  



La sediul Primăriei M. au apărut paratul M.P., care părea a fi sub influenta băuturilor 
alcoolice, si parata G.C., care au devenit recalcitranţi si au refuzat orice cooperare, declarând 
in scris ca nu doresc sa se ia o măsura de protecţie pentru copiii lor.  

După plecarea tatălui, s-a reuşit consilierea mamei, in vederea înregistrării naşterii 
copilului A.M., a efectuării demersurilor necesare in vederea încadrării in grad de handicap a 
copilului N. A.  

Mama a promis si a declarat in scris ca va supraveghea copiii, promiţând sa-i trimită la 
grădiniţa si la scoală, precum si sa ofere copiilor condiţii pentru un trai mai bun. 

Ulterior, s-a efectuat o noua vizita la domiciliul familiei, unde a fost găsita mama, care 
tocmai se trezise si părea mahmura, împreuna cu cinci copii, iar paratul dormea in ultima 
camera, în încercarea de a discuta cu mama in vederea instituirii unor masuri de protecţie 
pentru copii, mama a devenit agresiva verbal, neacceptând propunerea reprezentanţilor 
instituţiei, susţinând ca nu are "copii de dat", refuzând totodată sa dea o declaraţie in scris in 
acest sens.  

Cu toate ca s-au produs anumite schimbări fata de situaţia iniţiala din familie copiii de 
vârsta şcolara au început sa frecventeze cursurile şcolare, au crescut veniturile familiei 
compusa din alocaţia de stat a copilului A.M., salariul mamei, aceasta fiind angajata ca 
asistent personal pentru copilul încadrat in grad de handicap, alocaţia dubla a copilului 
încadrat in grad de handicap), iar mama, la un moment dat a dat dovada de cooperare, situaţia 
si condiţiile de locuit au rămas aceleaşi.  

S-au regăsit condiţiile de locuit mizere, locuinţa neracordata la reţeaua de energie 
electrica, sticla de la geamurile locuinţei înlocuita cu folie, grămezi de haine murdare aruncate 
pe podeaua murdara, aşternuturi de pat murdare, copiii nespălaţi si îmbrăcaţi necorespunzător 
temperaturii de afara, cea mai mare parte a veniturilor familiei fiind cheltuite pe băuturi 
alcoolice, tutun si jocuri de noroc aşa cum susţineau reprezentanţii Primăriei M.. 

Văzând situaţia grea a copiilor din familia M., Direcţia Generala de Asistenta Sociala 
si Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud a considerat necesara emiterea unei ordonanţe 
preşedinţiale prin care se solicită sa se dispună plasamentul in regim de urgenta al copiilor in 
cauza in diferite locaţii, la asistenţi maternali profesionişti.  

Prin sentinţele civile nr. 133/F/2009, 134/F/2009, 137/F/2009, 138/F/2009 s-a stabilit 
plasamentul in regim de urgenta al copiilor, insa in urma recursului înaintat de către parat la 
Curtea de Apel Cluj, s-a dispus admiterea recursului declarat de paraţii M.P. si G.C. in 
dosarele in care Tribunalul Bistriţa Năsăud a dispus plasamentul in regim de urgenta, 
respingând cererea de ordonanţa preşedinţiala formulata de către DGASPC Bistriţa Năsăud in 
contradictoriu cu cei doi paraţi, astfel ca fraţii au rămas in familie, copiii rămânând pe mai 
departe in familie, a căzut in sarcina autorităţilor locale sa monitorizeze pe mai departe 
situaţia fraţilor M.  

Astfel, prin adresa nr.1485/2011, Primăria M. sesiza încă odată instituţia noastră cu 
privire la situaţia in care se afla copiii familiei. 

In data de 14.12.2011, reprezentanţii DGASPC, împreuna cu reprezentanţi ai Primăriei 
si Postului de Politie M. s-au deplasat la domiciliul familiei, unde a fost găsita mama, A. si 
copii mai mici.  

Starea de fapt găsita in familie a fost identica cu cea descrisa in sesizarea primăriei si 
in rapoartele din anul 2009.  

Deşi au fost vizitaţi si îndrumaţi de autorităţile locale, care le-au făcut cunoscut faptul 
ca va fi anunţata si Direcţia pentru protecţia copilului, părinţii nu si-au dat interesul nici măcar 
sa facă putina ordine in locuinţa. 

Astfel, condiţiile in care trăia copilul si fraţii săi erau precare lipseau geamuri, tavanul 
si acoperişul erau găurite, pereţii crăpaţi, gunoaie si grămezi de haine aruncate peste tot, 
aşternuturi murdare.  



La toate acestea se adaugă lipsa de interes si bunăvoinţa părinţilor, consumul excesiv 
de tutun al părinţilor si consumul excesiv de alcool al tatălui. 

Atât mama, cat şi tata, au venit foarte nervoşi la sediul primăriei, au ameninţat 
reprezentanţii instituţiilor amintite, parata strigând ca mai bine îşi omoară copiii decât să-l ia 
protecţia copilului, paratul M.P. ameninţa ca va "face crima". 

In luna decembrie a anului 2011, DGASPC Bistriţa Năsăud a solicitat Tribunalului 
emiterea unei noi ordonanţe preşedinţiale de plasare a fraţilor M. si a copilului K. R. in regim 
de urgenta la Centrul de Plasament din cadrul CSSC B., insa aceasta cerere a fost respinsa 
prin sentinţa civila nr. 102/F/2011 a Tribunalului Bistriţa Năsăud. 

Prin adresa nr. 36576/16.12.2013 Primăria M. sesizează din nou instituţia reclamantă 
cu privire la faptul ca cei 7 copii ai familiei sunt intr-o situaţie extrem de critica, neglijaţi de 
părinţi, îmbrăcaţi necorespunzător, acumulând absente şcolare, înfometaţi, lăsaţi 
nesupravegheaţi in casa. 

Din ancheta sociala nr. 36577/16.12.2013 efectuata de Primăria M., precum si din 
raportul de vizita nr. 1856/09.12.2013, întocmit de către Primăria M., cu ocazia vizitei 
efectuate împreuna cu organele de politie la domiciliul familiei, reiese ca locuinţa familiei 
este alcătuita din 3 camere, dintre care doar una este locuibila, având aproximativ. 20 mp, 
celelalte doua sunt doar nişte "depozite de mizerie", unde sunt aruncate hainele murdare si 
resturi menajere.  

Acoperişul casei este pe jumătate prăbuşit peste una dintre camere, iar geamurile sunt 
in mare parte înlocuite cu folie de plastic si ziare, duşumeaua este murdara, acoperita cu un 
strat de noroi, nu exista curent electric, acesta fiind debranşat pe motiv de neplata. 

Copiii sunt murdari, nealimentaţi, iar la scoală au acumulat absente, R. a abandonat 
scoală după ce in anul trecut a rămas repetent, iar pentru P. s-a făcut recomandarea din partea 
conducerii scolii de a fi consiliat de un psiholog, insa familia a refuzat. 

Învăţătoarea celor 4 copii şcolari a sesizat faptul ca una dintre fetite urinează 
involuntar, iar îmbrăcămintea cu care copiii vin la scoală este foarte murdara.  

Reprezentanţii locali arătau ca au fost ameninţaţi de către tata chiar in sediul primăriei, 
pe motiv ca intervin in familia acestuia.  

De asemenea, fiica mai mare a paratei, K. G.M., care este căsătorita, a sesizat, la 
rândul sau, Primăria pentru a interveni si pentru a se institui o măsura de protecţie pentru fraţii 
ei.  

A arătat ca îndeosebi fratele sau, K.R.A., evita sa doarmă acasă, doarme pe la cazanul 
de ţuica din sat. 

Primăria M. in decursul timpului a pus la dispoziţia familiei ţigla, geamuri si lemn 
pentru a repara casa, insa tatăl, deşi lucrează ocazional in construcţii si ar fi putut efectua 
singur aceste reparaţii, a refuzat.  

De asemenea, reprezentanţii Primăriei M. arata ca nu exista posibilitatea integrării 
copiilor in familia rudelor, deoarece si aceştia au o situaţie asemănătoare cu a familiei descrisa 
mai sus. 

Omisiunea voluntara a părinţilor de a lua masurile subordonate responsabilităţilor 
părinteşti este de natura sa pună in pericol integritatea si dezvoltarea fizica si mentala a celor 
cinci fraţi. 

Văzând si cea din urma sesizare a primăriei M. si verificând in teren situaţia expusa, s-
a considerat oportun plasamentul celor 5 fraţi intr-o instituţie specializata, unde sa beneficieze 
de îngrijire corespunzătoare, de educaţie si consiliere, drept pentru care s-a propus stabilirea 
plasamentului la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta « C. » din cadrul Centrului 
pentru Protecţia Copilului Bistriţa, pentru copiii K.R.A., M.O.P., M.A.R., M.M.R., M.A.M.. 

Până in momentul de fata, situaţia socio-economica a familiei a rămas neschimbata, 
promisiunile venite din partea intimaţilor de a renova casa, de a o rebransa la reţeaua de 



energie electrica, precum si ajutorul promis de un preot neoprotestant, constând in materiale 
de construcţii, sunt doar in stadiu declarativ. 

Când situaţia familiei va suferi modificări considerabile, autorităţile locale, care 
monitorizează situaţia, vor semnala aceste schimbări in bine a atitudinii părinţilor, cat si a 
îmbunătăţirii condiţiilor de trai, direcţiei. 

Locul copiilor este lângă părinţi, aşa cum susţin apelanţii, doar in condiţiile in care 
părinţii se preocupa pentru a asigura minorilor condiţii optime de creştere si educare 
Confortul de care trebuie sa beneficieze un copil, trebuie sa fie in egala măsura financiar - 
material si afectiv, zi de zi, de natura a nu lăsa loc niciunei suspiciuni, stare care nu se 
regăseşte in situaţia de fata.  

Sigur, copilul are dreptul sa crească alături de părinţii săi, dar, conform art.36 alin.2 
din Legea nr. 272/2004, republicată, „exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti trebuie sa aibă in vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunăstarea 
materiala si spirituala a copilului, in special prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor 
personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării si întreţinerii sale", iar conform art. 37 din 
Legea nr. 272/2004 republicată, „copilul are dreptul sa crească in condiţii care sa permită 
dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala".  

In acest scop, părinţii sunt obligaţi: 
a) sa supravegheze copilul; 
b) sa coopereze cu copilul, sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea; 
c) sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia 

in considerare opinia acestuia;" 
d) sa întreprindă toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului 

lor; 
e) sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice care exercita atribuţii 

in domeniul îngrijirii, educării si formarii profesionale a copilului”. 
Cat despre solicitarea făcuta de apelanţi, privitor la desfiinţarea Sentinţei civile nr. 

27/2014, pe motiv ca instanţa de fond a reţinut greşit ca tata a copilului K.R.A. pe numitul 
K.G.S., s-a apreciat ca este nefondata, atâta timp cat mama nu a făcut niciun demers in a 
promova in instanţa o acţiune in tăgada paternităţii, pentru a demonstra reala identitate a 
părintelui. 

De asemenea, se solicită să se aibă în vedere probatoriul administrat in dosarul de 
fond, de unde reiese clar mediul carenţial de creştere si îngrijire a copiilor in speţa, 
iresponsabilitatea si indiferenţa părinţilor. 

Se consideră ca prin demersurile întreprinse de DGASPC Bistriţa Năsăud s-a avut in 
vedere respectarea cu prioritate a interesului superior al copiilor, dreptul acestora la o viata 
decenta, la îngrijire si educaţie corespunzătoare. 

Apelul principal şi apel provocat sunt nefondate. 
Două sunt motivele esenţiale invocate în memoriul de apel, şi însuşite şi de pârâtul 

M.P., respectiv, un prim motiv vizează faptul că minorul K.R.A. nu este fiul numitului 
K.G.S., ci al pârâtului M.P.; un al doilea motiv vizează nelegalitatea sentinţei primei instanţe 
sub aspectul soluţiei de stabilire a măsurii plasamentului minorilor într-un Centru de primire a 
copilului în regim de urgenţă. 

În ceea ce priveşte primul motiv invocat, Curtea constată, prin prisma art. 478 alin. 3 
NCPC, că această cerere, formulată în mod expres pentru prima dată în faza de judecată a 
apelului, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, dat fiind că, aşa cum dispune textul art. 
478 alin. 3 NCPC, în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de 
chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi. 

Or, în faţa primei instanţe, instanţa a fost legal învestită doar cu cererea principală 
formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa 



Năsăud, având ca obiect stabilirea plasamentului minorilor într-un Centru de primire a 
copilului în regim de urgenţă, fără să fi existat o cerere reconvenţională din partea pârâţilor – 
formulată în condiţiile art. 209 NCPC -, având ca obiect tăgada paternităţii minorului K.R.A.. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că această cerere, formulată pentru prima dată în 
faza de judecată a apelului, şi care are practic ca obiect o acţiune în tăgada paternităţii 
minorului K.R.A., se impune a fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 478 alin. 3 NCPC 
rap. la art. 248 NCPC.  

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de apel invocat, atât prin apelul principal, cât 
şi prin apelul provocat, şi prin care se invocă faptul că pârâţii apelanţi au condiţii materiale de 
creştere şi îngrijire a copiilor lor şi că se impune respingerea cererii reclamantei, având ca 
obiect stabilirea plasamentului minorilor la Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă, 
Curtea constată că acesta este nefondat, impunându-se a fi respins ca atare, motivat pe 
următoarele considerente: 

Prin cererea introductivă de instanţă reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud a solicitat instanţei să dispună stabilirea plasamentului 
minorilor K.R.A., născut la 30.09.1998, M.O.P., născut la 08.03.2002, M.A.R., născută la 
01.06.2003, M.M.R., născută la 11.07.2004 şi M.A.M., născută la data de 29.07.2008, în 
Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă „C.”, din cadrul Centrului pentru protecţia 
copilului Bistriţa, invocând condiţiile materiale, locative, igienico-sanitare şi financiare 
precare ale familiei minorilor, condiţii absolut improprii pentru creşterea şi dezvoltarea 
armonioasă, în condiţii de normalitate a acestor minori. 

Argumentele de fapt invocate de reclamantă în susţinerea cererii sale au fost pe deplin 
dovedite de ansamblul probaţiunii administrate în faţa instanţei de fond, respectiv: raport 
asupra situaţiei sociale nr. 36582/16.12.2013, privind pe minora M.M.R., născută la 
11.07.2004, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa 
Năsăud (f. 5-7 dosar fond); raport asupra situaţiei sociale nr. 36583/16.12.2013, privind pe 
minora M.A.M., născută la 29.07.2008, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 8-10 dosar fond); raport asupra situaţiei sociale nr. 
36578/16.12.2013, privind pe minorul K.R.A., născut la 30.09.1998, întocmit de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 11-13 dosar fond); 
raport asupra situaţiei sociale nr. 36580/16.12.2013, privind pe minora M.A.R., născută la 
01.06.2003, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa 
Năsăud (f. 14-16 dosar fond); raport asupra situaţiei sociale nr. 36579/16.12.2013, privind pe 
minorul M.O.P., născut la 08.03.2002, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 17-19 dosar fond); plan individualizat de protecţie 
pentru fiecare din minorii mai sus menţionaţi (f. 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34 dosar 
fond); raport de vizită nr. 13120/09.05.2012, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 59 dosar fond);  raport de vizită nr. 
1577/20.01.2012, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Bistriţa Năsăud (f. 61 dosar fond); raport de vizită nr. 32758/15.12.2011, întocmit de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 62-63 dosar fond); 
raport de vizită nr. 31388/29.11.2011, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 67-69 dosar fond); raport de vizită nr. 
31389/29.11.2011, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Bistriţa Năsăud (f. 70 dosar fond); anchetă socială cu privire la situaţia familială şi materială a 
concubinilor M.P. şi G.C.A., înregistrată sub nr. 1581/19.12.2011 la Primăria Comunei M. (f. 
73-76 dosar fond); anchetă socială cu privire la situaţia familială şi materială a concubinilor 
M.P. şi G.C.A., înregistrată sub nr. 1880/11.12.2013 la Primăria Comunei M. (f. 77-78 dosar 
fond); raport de vizită nr. 1856/09.02.2013, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud (f. 79-80 dosar fond); adresă nr. 



1879/11.12.2013, emisă de Primăria comunei M., şi înregistrată la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud sub nr. 36576/16.12.2013, şi prin care 
Primăria a adus la cunoştinţa reclamantei situaţia critică în care se află cei şapte copii ai 
concubinilor G.C.A. şi M.P., cu solicitarea expresă de a se lua o măsură de protecţie, întrucât 
cei şapte copii trăiesc în condiţii greu de imaginat (f. 81-82 dosar fond); adeverinţa nr. 
457/17.12.2013, eliberată de Şcoala Gimnazială „...” M., şi prin care se atestă numărul mare 
de absenţe pe care minorii M.O.P., M.A.R. şi M.M.R. le-au înregistrat în cursul anului şcolar, 
respectiv faptul că minorul K.R.A. a abandonat şcoala în anul şcolar 2009-2010, după ce a 
rămas repetent (f. 84 dosar fond). 

Ansamblul probatoriu mai sus menţionat evidenţiază faptul că apelanţii pârâţi G.P. si 
M. C. nu-si îndeplinesc atribuţiile si responsabilităţile care le revin ca părinţi, copiii familiei 
trăiesc in condiţii mizere, sunt lăsaţi frecvent singuri acasă, copiii care urmează o forma de 
învăţământ absentează frecvent de la cursuri, iar mama amâna efectuarea înregistrării naşterii 
copilului A.M., iar cea mai mare parte a veniturilor familiei sunt cheltuite pe băuturi 
alcoolice, tutun si jocuri de noroc, părinţii refuzând orice ajutor materia! si financiar pe care 
Primăria M. era dispusa sa-l acorde familiei. 

La data de 22.09.2008 reprezentanţii DGASPC Bistriţa Năsăud, împreuna cu 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, s-au deplasat la domiciliul familiei unde au fost găsiţi 5 
dintre copii nesupravegheaţi, îmbrăcaţi necorespunzător temperaturii de afara, in condiţii 
mizere si fara căldura in locuinţa, iar copilul C.A. in vârsta de 12 ani, in loc sa fie la scoală, 
gătea si ii supraveghea pe frăţiorii ei mai mici, aceasta declarând ca părinţii săi sunt plecaţi la 
munca in localitate.  

La sediul Primăriei M. au apărut paratul M.P., care părea a fi sub influenta băuturilor 
alcoolice, si parata G.C., care au devenit recalcitranţi si au refuzat orice cooperare, declarând 
in scris ca nu doresc sa se ia o măsura de protecţie pentru copiii lor.  

După plecarea tatălui, s-a reuşit consilierea mamei, in vederea înregistrării naşterii 
copilului A.M., a efectuării demersurilor necesare in vederea încadrării in grad de handicap a 
copilului N.A..  

Mama a promis si a declarat in scris ca va supraveghea copiii, promiţând sa-i trimită la 
grădiniţa si la scoală, precum si sa ofere copiilor condiţii pentru un trai mai bun. 

Ulterior, s-a efectuat o noua vizita la domiciliul familiei, unde a fost găsita mama, care 
tocmai se trezise si părea mahmura, împreuna cu cinci copii, iar paratul dormea in ultima 
camera, în încercarea de a discuta cu mama in vederea instituirii unor masuri de protecţie 
pentru copii, mama a devenit agresiva verbal, neacceptând propunerea reprezentanţilor 
instituţiei, susţinând ca nu are "copii de dat", refuzând totodată sa dea o declaraţie in scris in 
acest sens.  

Cu toate ca s-au produs anumite schimbări fata de situaţia iniţiala din familie, copiii de 
vârsta şcolara au început sa frecventeze cursurile şcolare, au crescut veniturile familiei, 
compuse din alocaţia de stat a copilului A.M., salariul mamei, aceasta fiind angajata ca 
asistent personal pentru copilul încadrat in grad de handicap, alocaţia dubla a copilului 
încadrat in grad de handicap), iar mama, la un moment dat a dat dovada de cooperare, situaţia 
si condiţiile de locuit au rămas aceleaşi.  

S-au regăsit condiţiile de locuit mizere, locuinţa neracordata la reţeaua de energie 
electrica, sticla de la geamurile locuinţei înlocuita cu folie, grămezi de haine murdare aruncate 
pe podeaua murdara, aşternuturi de pat murdare, copiii nespălaţi si îmbrăcaţi necorespunzător 
temperaturii de afara, cea mai mare parte a veniturilor familiei fiind cheltuite pe băuturi 
alcoolice, tutun si jocuri de noroc aşa cum susţineau reprezentanţii Primăriei M.. 

Având în vedere toate aceste circumstanţe de fapt, precum şi dispoziţiile art. 59 lit. a, 
art. 62 alin. 1 lit. c, coroborat cu art. 66 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, Curtea constată că 
soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică, interesul superior al minorilor fiind respectat 



şi asigurat doar prin măsura de plasament stabilită prin sentinţa fondului, dat fiind că în 
mediul familial minorii nu dispun de condiţii adecvate pentru creştere, educare, învăţătură şi 
pregătire intelectuală, fiindu-le periclitată dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi normală. 

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

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

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

În acelaşi timp, art. 263 alin. 1 NCC prevede că, orice măsură privitoare la copil, 
indiferente de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului. 

Raportând acest principiu, al interesului superior al minorului, la starea de fapt stabilită 
în cauză de prima instanţă, stare de fapt dovedită de ansamblul probaţiunii administrate în 
dosarul instanţei de fond, Curtea constată că este în interesul superior al minorilor stabilirea 
măsurii plasamentului, conform celor dispuse prin hotărârea primei instanţe. 

Aţa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 480 
alin. 1 NCPC, rap. la art. 470 şi art. 473 NCPC, art. 477 şi art. 479 NCPC, Curtea va respinge 
ca nefondate atât apelul principal, cât şi apelul provocat. 

Reclamanta intimată nu a solicitat cheltuieli de judecată. 
 
 

2. Minor. Încetarea măsurii plasamentului şi reintegrarea în familie. Neîndeplinirea 
condiţiilor. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 678 din 4 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 586 din 06.03.2014 pronunţată în dosarul nr. … al 
Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată cererea formulată de  reclamanta DIRECŢIA 
GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ, în 
contradictoriu cu pârâţii: G.A., H.V., CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL C. şi 
PRIMĂRIA COMUNEI B. – privind încetarea măsurii de plasament – în Centrul Social 
Multifuncţional C. şi reintegrarea în familie – a tinerei H.F. – născută la data de ...1999 din 
părinţii: H.V. şi  G.A.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că minora  H.F. s-a născut 
din relaţia părinţilor săi H.V. şi G.A.. Din acea căsătorie au rezultat 3 copii şi toţi sunt 
instituţionalizaţi în Centrul Social Multifuncţional C.. 

Minora a fost crescută în familie până în anul 2003 când prin Hotărârea 1803/30.11 a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului s-a stabilit măsura plasamentului la mătuşa paternă H.M., 
deoarece mama executa o pedeapsă privativă de libertate pentru trei ani. 

Nici tatăl acesteia nu se putea ocupa de minori fiind diagnosticat cu “epilepsie” şi 
întârziere în  dezvoltarea  mintală cu tulburări de comportament. 



În cursul anului 2007, minora a fost agresată de mătuşa sa şi pentru că acest lucru a 
fost constatat printr-un act medical, s-a dispus plasamentul minorei în Complexul de Servicii 
Comunitare C.. Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 1692/28.08.2007 a Tribunalului Sălaj  în 
legătură cu minora s-a stabilit  măsura plasamentului în Complexul de Servicii Comunitare C.. 

În anul 2009, mama fetiţei a fost eliberată din penitenciar şi a solicitat reintegrarea în 
familie a acesteia. Cererea a fost respinsă ca nefondată. 

Începând cu anul 2013, minora a fugit de mai multe ori din Centru, refugiindu-se 
acasă. Pentru că tatăl său era agresiv, pentru readucerea ei în Centru a fost nevoie de sprijinul 
organelor de politie. 

În data de 11.09.2013, F. a fost readusă în Centru însă la câteva zile a plecat din nou şi 
nu s-a  mai întors, iar încercările reprezentanţilor DGASPC Sălaj de a o readuce nu au avut 
nici un rezultat. În aceste condiţii, mama a făcut demersuri pentru reintegrarea minorei în 
familia sa. 

 În ce o priveşte pe mamă, aceasta întreţine o relaţie de concubinaj cu  H.I., care este 
cumnatul său şi cu care mai are doi copii.   

Familia locuieşte în casa moştenită de concubin şi care este modest întreţinută fiind 
racordată la reţeaua de electricitate. Nici unul dintre membri familiei nu lucrează, iar 
veniturile familiei sunt compuse doar din alocaţiile copiilor. 

Fetiţa  a fost audiată în Camera de consiliu şi a  declarat că nu mai doreşte să rămână 
în Centru ci să se întoarcă acasă. Şi mama a fost de acord ca  fiica lor să revină în familie.  

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 272/2004 răspunderea pentru 
creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor - responsabilitatea 
colectivităţii având un caracter subsidiar; măsurile  de protecţie specială  instituite de Legea 
nr.272 /2004  au menirea de a asigura   protecţia copilului  în cazul  în care acesta este lipsit 
de  ocrotirea părinţilor.  

 Astfel, ancheta socială efectuată în cauză a evidenţiat faptul că în familia concubinului 
mamei nu există condiţii corespunzătoare pentru creşterea minorei. Locuinţa în care trăieşte 
familia este  formată din două camere în care locuiesc 7 persoane. Uneori mama fetei 
împreună cu cei trei copii locuieşte la fostul concubin, casa fiind neîncăpătoare pentru toţi 
membri familiei. Tatăl minorei - H.V.  are  tulburări de comportament şi de multe ori 
provoacă scandal. 

Conform prevederilor art. 68 din Legea 272/2004, împrejurările care au stat la baza 
stabilirii măsurilor de protecţie specială trebuie verificate trimestrial de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. În cazul în care împrejurările s-au 
modificat, aceeaşi direcţie este obligată să sesizeze comisia pentru protecţia copilului sau 
instanţa de judecată în vederea modificării  sau încetării măsurii. 

 În cazul de faţă nu s-a constatat nicio modificare a acestor condiţii: nici unul dintre 
membrii familiei nu lucrează, mama copilului are o atitudine oscilantă locuind când cu 
concubinul când cu fratele acestuia, iar în ce priveşte situaţia şcolară a minorei, nu s-a 
constatat vreo îmbunătăţire a acesteia de când locuieşte  împreună cu mama sa. 

 Având în vedere că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile pentru reintegrarea în 
familie a minorei, instanţa de fond a respins ca nefondată cererea formulată de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ a declarat apel, în termen legal, prin care a 
solicitat instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul încetării măsurii 
de plasament din  Centrul  Social Multifuncţional C.  a copilului H.F., născută la data de 
...1999, din părinţii H.V. şi  G.A.. 

 În motivarea apelului, reclamanta a arătat că hotărârea atacată nu este fondată întrucât 
potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, părinţii sunt primii responsabili pentru creşterea, 



îngrijirea şi dezvoltarea copilului, astfel încât statul, prin autorităţile competente nu se poate 
substitui părinţilor, preluând de la aceştia responsabilităţile pe care aceştia le au faţă de copilul 
lor. 

Opinia primei instanţe potrivit căreia părinţii nu au condiţii materiale pentru 
întreţinerea copilului, nu este în măsură a conduce la faptul că nu se impune reintegrarea 
copilului în familie, deoarece, în această situaţie, părinţii trebuie să beneficieze de sprijin din 
partea autorităţilor locale, potrivit art. 130 – 132 din Legea nr. 272/2004. 

În continuare, reclamanta apelantă a arătat istoricul minorei H.F. din anul 2003 când a 
fost instituit pentru prima dată plasamentul acesteia la mătuşa paternă şi până în prezent, 
susţinând că minora nu a avut probleme deosebite de comportament până în anul 2013 când a 
fugit din instituţia de ocrotire. Aceasta a refuzat să revină în centru motivând că doreşte să 
rămână acasă, iar părinţii au susţinut-o în această privinţă. Ulterior, la data de 11.09.2013 
minora a fost readusă în centru, însă la data de 17.09.2013 a plecat din nou şi nu s-a mai întors 
în unitatea de protecţie, refuzând categoric să se reîntoarcă, motiv pentru care trebuie să se 
ţină seama şi de opinia copilului. 

Pârâţii intimaţi G.A., CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL C., H.V., PRIMĂRIA 
COMUNEI B. - SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  deşi legal citaţi, nu şi-au delegat 
reprezentant în instanţă şi nu au depus întâmpinare prin care să îşi exprime poziţia procesuală. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea, în temeiul 
art.479 alin.1 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, Curtea constată că minora  H.F. s-a născut la data de  din relaţia de uniune 
consensuală a părinţilor săi H.V. şi G.A.. Din această relaţie au rezultat 3 copii, toţi fiind 
instituţionalizaţi în Centrul Social Multifuncţional C.. 

F.  a crescut în familie până în anul 2003 când, prin Hotărârea 1803/30.11.2003 a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului, s-a stabilit măsura plasamentului la mătuşa paternă H.M. 
deoarece mama executa o pedeapsă privativă de libertate pentru trei ani, pentru săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie, iar tatăl nu era în măsură să asigure îngrijirea  şi educarea 
corespunzătoare a copilului. 

Tatăl nu se putea ocupa de minori fiind diagnosticat cu “epilepsie” şi întârziere în  
dezvoltarea  mintală cu tulburări de comportament, fiind încadrat în gradul II de handicap de 
către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sălaj. 

În cursul anului 2007, minora a fost agresată fizic de mătuşa sa şi pentru că acest lucru 
a fost constatat printr-un act medico-legal, s-a dispus plasamentul minorei în regim de 
urgenţă, pe calea ordonanţei preşedinţiale, în Complexul de Servicii Comunitare C.. Ulterior, 
prin sentinţa civilă nr. 1692/28.08.2007 a Tribunalului Sălaj  s-a dispus plasamentului 
copilului în Complexul de Servicii Comunitare C.. 

În luna iulie 2008, mătuşa paternă H.M. a solicitat plasamentul minorei în familia sa, 
însă Tribunalul Sălaj, prin sentinţa civilă nr.1521/28.08.2008, a respins cererea ca nefondată. 

După executarea pedepsei, în anul 2009, mama fetiţei a fost eliberată din penitenciar şi 
a solicitat reintegrarea copilului în familia acesteia. Cererea mamei fost respinsă ca nefondată, 
prin sentinţa civilă nr.1312/05.06.2009 a Tribunalului Sălaj. 

Începând cu anul 2013, minora a fugit de mai multe ori din Centru, refugiindu-se 
acasă. Pentru că tatăl său era agresiv, pentru readucerea ei în Centru a fost nevoie de sprijinul 
organelor de politie. 

În data de 11.09.2013, F. a fost readusă în Centru însă la câteva zile a plecat din nou şi 
nu s-a  mai întors, iar încercările reprezentanţilor DGASPC Sălaj de a o readuce nu au avut 
nici un rezultat. În aceste condiţii, mama copilului a făcut demersuri pentru reintegrarea 
minorei în familia sa. 

 În ceea ce o priveşte pe mamă, aceasta întreţine o relaţie de concubinaj cu  H.I., care 
este cumnatul său şi cu care mai are doi copii.   



Familia locuieşte în casa moştenită de concubin şi care este modest întreţinută fiind 
racordată la reţeaua de electricitate. Nici unul dintre membri familiei nu lucrează, iar 
veniturile familiei sunt compuse doar din alocaţiile copiilor. 

 Art.2 din Legea nr.272/2004, prevede următoarele: 
    (1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi 

promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în 
acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. 

    (1^1) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o 
dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. 

    (2) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu 
drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi 
oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

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

    (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să implice familia în toate 
deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, 
dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei. 

    (5) În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin 
următoarele: 

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

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

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

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

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

 Conform art.5 din Legea nr.272/2004 „ (1) Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în 
realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi. 

    (2) Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul 
rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile 
faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. 

    (3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte 
copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii 
sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire 
la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, 
corespunzătoare nevoilor copilului. 

 Din ancheta socială efectuată la domiciliul mamei minorei reiese că în familia 
concubinului mamei nu există condiţii corespunzătoare pentru creşterea minorei. Locuinţa în 
care trăieşte familia este  formată din două camere în care locuiesc 7 persoane. Uneori mama 
fetei împreună cu cei trei copii locuieşte la fostul concubin, casa fiind neîncăpătoare pentru 
toţi membri familiei. Tatăl minorei - H.V.  are  tulburări de comportament şi de multe ori 
provoacă scandal. În această situaţie se apreciază că, în familia mamei, condiţiile materiale, 
morale şi băneşti sunt insuficiente iar Primăria com. B. nu îşi asumă răspunderea pentru 
integrarea în familie a copilului. 

 Potrivit art.68 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.272/2004, „(1) Împrejurările care au stat la 
baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului 



sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului. 

    (2) În cazul în care împrejurările prevăzute la alin. (1) s-au modificat, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia 
pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, 
după caz, a încetării măsurii. 

 Totodată, art.69 alin.4 din acelaşi act normativ statuează că, propunerea de încetare a 
măsurii de protecţie şi reintegrarea în familie este însoţită, în mod obligatoriu, de documente 
din care să reiasă participarea părinţilor la şedinţe de consiliere, astfel încât reintegrarea să se 
realizeze în cele mai bune condiţii. 

 Deşi este reală susţinerea apelantei referitoare la faptul că  răspunderea pentru 
creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având 
obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil, iar în subsidiar, 
responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa, Curtea 
constată că reclamanta nu a dovedit existenţa modificării împrejurărilor de fapt care sunt de 
natură să ducă la concluzia că încetarea măsurii de plasament luată faţă de minoră este în 
interesul superior al acesteia. 

 Astfel, din întreaga probaţiune administrată rezultă cu evidenţă faptul că minora s-a 
aflat într-o situaţie de neglijare din partea părinţilor care nu a încetat nici în prezent, iar aceştia 
nu au capacitatea materială şi psihică de a se ocupa în mod  corespunzător de creşterea şi 
îngrijirea copilului, precum şi de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia. 

Deşi minora  a fost audiată în Camera de consiliu şi a  declarat că nu mai doreşte să 
rămână în Centru de plasament şi doreşte să se întoarcă în familie Curtea apreciază că opinia 
copilului nu poate fi luată în considerare, nefiind în interesul superior al acesteia datorită 
vârstei, a perioadei de preadolescenţă care îi determină un comportament de refuz al 
autorităţii şi de acceptare a unei atitudini de ignorare şi de neglijare din partea părinţilor.  

  Având în vedere că în cauză nu s-a probat îndeplinirea condiţiilor legale pentru 
încetarea măsurii de plasament şi reintegrarea copilului în familie, precum şi a faptului că o 
astfel de măsură este în interesul superior al minorei,  Curtea, în temeiul art.480 alin.1 va 
respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ împotriva sentinţei civile nr. 
586 din 06.03.2014 pronunţată în dosarul nr. … al Tribunalului Sălaj, pe care o păstrează în 
întregime, ca fiind legală şi temeinică. 

 

3. Succesiune şi partaj. Obligare la plata unei sulte nedatorate. Modificare în sensul 
înlăturării obligaţiei de plată a sultei nedatorate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1108 din 18 septembrie 2014  

Soluţia primei instanţe 
 Prin sentinţa civilă nr. 777 din 13.03.2013, pronunţată de Judecătoria Sighetu 

Marmaţiei în dosarul nr. …, s-a admis acţiunea civilă înaintată de reclamantul M.I.C. 
împotriva pârâţilor M.M., M.G., M.D., M.A.M., M.C., M.F., C.L., M.F., B.M. şi s-a constatat 
că masa succesorală rămasă după defunctul M.A. decedat la data de 30 aprilie 2000, se 
compune din : 

 - cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti situate în Sighetu Marmaţiei str X. nr. 97  
 - teren în suprafaţă de cca 5209 mp situat în Sighetu Marmaţiei la locul numit Acasă 

cuprins în titlul de proprietate nr. 60483/49/2.11.1994 
 S-a constatat că moştenitorii defunctului sunt pârâta M.M. în calitate de soţie 

supravieţuitoare având cota de 4/16 parte din moştenire, pârâtul M.G. în calitate de 



descendent de gradul I care are cota de 3/16 parte din moştenire, M.A.M. şi M.C., descendenţi 
de gradul II şi soţia supravieţuitoare a defunctului M.A.-fiul al defunctului,  pârâta M.F., 
aceştia având împreună cota de 3/16 parte din moştenire, M.F. şi C.I. în calitate de 
descendenţi de gradul II ,aceştia având împreună cota de 3/16 parte din moştenire, M.I.C. şi 
pârâtele M.D. şi B.M., în calitate de descendenţi de gradul II ,aceştia având împreună cota de 
3/16 parte din moştenire. 

 S-a reţinut că valoarea masei succesorale este în sumă de 130 752 lei şi s-a dispus 
partajarea masei succesorale astfel: 

 I. Lotul pentru reclamantul M.I.C. 
 Atribuie:  
 -terenul în suprafaţă de 2965 mp  aferent nr. top. 4036/b/2/3/d/10/2  din CF  17963 

Sighetu Marmaţiei , 
  -cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti situate în Sighetu Marmaţiei str X. nr. 97  
 - în indiviziune  cu pârâtul M.F. terenul în suprafaţă de  160 mp aferent nr. top 

4036/b/2/3/d/10/3  , din CF 17963 Sighetu Marmaţiei. 
 Plăteşte sultă în sumă de 72 808 lei,astfel: 
 - pârâtei M.M. în sumă de  32 688 lei; 
 - pârâtului M.G. în sumă de 24 516 lei; 
  -pârâţilor  M.A.M.,M.C. şi M.F. în sumă de 15 604 lei. 
 Dispune întabularea în CF a dreptului de proprietate al reclamantului asupra bunurilor 

atribuite, cu titlu de moştenire şi partaj. 
 II .Lotul pentru pârâtul M.F. 
 Atribuie: 
 -terenului în suprafaţă de  2084 mp  aferent nr.top. 4036/b/2/3/d/10/1  din CF  17963 

Sighetu Marmaţiei 
 - în indiviziune  cu reclamantul  terenul în suprafaţă de  160 mp aferent nr. top 

4036/b/2/3/d/10/3  , din CF 17963 Sighetu Marmaţiei. 
 Plăteşte  sultă în sumă de 37 514 lei, astfel: 
 -pârâtei C.I.  în sumă de  12 258 lei; 
  -pârâţilor M.A.M.,M.C. şi M.F. în sumă de 8912  lei; 
  - pârâtelor M.D. şi B.M. în sumă de  16 344 lei. 
  S-a dispus întabularea în CF a dreptului de proprietate al pârâtului asupra 

terenurilor atribuite, cu titlu de moştenire şi partaj. 
  III.Lotul pentru  pârâta M.M.: 
  Primeşte sultă  în sumă de  32 688 lei de la reclamant.  
  IV.Lotul pentru pârâtul  M.G.: 
  Primeşte sultă în sumă de 24516 lei de la reclamant. 
  V.Lotul pentru  pârâţii M.A.M.,M.C. şi M.F. : 
  Primesc sultă în sumă de  15 604 lei de la reclamant şi în sumă de 8912  lei de 

la pârâtul M.F.. 
  VI: Lotul pentru  pârâta C.I.: 
  Primeşte sultă în sumă de  12 258 lei de la pârâtul M.F.. 
  VII: Lotul pentru pârâtele  M.D. şi B.M.: 
  Primesc sultă în sumă de 16. 344 lei de la pârâtul M.F.. 
  Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamantul 

M.I.C. a chemat în judecată pârâţii M.M., M.G., M.D., Mihai Mugurel, M.C., M.F. şi C.I., 
solicitând instanţei să constate că masa succesorală rămasă după defunctul M.A. decedat la 
data de 30 aprilie 2000, se compune din cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti situate în 
Sighetu Marmaţiei str X. nr. 97, teren aferent construcţiei de natură arabil şi fânaţ, în suprafaţă 
de 5029 mp înscris în CF 17.963 Sighetu Marmaţiei nr.top. 4036/b/2/37d/10, să constate că, 



cota de ½ din casă şi anexele gospodăreşti aparţine pârâtei M.M.-soţie supravieţuitoare a 
defunctului, să constate calitatea de moştenitori a părţilor şi să fie stabilite cotele ce le revin, 
să se dispună sistarea stării de indiviziune prin atribuirea bunurilor conform folosinţei faptice, 
să dispună înscrierea în CF pe numele reclamantului a dreptului de proprietate asupra 
imobilului atribuit. 

   Prin completarea de acţiune formulată la data de 30 august 2010, reclamantul 
a chemat în judecată şi pe pârâta M.F., arătând că aceasta este soţia supravieţuitoare a lui 
M.A., fiul defunctului. 

  Pârâta M.M., prezentă în instanţă la termenul de judecată din 21 aprilie 2010, 
nu s-a opus admiterii acţiunii.(fila 21). 

  Pârâţii M.D. şi M.G. prezenţi în instanţă la termenul din 26 mai 2010, s-au 
opus admiterii acţiunii. 

  Ceilalţi pârâţi legal citaţi nu şi-au exprimat poziţia în cauză. 
  Prin încheierea civilă  pronunţată la data de 9 februarie 2011 instanţa a  admis 

în parte în principiu acţiunea reclamantei, stabilind componenţa masei succesorale şi calitatea 
de moştenitori a părţilor(f.69-70). 

  La termenul de judecată din 16 martie 2011 pârâtul M.F.,prin reprezentant,a 
arătat că reclamantul mai are o soră,M.M.,care nu a fost chemată în judecată,solicitând 
constatarea nulităţii absolute a încheierii de admitere în principiu pronunţată.(f.85). 

  Prin completarea de acţiune formulată la data de 4 mai 2011,reclamantul a 
chemat în judecată pe pârâta B.M., născută M., solicitând să se constate că şi aceasta are 
calitatea de moştenitoare,în calitate de nepoată de fiu şi să se stabilească cota acesteia(f.94). 

  Având în vedere că instanţa a pronunţat încheierea de admitere în principiu,în 
cauză nefiind citaţi toţi moştenitorii,prin încheiere de şedinţă din data de 8 iunie 2011 a 
constatat nulitatea absolută a acesteia. 

  Din actele de la dosar instanţa a reţinut că defunctul M.A. a decedat la data de 
30 aprilie 2000 (fila 5). 

  Potrivit titlului de proprietate nr. 60483/49/2.11.1994 defunctului i s-a 
reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5209 mp teren situat în Sighetu 
Marmaţiei la locul numit Acasă.(fila 8) 

  Nu s-a contestat de părţi că din masa succesorală a defunctului, alături de acest 
teren, face parte şi cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti situate în Sighetu Marmaţiei str 
X. nr. 97, construcţii edificate împreună cu soţia supravieţuitoare, pârâta M.M.. 

  Potrivit actelor de stare civilă depuse la dosar ,defunctul şi soţia sa, (pârâta 
M.M. care are cota de 4/16parte din moştenire) au avut patru copii: 

  -pârâtul M.G. care are cota de 3/16 parte din moştenire 
  -M.A. decedat la data de16 octombrie  2007, care a avut doi copii, pârâţii 

Mihai Mugurel şi M.C., şi soţie supravieţuitoare , pârâta M.F.(aceştia având împreună cota de 
3/16 parte din moştenire) 

  -M.M. decedată care a avut doi fii, pârâţii M.F. şi C.I. (aceştia având împreună 
cota de 3/16 parte din moştenire) 

  -M.I. decedat la data de 15 august 1999 care a avut trei fii reclamantul M.I.C. 
şi pârâtele M.D. şi B.M. (aceştia având împreună cota de 3/16 parte din moştenire). 

  Astfel, instanţa, prin încheierea civilă din data de  7 decembrie 2011, în 
temeiul disp. art 111 Cod procedură civilă şi 6735-6 Cod procedură civilă a admis  în parte în 
principiu acţiunea reclamantului stabilind componenţa masei succesorale şi calitatea de 
moştenitori a părţilor. 

  Terenul în litigiu a fost identificat prin expertiza întocmită în cauză de ing. 
T.N.I. (filele 187-191 ,254-256). 



  Acest teren a fost identificat cu  o suprafaţă mai mare decât cea cuprinsă în 
titlu,respectiv cu suprafaţa de 6558 mp ,însă nu poate fi supusă partajului de cât suprafaţa 
cuprinsă în titlu. 

  Conform acestei expertize terenul  este situat în Sighetu Marmaţiei, str. X. 
nr.97, face parte din CF 17963 Sighetu Marmaţiei, nr.top.4036/b/2/3/d/10,pe teren existând 
alături de casa în litigiu şi construcţii aparţinând pârâtului M.F.. Expertul a propus 
dezmembrarea terenului în suprafaţă de 2084 mp.,necesar folosirii construcţiilor pârâtului 
M.F. propunând nr. top. 4036/b/2/3/d/10/1,însă din eroare în cadrul propunerii de 
dezmembrare a reţinut  numele defunctului M.A.. De asemenea s-a făcut propunere de 
dezmembrare  pe nr. top. 4036/b/2/3/d/10/2,  pentru terenul în suprafaţă de  2965 mp, expertul 
propunând nr. top. 4036/b/2/3/d/10/3 pentru terenul în suprafaţă de 160 mp necesar  unei căi 
de acces. Valoarea terenului a fost stabilită  prin expertiză la 23 lei /mp.,adică la suma de 119 
807 lei(23x5209). 

  Valoarea de impozitare a casei este în sumă de 21 891,87 lei ,însă este cuprinsă 
la masa succesorală doar cota de ½ in casă,în sumă de 10945 lei. 

  Astfel,valoarea masei succesorale este în sumă de 130 752 lei. 
  Valoric, cota  pârâtei M.M. ,în calitate de soţie  supravieţuitoare este de  32 

688 lei (130 752 :16=8172 x 4=32 688). Valoric,cota descendenţilor este în sumă de 24 516 
lei. 

  Având în vedere că reclamatul se află în folosinţa construcţiilor (împreună cu 
pârâta M.M.) şi în folosinţa parţială a terenului,instanţa,în temeiul disp. art.728 Cod civil şi 
673 ind.9 Cod procedură civilă, a dispus partajarea bunurilor cuprinse în masa succesorală  în 
sensul atribuirii  în lotul reclamantului a cotei de ½ din casa şi anexele gospodăreşti ,a 
terenului în suprafaţă de  2965 mp aferent nr. top. propus 4036/b/2/3/d/10/2  şi a atribuirii 
reclamantului şi pârâtului M.F.  în indiviziune a terenului în suprafaţă de  160 mp (drum de 
acces ) aferent nr. top 4036/b/2/3/d/10/3 şi în lotul pârâtului M.F. , alături de terenul atribuit în 
indiviziune cu reclamantul i se va atribui şi terenul în suprafaţă de  2084 mp aferent nr.top. 
4036/b/2/3/d/10/1.   

  În ce-l priveşte pe reclamant, instanţa a reţinut că acesta are cota de ½ din 3/16 
,valoric în sumă de  8172. Lui i se atribuie terenul în suprafaţă de 2965 mp  aferent nr. top. 
4036/b/2/3/d/10/2, în valoare de 68195 lei , cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti în 
valoare de 10 945, şi în indiviziune terenul în suprafaţă de 160 mp aferent nr. top 
4036/b/2/3/d/10/3, în valoare de 1840lei(160x23=3680:2=1840) , deci i se atribuie bunuri în 
valoare de 80 980  lei. În consecinţă acesta va plăti o sultă în sumă de 72 808 lei (80 980 -
8172= 72 808), astfel: 

  - pârâtei M.M. în sumă de  32 688 lei; 
  - pârâtului M.G. în sumă de 24 516 lei; 
   -pârâţilor  M.A.M.,M.C. şi M.F. în sumă de 15 604 lei. 
  Pârâtului M.F., ca urmare a atribuirii terenului în suprafaţă de  2084 mp şi în 

indiviziune cu reclamantul a terenului în suprafaţă de 160 mp , i se atribuie bunuri în valoare 
de  49 772 lei (2084x23=47932 + 1840 =49 772). El are cota de 3/16 împreună cu pârâta  C.I., 
deci valoric cota sa este de 12 258 lei(24 516 :2=12 258),astfel că acesta va fi obligat să 
plătească sultă în sumă de 37 514 lei  lei, astfel: 

  -pârâtei C.I.  în sumă de  12 258 lei; 
  -pârâţilor M.A.M.,M.C. şi M.F. în sumă de 8912  lei; 
  - pârâtelor M.D. şi B.M. în sumă de  16 344 lei. 
  De asemenea, ca urmare a partajului în modalitatea mai sus expusă, instanţa a 

dispus  întabularea în CF a dreptului de proprietate al reclamantului asupra cotei de ½ din 
construcţii (casă şi anexe gospodăreşti) şi asupra terenului atribuit,şi a dreptului de proprietate 
al pârâtului M.F. asupra terenului atribuit.  



  2. Apelul 
 Prin decizia civilă nr. 55/13.02.2014 a  Tribunalului Maramureş, a  fost respins apelul 

declarat de apelantul M.I.C. împotriva sentinţei civile nr. 777/13 martie 2013, pronunţată de 
Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr. …. 

 În considerente, se reţine că, ntrucât raportat la valoarea masei succesorale, de 130.752 
lei, prin motivele de apel s-a precizat expres că hotărârea primei instanţe este fondată atât în 
ce priveşte constatarea masei succesorale, cât şi modalitatea de partajare, singura nemulţumire 
a apelantului fiind circumscrisă obligării sale la plata sultei. 

 În conformitate cu prevederile art.742 din Codul civil de la 1864 şi art.673 indice 5 
al.2 din Codul de procedură civilă de la 1865, sulta este suma de bani menită a complini 
inegalitatea valorică, raportată la cotele coproprietarilor ori coindivizărilor, între loturile 
atribuite în natură. 

 Apelantul a invocat faptul că nu datorează sultă nici intimatului M.G. şi nici urmaşilor 
celuilalt unchi, fiu al defunctului, M.A., deoarece aceştia şi-ar fi înstrăinat cotele, fiind 
compensaţi cu bani. 

 Cu privire la această susţinere, probele administrate au relevat că: 
 În şedinţa publică din data de 26.01.2011, pârâtul-intimat M.G. a arătat că nu are 

nicio pretenţie asupra terenului şi este de acord cu acţiunea, întrucât a vândut partea sa 
părinţilor pârâtului M.F.. Ulterior prin răspunsul la întrebarea nr. 3 din interogatoriu, (fila 
139 dosar), pârâtul M.G. a arătat că a primit suma de 16.500.000 lei în anul 2011 de la pârâta 
M.M. (mama sa) şi de la reclamant, lăsându-le spre folosinţă suprafaţa de teren. La 
interogatoriu însă, pârâtul M.F. a susţinut că suma respectivă a fost primită de la părinţii săi, 
de către M.G.. În fine, conform actului sub semnătură privată depus la fila 143 din dosarul 
primei instanţe, „porţia de pământ în suprafaţă de 11 ari”  a lui M.G., pârât, a fost 
„vândută” mamei M.M., pentru suma de 16.500.000 lei, achitată în întregime la data de 
29.05.2001. 

 Înscrisul sub semnătură privată denumit „act de recunoaştere”, datat 29.12.2008, 
emanând de la pârâta M.M., relevă că M.G. şi-ar fi “vândut” terenul în suprafaţă de 1041 mp 
nepoatei, intimata C.L., iar la interogatoriu M.M. a arătat că a plătit ea suma de bani împreună 
cu Chindriş. 

 În privinţa defunctului M.A., actul sub semnătură privată depus la fila 143 verso din 
dosarul primei instanţe relevă că tot mamei M.M. ar fi intenţionat acesta să înstrăineze la 
preţul de 16.500.000 lei, pământul moştenit de la părinţi, act ce se coroborează parţial cu 
înscrisul aflat la fila 144 din dosarul primei instanţe, prin care M.M. arată că terenul s-ar fi 
vândut ei şi nepotului M.I.C.. 

 Raportat la această situaţie de fapt, instanţa a reţinut, în considerarea limitelor în care a 
fost apelată hotărârea primei instanţe, că apelantul nu a contestat faptul că respectivele 
suprafeţe se includ în masa partajabilă, partajul având un efect declarativ, iar pe de altă parte 
înstrăinările invocate de către apelant nu pot avea ca efect exonerarea sa de obligaţia de a 
achita sulta, nefiind încheiate în forma autentică prevăzută de lege dat fiind obiectul lor 
(imobil teren) şi nefiind formulate petite pentru valorificarea drepturilor născute din 
convenţii. 

 În ce priveşte obligarea reclamantului-apelant la plata sumei de 32688 lei către pârâta-
intimată M.M., se reţine că apelantul a depus la fila 17 din dosar o declaraţie sub semnătură 
privată, conform căreia pârâta arată că este de acord ca nepotul să primească terenul şi calea 
de acces împreună cu nepotul M.F., precum şi casa şi anexele, învederând că nu are nicio 
pretenţie bănească de la acesta, nici în prezent şi nici în viitor. 

 Această declaraţie scrisă poate primi interpretarea unei renunţări a intimatei M.M. la 
dreptul de a încasa sulta, dar nu este făcută în formele prevăzute de art. 247 al.3 Cod 
procedură civilă, astfel încât instanţa nu va ţine seama de ea. 



 În ce priveşte declaraţia intimatei B.M., de asemenea depusă la fila 18 dosar, aceasta 
nu este de natură a determina schimbarea hotărârii primei instanţe, deoarece apelantul nu a 
fost obligat să achite vreo sumă de bani cu titlu de sultă acestei intimate, obligaţia de plată 
revenind intimatului M.F., care nu a declarat apel. 

 3. Recursul 
 Împotriva acestei decizii, a  declarat recurs reclamantul M.I.C., solicitând modificarea 

ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, în sensul înlăturării obligaţiei sale 
de plată a sultei în favoarea  pârâţilor, fără cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului său, reclamantul învederează că instanţa de apel a  aplicat  
greşit  legea  substanţială atunci când a  interpretat actele din care rezultă că a plătit  sumele 
de bani copărtaşilor, iar  moştenitorii acestora au recunoscut  plata. 

 Pârâţii intimaţi nu au formulat  întâmpinare  şi nu s-au prezentat  în faţa  instanţei la 
termenul de  judecată. 

 Analizând recursul formulat  prin prisma  motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  
art. 304  pct. 8 şi 9 Cod proc. civ. în care acestea pot fi încadrate, curtea apreciază că acesta 
este  fondat, din considerentele de  urmează a fi expuse. 

 Astfel, reclamantul a  fost obligat la plata unor sulte  în favoarea a trei pârâţi, şi 
anume: M.M.- 32.688 lei, M.G. – 24516 lei, M.A.M., M.C. şi M.F. – 15.604  lei. 

 Din starea de  fapt  reţinută de   instanţa de apel, rezultă că pârâtul M.G.  nu a avut  
nicio pretenţie asupra terenului, pentru că a primit suma de  16.500.000 lei în anul 2011 de la 
M.M.  şi de la reclamant. 

 În privinţa antecesorului pârâţilor M.A.M., M.C. şi M.F., respectiv a  defunctului 
M.A., acesta, la  rândul său, a  intenţionat să înstrăineze  mamei sale  M.M.  porţiunea sa  din 
teren pentru preţul de 16.500.000 lei, pe care  l-a  şi încasat,  conform înscrisului sub  
semnătură privată de  la  f. 143  din dosarul primei instanţe, pârâta M.M. recunoscând  la  
interogator că ea şi reclamantul au achitat această sumă. 

 Pârâta M.M., prin înscris  sub  semnătură privată, a arătat că nu are  nicio pretenţie de 
la  reclamant. 

 După pronunţarea  hotărârii din apel, faţă de  considerentele acesteia, pârâta M.M. a 
dat  şi o declaraţie autentică, probă cu înscrisuri admisibilă în recurs conform dispoziţiilor art. 
305  Cod proc. civ., prin care a recunoscut că a  încasat suma datorată de reclamant  cu titlu de 
sultă şi că nu mai are  nicio pretenţie de la acesta  cu privire la  imobilul supus partajului. 

 Aşadar, conform acestei stări de fapt, cotele copărtaşilor M.G.  şi M.A. (antecesorul 
pârâţilor M.A.M., M.C. şi M.F.) au fost promise spre  înstrăinare reclamantului şi pârâtei 
M.M., care au şi achitat  preţul acestora, iar  pârâta M.M. a recunoscut că a  încasat o sumă 
corespunzătoare cotei ei de la reclamant, astfel că, finalmente, reclamantul a achitat fiecărui 
copărtaş o sumă corespunzătoare valorii cotei sale. 

 Este adevărat  că, la  momentul la care au fost achitate sumele datorate  pârâtului M.G. 
şi defunctului M.A., titlul a  fost clauza anticipatorie  din antecontractele  care nu au mai fost 
executate, pentru că reclamantul a  dobândit dreptul de proprietate asupra acestor  cote  în 
urma  partajului. 

 Greşit a reţinut, însă, instanţa de apel obligaţia sa de  plată a sultei, în condiţiile  în 
care pentru aceste  cote reclamantul a achitat contravaloarea copărtaşilor săi, nemaiavând  
vreo datorie faţă de aceştia. 

 În ceea ce o priveşte  pe pârâta  M.M., aceasta a recunoscut că a primit  sulta stabilită 
de instanţele de fond, depunând  în acest  sens  un act autentic  în recurs şi recunoscând că nu 
mai are nicio pretenţie, adică nici pentru porţiunile dobândite în comun cu reclamantul din 
cotele celorlalţi doi copărtaşi. 

 



4. Solicitarea preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în baza contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat cu încălcarea dispoziţiilor imperative. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1149 din 25 septembrie 2014  

Prin Sentinţa civilă nr. 15797/12.12.2013, pronunţată în dosarul nr. … al Judecătoriei 
Cluj-Napoca, a fost  respinsă  excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de către pârât, 
ca neîntemeiată.  

A fost admisă excepţia prescripţiei dreptului de a solicita preţul actualizat al imobilului 
invocate de către pârât şi în consecinţă: 

A fost respinsă cererea de obligare la plata preţului actualizat al imobilului formulată 
de către reclamantul G.V. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, ca prescrisă.  

A  fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului de a solicita valoarea de piaţă a 
imobilului invocate de către pârât, ca neîntemeiată şi în consecinţă:  

A fost respinsă cererea de obligare la plata valorii de piaţă a imobilului, formulată de 
către reclamantul G.V. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, ca neîntemeiată, precum şi cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată, ca 
neîntemeiată. S-a luat act că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active, instanţa a constatat că 

solicitarea reclamantului de respingere a acestei excepţii ca tardiv formulata nu poate fi 
primita, întrucât, deşi este adevărat ca primul termen de judecata a fost la data de 05.04.2012 
iar întâmpinarea prin care s-a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a fost 
înregistrata la data de 15.05.2013, tardivitatea întâmpinării (si a excepţiilor invocate prin 
întâmpinare) este o neregularitate procedurala care trebuia invocata in limine litis. Cum in 
speţă tardivitatea întâmpinării nu a fost invocata in termenul legal, instanţa a constatat ca acest 
viciu procedural s-a acoperit, prin urmare nu mai poate fi invocat de către reclamant prin 
intermediul concluziilor scrise. 

De principiu calitatea procesuala activa presupune existenta unei identităţi intre 
persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat. Calitatea procesuala activa 
se transmite prin succesiune. In speţa, prin actele civile depuse la dosar reclamantul a făcut 
dovada faptului ca are calitatea de moştenitor după cumpărătoarea G.V., prin urmare instanţa 
a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de către pârât prin întâmpinare, ca 
neîntemeiată. Cu privire la excepţia prescripţiei, sunt valabile aceleaşi consideraţii cu privire 
la tardivitatea invocării acestei excepţii prin raportare la dispoziţiile codului de procedura 
civila.  

Cu privire la excepţia prescripţiei, instanţa a apreciat că sunt  valabile aceleaşi 
consideraţii cu privire la tardivitatea  invocării acestei excepţii prin raportare la dispoziţiile 
Cod proc. civ.  

Conform art. 201 din Legea 71/2011, prescripţiile începute si neîmplinite la data 
intrării in vigoare a Codului Civil (01.11.2011) sunt si rămân supuse dispoziţiilor legale care 
le-au instituit. Cum părţile raportează prescripţia la data pronunţării deciziei civile irevocabile 
nr. 678/R/2005, respectiv la data intrării in vigoare a dispoziţiilor Legii 1/2009, instanţa a 
constatat ca dispoziţiile Noului Cod Civil privind prescripţia nu sunt aplicabile în speţă, prin 
urmare excepţia nu poate fi considerata ca tardiv invocata.  

Analizând argumentele părţilor cu privire la excepţia invocata, instanţa a constatat ca 
este adevărat că Legea nr. 1/2009 a deschis proprietarilor ale căror contracte de vânzare-
cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, au fost desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, posibilitatea formulării unei cereri de chemare 
în judecată prin care să solicite instanţelor acordarea preţului de piaţă al imobilelor. 



Legea nr.1/2009 a intrat în vigoare la data de 06.02.2009, şi cum o asemenea 
posibilitate de despăgubire nu era reglementată de  nici o normă juridică anterioară, actul 
normativ creând un drept subiectiv cu un conţinut nou, rezultă că, la data intrării în vigoare a 
acestei legi, s-a născut dreptul material la acţiunea având ca obiect restituirea preţului de piaţă 
şi tot atunci a început să curgă şi termenul de prescripţie a acestui drept (termenul de 
prescripţiile fiind termenul general de 3 ani). Însa, dacă pentru considerentele expuse 
anterioare, dreptul reclamantului de a solicita restituirea preţului de piaţă al imobilului nu era 
prescris la data formulării cererii de chemare în judecată – 02.02.2012 – dreptul material la 
acţiunea privind restituirea preţului actualizat, era la acea dată stins, ca efect al prescripţiei 
extinctive. 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958: „Dreptul la acţiune având un obiect 
patrimonial se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege”. 
Termenul de prescripţie extinctivă, aplicabil raporturilor civile obligaţionale este instituit de 
art. 3 alin. (1) din acelaşi act normativ: „Termenul prescripţiei este de 3 ani”. 

Întrucât premisa aplicării efectului sancţionator al prescripţiei constă tocmai în 
existenţa posibilităţii de a acţiona pentru ocrotirea unui drept  sau pentru realizarea unui 
interes legitim, regula generală privind începutul prescripţiei extinctive având ca obiect 
dreptul material la acţiune este aceea că prescripţia începe să curgă la data naşterii dreptului la 
acţiune. Această regulă este reglementată prin  art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958: 
„Prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune”. 

Data naşterii dreptului la acţiune este data la care dreptul la acţiune trebuie exercitat. 
Or, dreptul material al reclamantului la acţiunea prin care să pretindă în justiţie restituirea 
preţului achitat, actualizat cu rata inflaţiei s-a născut la data rămânerii definitive a hotărârii 
prin care s-a constatat nulitatea contractului lor de vânzare-cumpărare. 

Măsura dispusă de instanţă prin acea hotărâre – decizia civilă irevocabilă nr. 
678/R/2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj (de anulare a tuturor actelor subsecvente 
contractului de donaţie a cărui nulitate s-a constatat), dădea vocaţia reclamantului (respectiv 
antecesoarei acestuia) de a pretinde pe calea unei acţiuni în justiţie restituirea preţului achitat, 
actualizat cu rata inflaţiei. Aceasta deoarece, dreptul de a pretinde pe calea unei acţiuni în 
justiţie restituirea preţului achitat, actualizat cu rata inflaţiei pentru chiriaşii ale căror contracte 
de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost 
desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile a fost consacrat legislativ prin 
O.U.G. nr. 184/2002, aprobată prin Legea nr. 48/2004. 

Prin acest  act normativ au fost introduse alin. (2) și (3) ale art. 51 din Legea 10/2001 
în conformitate cu care:  „(2) Cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului 
actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile sunt scutite de taxe de timbru. (3) Restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii 
ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii 
nr.112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul 
extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare”. Prin urmare, dreptul reclamanţilor de a cere pe calea unei acţiuni în justiţie 
restituirea preţului achitat, actualizat cu rata inflaţiei s-a născut la data la care a fost 
pronunţată decizia civilă irevocabilă nr. 678/R/2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj. 

Acest drept material la acţiune al reclamanţilor având ca obiect restituirea preţului 
actualizat cu rata inflaţiei pentru apartamentul dobândit în baza contractului de vânzare-
cumpărare nr. 36029/20.01.1998 este supus termenului general de prescripţie de 3 ani, 
aplicabil, în lipsa unor reglementări speciale, derogatorii, oricăror raporturi obligaţionale. 



La data sesizării instanţelor în prezentul litigiu – 02.02.2012 – el era stins prin efectul 
sancţionator al prescripţiei extinctive. Din aceste considerente, instanţa  a respins excepţia 
prescripţiei dreptului de a solicita valoarea de piaţă a imobilului invocat de către pârât prin 
întâmpinare, ca neîntemeiată, dar a admis excepţia prescripţiei dreptului de a solicita preţul 
actualizat al imobilului invocate de către pârât prin întâmpinare. 

Faţă de soluţia oferita excepţiei prescripţiei, instanţa a respins cererea de obligare la 
plata preţului actualizat al imobilului formulată de către reclamantul G.V., în contradictoriu cu 
pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, cererea fiind prescrisă. 

Pe fond, analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, instanţa a 
reţinut următoarele: 

În fapt, antecesoarea reclamantului, numita G.V. a cumpărat prin contractul nr. 
36029/20.01.1998 încheiat cu Consiliul Local al mun. Cluj Napoca imobilul apartamentul nr. 
2 situat in Cluj Napoca, str. X. nr. 2, Jud. Cluj.  

Prin decizia civilă irevocabilă nr. 678/R/2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de donaţie autentificat la 25.03.1952, încheiat intre 
donatorii V.O. si M. si donatara Casa de Asigurări Reciproce din Cooperativa 
Meşteşugărească Cluj si a actelor subsecvente, respectiv a contractului de donaţie autentificat 
la 16.03.1962, încheiat între donator Casa de Asigurări Reciproce din Cooperativa 
Meşteşugărească Cluj şi Statul Roman si a contractului nr. 36029/20.01.1998 încheiat între 
Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca în calitate de vânzător si G.V., in calitate de 
cumpărătoare, „neputându-se retine buna credinţă a subdobânditorilor, câtă vreme existenta 
autorizatei, condiţie de valabilitate a actului iniţial, rezultă din chiar cuprinsul acestuia, cartea 
funciară întregindu-se cu înscrisurile privitoare la înscrieri, conform art. 6 din Decretul Lege 
nr. 115/1938  in vigoare la data înscrierii dreptului dobândit in baza contractului iniţial” (f. 4 
din decizia de casare, penultimul paragraf).  

În drept, potrivit art. 50 ind. 1 din Legea nr. 10/2001, proprietarii ale căror contracte de 
vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost 
desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea preţului 
de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor de evaluare. Valoarea despăgubirilor se 
stabileşte prin expertiză.  

În speţă, întrucât prin decizia civilă irevocabilă nr. 678/R/2005 pronunţată de Curtea de 
Apel Cluj prin care s-a constatat nulitatea absolută a contractului nr. 36029/20.01.1998 
încheiat între Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca în calitate de vânzător si G.V., în calitate 
de cumpărătoare, s-a stabilit că nu se poate retine buna credinţă a subdobânditorilor, instanţa a 
constatat că dispoziţiile Legii 112/1995 nu au fost respectate, atât vânzătorul cât si 
cumpărătorul fiind de rea credinţă si săvârşind o fraudă la lege prin încheierea contractului de 
vânzare cumpărare, instanţa a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 50 
ind. 1 din Legea nr. 10/2001. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea de obligare la plata valorii de 
piaţă a imobilului, formulată de către reclamantul G.V. în contradictoriu cu pârâtul Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice, ca neîntemeiată. 

Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa a arătat că potrivit art. 274 alin.1 C. proc. 
civilă, „partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, la plata 
cheltuielilor de judecată”. Având în vedere acest temei juridic, principiul disponibilităţii care 
guvernează întregul proces civil, precum şi soluţia pronunţată, instanţa a respins cererea 
reclamantului de obligare la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată si a luat act că 
pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

Prin decizia  civilă nr. 224 din 2.04.2014 a  Tribunalului Cluj  a fost respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamantul G.V. împotriva sentinţei civile nr. 15797/12.12.2013, 
pronunţată în dosarul nr. … al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul.  



Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut următoarele: 
În ceea ce priveşte prescripţia dreptului la acţiune pentru restituirea preţului actualizat, 

în speţă, sunt incidente dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, nu cele ale art. 2513 C.civ., având 
în vedere dispoziţiile art. 201 din Legea 71/2011  şi împrejurarea că prescripţia dreptului la 
acţiune a început să curgă înaintea intrării în vigoare a Noului Cod Civil. 

Ori, în condiţiile  Decretului nr. 167/1958, potrivit art. 18, prescripţia  dreptului la 
acţiune trebuie verificată din oficiu de către instanţă, fiind deci o chestiune de ordine publică. 

În aceste condiţii, instanţa putând invoca chiar din oficiu prescripţia dreptului la 
acţiune al reclamanţilor, chiar dacă ar fi reală, este lipsită de relevanţă împrejurarea că  
excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea ar fi fost invocată de către pârât ulterior primului 
termen.  

Pentru considerentele arătate, tribunalul a apreciat neîntemeiate criticile aduse de 
reclamant soluţiei dată de instanţă excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune pentru restituirea 
preţului actualizat. 

În ceea ce priveşte pretenţia reclamantului la restituirea preţului de piaţă a imobilului, 
în condiţiile prev. de Legea nr. 1/2009, tribunalul a apreciat  că aceasta este neîntemeiată.  

Potrivit legii invocată de drept temei al pretenţiei reclamantului,  obţinerea preţului de 
piaţă al imobilelor era condiţionată de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu prev. 
Legii nr. 112 /1995, art. 1 alin 2 ,3 şi 4 din  HG 11/1997.  

În ceea ce priveşte preluarea de către stat a imobilului in litigiu,  prin  Decizia Civilă 
nr. 778/R/2005, pronunţată de Curtea de Apel Cluj,  s-a constatat cu autoritate de lucru 
judecat, că  preluarea imobilului de către stat nu a fost validă, întrucât  din induşi cuprinsul 
actului de preluare acestuia rezultă inexistenţa  condiţiilor de validitate ale actului de donaţie 
prev.  în art. 26 din Deciziunea  nr. 1827/1950 emisă de Ministerul Justiţiei. 

Întrucât la preluarea imobilului în litigiu  nu au fost respectate dispoziţiile legale in 
vigoare la data preluării, concluzia care se impune este aceea că a fost preluat de stat fără titlu, 
astfel încât, potrivit art. 4 din HG 11/1997 imobilul nu intră sub incidenţa Legii 112/1995 şi in 
consecinţă nu putea fi înstrăinat  antecesoarei reclamantei in condiţiile acestei legi. 

Prin urmare, actul de înstrăinare încheiat antecesoarei reclamantului  nu a fost încheiat 
cu respectarea dispoziţiilor Legii 112/1995. 

În consecinţă, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, pretenţiile reclamantului 
la restituirea  preţului de piaţă  al imobilului  au fost apreciate neîntemeiate. 

Împotriva acestei decizii a  declarat recurs  în termenul legal reclamantul, solicitând  
modificarea deciziei atacate, în principal, în sensul obligării pârâtului la plata sumei de  
211.970 lei reprezentând  valoarea de  piaţă a  apartamentului în litigiu şi în subsidiar, 
desfiinţarea sentinţei primei instanţe  în ceea ce priveşte admiterea excepţiei prescripţiei 
dreptului material la acţiune.  

În motivarea recursului care a  fost  întemeiat  în drept  pe  dispoziţiile  art. 299, 304, 
312  Cod proc. civ., Legea nr. 1/2009, Legea nr.10/2001 şi Legea nr. 112/1995 s-a arătat  că 
hotărârea  instanţei de respingere a apelului este  nelegală, în situaţia  în care  toate  condiţiile 
prevăzute de Legea nr.  1/2009 de a fi despăgubit  cu valoarea de piaţă a apartamentului în 
litigiu sunt  îndeplinite  în cauză. 

Acţiunea prin care  s-a  constatat  nulitatea  contractului de  vânzare-cumpărare  este o 
acţiune de drept  comun, iar instanţa  nu a stabilit că antecesoarea lui a fost de rea credinţă şi 
nici că  dispoziţiile  Legii nr. 112/1995 au fost  încălcate la  încheierea  contractului de  
vânzare-cumpărare, prin urmare este  îndreptăţit să i fie despăgubit  cu valoarea de circulaţi a  
imobilului în litigiu. 

Decizia  instanţei de recurs  prin care s-a  constatat  nulitatea absolută a  contractului 
de vânzare-cumpărare  încheiat de antecesoarea lui nu a stabilit că acest  contract a  fost  
încheiat cu eludarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, astfel încât în cauză sunt aplicabile   



dispoziţiile  art. 501 din Legea nr.10/2001, astfel cum a  fost  modificată prin Legea nr. 
1/2009. 

În ceea ce priveşte  admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, 
recurentul a arătat  că hotărârea  instanţei este nelegală, deoarece a reţinut în mod  greşit că 
primul termen de  judecată a fost  la data de  5.04.2012, iar întâmpinarea prin care  s-a  
invocat  excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune a  fost  înregistrată la data de  
15.05.2013.  

Această reţinere este lipsită de  fundament, deoarece reclamantul a  depus o precizare 
de acţiune prin care a  invocat  întâmpinarea şi, de asemenea, a  invocat  întâmpinarea  în 
cadrul dezbaterilor pe  fond. Având  în vedere  că instanţa  nu a acordat  cuvântul pe 
excepţiile  invocate prin întâmpinare, se subînţelege că acestea au fost  unite cu fondul. 

Mai mult, Legea nr.  1/2009 a  intrat  în vigoare la data de  6.02.2009 şi cum o 
asemenea  posibilitate de despăgubire  nu era reglementată de  nicio normă juridică anterioară, 
rezultă că la  data  intrării în vigoare a acestei legi s-a  născut  dreptul material la acţiune 
având ca obiect restituirea preţului de  piaţă şi tot atunci a  început să curgă şi termenul de 
prescripţiei a acestui drept. În consecinţă, data naşterii dreptului la acţiune este  data la care 
dreptul trebuia  exercitat, astfel că acţiunea  nu este prescrisă.  

Prin întâmpinarea  depusă, intimatul Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice 
prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a solicitat respingerea recursului, 
arătând  că reclamantul nu a  făcut  dovada  încheierii contractului de  vânzare-cumpărare  cu 
privire la  apartamentul în litigiu, cu respectarea  prevederilor Legii nr. 112/1995, astfel că nu 
este  îndeplinită una dinte  condiţiile legale  pentru restituirea preţului de  piaţă. 

În considerentele deciziei civile nr.  678/R/2005, decizie de care se prevalează 
recurentul, se arată  în mod clar  faptul că nu se  poate reţine  buna credinţă a  cumpărătoarei 
G.V. la  încheierea  contractului de  vânzare-cumpărare. 

Cu privire la cererea  subsidiară a recurentului, intimatul a arătat  că criticile acestuia 
sunt  nefondate, având  în vedere că excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este  de  
ordine  publică, care  poate fi ridicată chiar din oficiu de către instanţa de judecată, investită 
cu soluţionarea  cauzei. 

În realitate, această excepţie a fost invocată prin întâmpinare, cu toate că reclamantul a 
depus  ulterior  la dosarul cauzei hotărârea  prin care a  fot anulat  contractul de vânzare-
cumpărare. 

Afirmaţiile recurentului referitoare la faptul că termenul de  prescripţie  începe să 
curgă de la data  la care a fost  introdusă în  Legea nr.10/2001 reglementarea privind  
posibilitatea solicitării preţului de  piaţă, art. 50 ind. 1  din Legea nr.  1/2009, sunt nefondate, 
în condiţiile  în care, excepţia  prescripţiei dreptului materiale la acţiune  a  fost  invocată în 
raport cu capătul de acţiune subsidiar, prin care reclamantul a  solicitat acordarea preţului 
actualizat achitat  pentru imobilul în litigiu. 

Recurentul a  indicat ca temei de drept  la  recursului  dispoziţiile  art. 299 şi 304  Cod 
proc. civ., fără a  arăta  în mod  concret  în care  dintre dispoziţiile art. 304  Cod proc. civ. se  
încadrează motivele  lui de recurs. 

Analizând  motivele  lui de recurs, curtea apreciază că acestea  se  încadrează în  
dispoziţiile  art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., text  de lege  prin prisma  căruia  va proceda la 
analizarea acestora. 

În ce priveşte  critica privind excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru restituirea  
preţului actualizat: 

Reclamantul a  declarat  recurs  împotriva  deciziei civile nr.  224/A/2 aprilie  2014 a  
Tribunalului Cluj prin care  i-a fost respins apelul în ceea ce  priveşte  restituirea preţului 
actualizat, menţinându-se  soluţia  instanţei de fond prin care acţiunea a fost  respinsă, sub 
acest aspect,  ca prescrisă. 



Curtea apreciază că soluţia este legală, reţinând că acest capăt de acţiune este  prescris. 
Potrivit  art. 1  alin. 1  din Decretul nr. 167/1958,  dreptul la acţiune având un obiect 

patrimoniale se  stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege.  
Potrivit  dispoziţiilor art. 8 din Decretul nr. 167/1959, dreptul la acţiune  în repararea 

unei pagube  începe să curgă de  la data când cel păgubit a cunoscut  sau trebuia să cunoască 
atât  paguba, cât  şi pe cel care răspunde de ea, iar  potrivit art. 3 alin. 1  din acelaşi act  
normativ „termenul de prescripţie este de  3 ani”. 

Potrivit art. 7 alin. 1  din Decretul nr. 167/1958, prescripţia  începe să curgă de la data 
când se  naşte dreptul la acţiune. 

În speţă, antecesoarea reclamantului G.V. a cumpărat  imobilul în litigiu, apartamentul 
nr. 2, situat  în Cluj-Napoca, str. X. nr. 2, în baza  contractului de  vânzare-cumpărare nr. 
36029/20.01.1998,  încheiat cu Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, iar  prin decizia 
civilă nr.  678/R/2005 a  Curţii de Apel Cluj s-a constatat  nulitatea absolută a contractului de  
donaţie autentificat  la data de  25.03.1952  între donatorii V.O. şi M. şi Casa de  Asigurări 
Reciproce din Cooperativa Meşteşugărească Cluj-Napoca şi a actelor subsecvente, respectiv a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 36029/20.01.1998, cu motivarea  că „neputându-se 
reţine  buna credinţă a subdobânditorilor”.  

Prin urmare, dreptul material la acţiune al reclamantului s-a  născut  la data rămânerii 
definitive a deciziei civile nr.  658/R/2005 a  Curţii de Apel Cluj, respectiv  la data de  
1.03.2005, dată de  la care  instanţa dădea  vocaţie antecesoarei reclamantului să pretindă în 
justiţie restituirea preţului actualizat cu rata  inflaţiei în condiţiile  în care acest  drept a fost  
consacrat  legislativ  prin OUG nr. 184/2002, aprobat  prin Legea nr.  48/2004.  

Prin acest act  normativ au fost  introduse  alin. 1  şi 2 ale art. 51 din Legea nr.10/2001, 
potrivit  cărora „cererile sau acţiunile  în justiţie privind  restituirea preţului actualizat  plătit 
de chiriaşii ale  căror contracte de vânzare-cumpărare  încheiate cu eludarea prevederilor 
Legii nr. 112/1995, au fost  desfiinţate  prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile  
sunt  scutite de taxa de timbru” şi „restituirea preţului actualizat plătit de  chiriaşii ale  căror 
contracte de vânzare-cumpărare  încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu 
modificările  şi completările  ulterioare au fost  desfiinţate  prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile   se face de către  Ministerul Finanţelor Publice din fondul 
extrabugetar, constituit  în temeiul art. 13 alin. 6  din Legea nr.  112/1995, cu modificările 
ulterioare”. 

Rezultă aşadar  că dreptul material la  acţiune al reclamantului s-a  născut  la data 
pronunţării deciziei civile nr. 678 de  către   Curtea de  Apel Cluj, respectiv  la  data de  
1.03.2005, astfel că, la  data sesizării instanţei, 2.02.2012, dreptul material la acţiune al 
reclamantului, aşa cum legal a reţinut   instanţa de fond era stins  prin efectul sancţionator al 
prescripţiei extinctive. 

Prin urmare,  criticile recurentului privind  excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune pentru restituirea preţului actualizat  sunt  nefondate. 

Recurentul a criticat  decizia  instanţei de apel şi în ce  priveşte  reţinerile referitoare la 
restituirea preţului de  piaţă, critici cu privire la care, curtea reţine  următoarele: 

Prin decizia civilă nr. 678/R/1.03.2005 a  Curţii de Apel Cluj s-a  constatat  nulitatea 
absolută a contractului de  donaţie autentificat  la data de  25.03.1952  între donatorii V.O. şi 
M. şi Casa de  Asigurări Reciproce din Cooperativa Meşteşugărească Cluj-Napoca şi a actelor 
subsecvente, respectiv a contractului de vânzare-cumpărare nr. 36029/20.01.1998”. 

În conţinutul acestei decizii s-a  reţinut că recursul va fi admis în modalitatea arătată în 
alineatul precedent, „neputându-se reţine  buna  credinţă a subdobânditorilor, câtă vreme 
inexistenţa autorizaţiei, condiţie de valabilitate a actului iniţial, rezultă din chiar  cuprinsul 
acestuia, cartea  funciară  întregindu-se cu înscrisurile privitoare la  înscrieri conform art. 6  
din Decretul - lege nr. 115/1938 în vigoare la data înscrierii dreptului dobândit în baza  



contractului iniţial, iar  procesul verbal nu menţionează existenţa  şi numărul procurii 
autentice”, astfel că notarul conform dispoziţiilor art. 26  din Deciziune  nr. 1857/1950 a  
Ministerului Justiţiei nu putea da decât o încheiere de respingere”. 

Art. 501 din Legea nr.10/2001 prevede că „proprietarii ale  căror  contracte de vânzare-
cumpărare încheiate cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost  desfiinţate  prin 
hotărâri judecătoreşti definitive  şi irevocabile, au dreptul la restituirea preţului de  piaţă al 
imobilelor  stabilit conform standardelor de evaluare”. 

Rezultă aşadar  că pentru obţinerea  preţului de  piaţă al imobilului în litigiu, este  
necesar ca  încheierea contractului de  vânzare-cumpărare  să fi fost  făcută în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995.  Decizia civilă nr.  678/R/2005 a  Curţii de Apel Cluj reţine  
însă cu autoritate de lucru judecat  că preluarea  imobilului în litigiu de către Statul Român  nu 
a  fost  validă, lucru care rezultă din cuprinsul actului de  preluare, respectiv  inexistenţa  
condiţiilor de validitate ale actului de donaţi prevăzute  în art. 26  din Deciziunea  nr. 
1827/1950 emisă de Ministerul Justiţiei. 

Din această perspectivă, concluzia care se  impune este aceea că imobilul în litigiu nu 
intră sub  incidenţa Legii nr. 112/1995, că dispoziţiile acestui act  normativ nu au fost  
respectate şi în consecinţă, nu putea fi înstrăinat antecesoarei reclamantului. 

Pentru aceste  considerente, în baza art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., şi  art.312 alin. 1 
Cod proc.civ., curtea va respinge recursul declarat de reclamant ca  nefondat.  

 
 
 
 
 

5. Obligaţie de a face. Construirea unui gard despărţitor, în considerarea obligaţiei 
de predare a unor apartamente restituite în natură. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1153 din 25 septembrie 2014  

Soluţia primei instanţe 
Prin  sentinţa civilă nr. 13729/21.10.2013, Judecătoria Cluj-Napoca a admis excepţia 

lipsei calităţii de reprezentant a Ministerului Finanţelor Publice pentru pârâtul Statul Român, 
invocată prin întâmpinare.  

A respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii 
R.S.D., B.C. şi B.F.L. în contradictoriu cu Pârâţii Statul Român, prin Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca. 

A respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi în contradictoriu cu 
Ministerul Finanţelor Publice în calitate de reprezentant al pârâtului Statul Român pentru lipsa 
calităţii de reprezentant a Ministerului Finanţelor Publice.   

A respins ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului 
Municipiului Cluj-Napoca, invocată prin întâmpinare.  

A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către pârâţi.   
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statului Român, prin 

Ministerul Finanţelor Publice şi a pârâtului Municipiul Cluj-Napoca, prin Primar, instanţa a 
reţinut următoarele: 

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi 
cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesuală activă), precum şi între persoana 
chemată în judecată (pârâtul) şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii 
(calitate procesuală pasivă). Reclamantul, fiind cel care porneşte acţiunea, trebuie să justifice 



atât calitatea procesuală activă, cât şi calitatea procesuală pasivă a persoanei chemate în 
judecată.  

Raportat la motivele invocate de Ministerul Finanţelor prin întâmpinarea depusă la 
dosar în susţinerea excepţiei invocate, instanţa a apreciat că se impune recalificarea excepţiei 
în cea a lipsei calităţii de reprezentant a Ministerului Finanţelor pentru pârâtul Statul Român, 
potrivit art. 84 C.pr.civ.   

Astfel, potrivit Dispoziţiei de restituire şi de propunere privind acordarea de 
despăgubiri nr. 3421 din data de 21.12.2005 s-a reţinut că apartamentele revendicate din 
imobil au trecut în proprietatea statului în baza Decretului nr. 92/1950 şi Deciziunii nr. 
195/b/IV din septembrie 1959 a Sfatului popular al oraşului Cluj, de la O.I., născută S., şi 
O.E., născută S., în părţi egale, iar apartamentele nr. 1, 3 şi 5, existente la naţionalizare, sunt 
în administrarea Consiliului Local al municipiului. Acelaşi aspect rezultă şi din decizia nr. 
469/1963 de la fila 223 din dosar, precum şi din extrasul de carte funciară de la fila 202 din 
dosar, potrivit căruia ap. nr. 4 din Cluj-Napoca, str. X. nr. 14, parter, aparţine Statului Român, 
în administrarea operativă a Sfatului Popular al oraşului Cluj.  

În consecinţă, instanţa a apreciat că se impune admiterea excepţiei lipsei calităţii de 
reprezentant a Ministerului Finanţelor Publice pentru pârâtul Statul Român, şi respingerea 
acţiunii formulată  în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de 
reprezentant al Statului Român. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiului Cluj-
Napoca, instanţa a constatat că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, doar unitatea administrativ teritorială are calitate 
procesuală, având personalitate juridică, şi nu Consiliul Local, care nu este entitate cu 
personalitate juridică, ci organ deliberativ, astfel, chiar dacă apartamentele s-au aflat în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, calitate procesuală pasivă are 
Municipiul Cluj-Napoca, prin primar. În consecinţă, instanţa a respins, ca neîntemeiată, 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Cluj-Napoca, prin primar, 
invocată prin întâmpinare.  

Pe fond, instanţa a reţinut că, prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub 
nr. 1705/29.11.2006 de BNP ..., reclamanţii au cumpărat de la vânzătorii K.M.I., O.S.V.L., 
H.E.M.E. şi O.A.M.G., cota de ½ parte din ap. nr. 1, situat în Cluj-Napoca, str. X. nr. 14, jud. 
Cluj, înscris în CF nr. 159042 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 5138/I, ap. nr. 3, situat în Cluj-
Napoca, str. X. nr. 14, jud. Cluj, înscris în CF nr. 159043 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 5138/III, 
compus din 1 prăvălie şi WC comun, cu PIC în cota de 156/10.000 – a parte, înscrise în CF 
col. 2777, şi ap. nr. 5, situat în Cluj-Napoca, str. X., nr. 14, jud. Cluj, înscris în CF nr. 159044 
Cluj-Napoca, cu nr. topo. 5138/V, compus din 1 prăvălie şi WC comun, cu PIC în cota de 
162/10.000 – a parte, înscrise în CF col. 2777 – filele 8 – 10 din dosar.  

Prin prezenta cerere de chemare în judecată, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor 
la efectuarea, în termen de 20 de zile, a lucrărilor de zidire a zidului despărţitor dintre ap. nr. 4 
din str. X., nr. 14, jud. Cluj, proprietatea pârâţilor, şi ap. nr. 3 şi 5 din str. X. nr. 14, jud. Cluj, 
proprietatea reclamanţilor, pe aliniamentul iniţial şi potrivit protocolului de predare preluare 
nr. 557/31.08.2006 şi a expertizei tehnice care a stat la baza protocolului, precum şi la 
lucrările necesare şi utile la ap. nr. 4, proprietatea pârâţilor, respectiv la lucrările de igienizare 
şi zugrăvire a spaţiului, iar, în cazul în care aceste lucrări nu vor fi efectuate în termenul 
stabilit, să fie autorizaţi reclamanţii să le execute pe cheltuiala pârâţilor, obligarea pârâţilor la 
efectuarea lucrărilor necesare pentru refacerea accesului din exterior în ap. nr. 3 şi în ap. nr. 5 
din str. X. nr. 14, jud. Cluj, obligarea pârâţilor de a asigura şi de a permite accesul 
reclamanţilor la ap. nr. 3 şi 5 proprietatea lor, prin ap. nr. 4, în mod temporar, până la 
asigurarea acceselor individuale din stradă, aşa cum acestea existau anterior preluării 
spaţiului, precum şi obligarea pârâţilor la plata contravalorii beneficiului de tras din folosinţa 



ap. nr. 3 şi 5 la contravaloarea prejudiciului cauzat prin lipsirea de folosinţă a celor două 
apartamente, ca urmare a neexecutării lucrărilor necesare asigurării folosinţei efective a celor 
două apartamente pe perioada 17.10.2009 şi până la executarea integrală a tuturor lucrărilor la 
care vor fi obligaţi pârâţii prin hotărârea pronunţată.  

Potrivit Dispoziţiei de restituire şi de propunere privind acordarea de despăgubiri nr. 
3421 din data de 21.12.2005, li s-a restituit în natură lui K.M.I., O.S.V.L., H.E.M.E. şi 
O.A.M.G. ap. nr. 1, ap. nr. 3, cu nr. topo. 5138/III, situat la parter, compus din 1 prăvălie şi 
WC comun, cu cota indiviză de 156/10.000 parte şi ap. nr. 5, cu nr. topo. 5138/V, situat la 
parter, compus din 1 prăvălie şi WC comun, cu cota indiviză de 162/10.000 parte, 
apartamente existente la preluare, cu condiţia menţinerii afectaţiunii pentru spaţiul ocupat de 
dispensarul medical, apartamente înscrise în CF colectivă nr. 2777 şi CF individuală nr. 5700, 
din imobilul situat în str. X. nr. 14, Cluj-Napoca – filele 11 – 12 din dosar.  

Prin această dispoziţie de restituire, s-a reţinut că apartamentele revendicate din imobil 
au trecut în proprietatea statului în baza Decretului nr. 92/1950 şi Deciziunii nr. 195/b/IV din 
septembrie 1959 a Sfatului popular al oraşului Cluj, de la O.I., născută S., şi O.E., născută S., 
în părţi egale, iar apartamentele nr. 1, 3 şi 5, existente la naţionalizare, sunt în administrarea 
Consiliului Local al municipiului, restul apartamentelor revendicate cu destinaţia de locuinţă, 
fiind înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, şi având în vedere faptul că după preluare 
imobilul a fost recompartimentat, iar apartamentele renumerotate, unele apartamente preluate 
în proprietatea statului nu mai corespund cu cele existente la preluare. În acest sens, la pct. 3 
din acelaşi înscris menţionat mai sus, s-a indicat că dispoziţia de restituire face dovada 
proprietăţii asupra apartamentelor restituite din imobil şi constituie titlu executoriu pentru 
punerea în posesie, după îndeplinrea formalităţilor de publicitate imobiliară, punerea în 
posesie urmând să se facă după prezentarea de către beneficiari a unei sentinţe judecătoreşti 
definitive şi irevocabile privind însuşirea unei expertize judiciare pentru identificarea şi 
descrierea actuală a apartamentelor restituite.  

În data de 29.03.2006, în dosarul nr. 3090/2006, s-a pronunţat Sentinţa civilă nr. 
2607/2006, prin care Judecătoria Cluj-Napoca a constatat că prin Dispoziţia Primarului 
municipiului Cluj-Napoca nr. 3421 din data de 21.12.2005 s-au restituit reclamanţilor ap. nr. 
1, 3 şi 5, situate în imobilul din Cluj-Napoca, str. X. nr. 14, înscris în CF col. 2777 Cluj şi CF 
Ind. 5700 Cluj şi s-a dispus înscrierea în CF a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra 
cotei de ¼ parte fiecare, potrivit raportului de expertiză tehnică întocmit de inginer M.M. – 
fila 13 din dosar.  

Conform raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de inginer M.M. în 
data de 06.03.2006 – filele 15 – 23 din dosar, ap. nr. 3 şi nr. 5 se regăseau în spaţiul actualului 
ap. nr. 3, actualul apartament renumerotat nr. 3 era format dintr-o singură încăpere rezultată 
ca urmare a demolării pereţilor despărţitori dintre cele trei prăvălii (încăperi), care formau ap. 
nr. 3, 4 şi 5, iniţiale înscrise în CF, iar, odată cu demolarea pereţilor despărţitori, au fost 
desfiinţate şi uşile care asigurau accesul direct din exterior la fostele apartamente nr. 3 şi 5 şi 
în locul uşilor au fost montate ferestre, menţionându-se, totodată, că, fiind restituite în natură 
numai ap. nr. 3 şi 5, se impunea revenirea la situaţia iniţială prin rezidirea pereţilor 
despărţitori care delimitau spaţiul ap. nr. 4 (prăvălie) de spaţiile ap. nr. 3 şi 5, restituite în 
natură.  

În data de 14.09.2006, conform protocolului de predare – preluare de la fila 14 din 
dosar, ap. nr. 1, 3 şi 5 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. X. nr. 14, jud. Cluj, restituite în 
natură, au fost predate lui K.M.I., O.S.V.L., H.E.M.E. şi O.A.M.G..  

În cauză, reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea în drept pe dispoziţiile art. 616 şi urm., 
art. 998 – 999, art. 1073, art. 1074 şi art. 1077 şi urm. C.civ.  

Mai întâi, raportat la dispoziţiile art. 616 şi urm. din Codul civil, care reglementează 
servitutea de trecere, instanţa a constatat că, prin cererea formulată, reclamanţii nu au solicitat 



instituirea unui drept de servitute în favoarea ap. nr. 3 şi 5 prin ap. nr. 4, ci s-a solicitat 
aducerea apartamentelor la starea iniţială preluării lor în proprietatea statului, cu căile de 
acces existente la data menţionată, nefiind astfel, incidente, în cauză, prevederile legale 
invocate. Obligarea pârâţilor la asigurarea şi permiterea accesului reclamanţilor în ap. nr. 3 şi 
5 prin ap. nr. 4, în mod temporar, până la asigurarea acceselor individuale din stradă, a fost 
solicitată, în cauză, în contextul în care pârâţii şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a le asigura 
folosinţa efectivă a apartamentelor cumpărate prin rezidire, igienizare şi zugrăvire.    

Apoi, în ceea ce priveşte aplicarea în speţă a dispoziţiilor art. 998 – 999 C.civ., care 
privesc răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, instanţa a apreciat că nu sunt 
îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii pârâţilor, neputându-se reţine, în sarcina 
lor, existenţa unei fapte ilicite, de natura celei care ar putea atrage obligarea pârâţilor la 
repararea prejudiciului produs reclamanţilor, respectiv contravaloarea beneficiului nerealizat, 
a folosului de tras din folosinţa imobilului lor. În opinia reclamanţilor, fapta ilicită a pârâţilor 
a constat în nerealizarea lucrărilor necesare folosinţei individuale, ca unităţi de sine stătătoare 
a celor două apartamente restituite, ap. nr. 3 şi nr. 5, respectiv de a nu realiza lucrările de 
revenire la situaţia apartamentelor de la momentul preluării.  

Raportat la regimul juridic al imobilelor din speţă, instanţa a apreciat că, în cauză, sunt 
incidente dispoziţiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, potrivit căruia „imobilele preluate 
abuziv, indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în natură în starea în care se 
află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini.” Totodată, conform art. 10 alin. 1 
din acelaşi act normativ, “în situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii 
edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natură se dispune pentru 
terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi 
terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.” 

Legea nr. 10/2001 este o lege specială de reparaţie care se aplică tuturor imobilelor 
preluate în mod abuziv de stat, iar aceasta nu prevede posibilitatea obligării statului de a 
readuce imobilul la starea iniţială, existentă la momentul preluării. Exprimarea din art. 9 al 
Legii nr. 10/2001 este neechivocă asupra intenţiei legiuitorului de a restitui în natură 
imobilele în starea în care se află la data cererii de restituire, fără a se realiza nicio distincţie 
asupra stării acestora.  

Prin contractul de vânzare – cumpărare reclamanţii, în calitate de cumpărători, au 
declarat că, cunosc starea de fapt şi de drept a imobilelor pe care le cumpără şi consimt să le 
dobândească potrivit stipulaţiilor din contract, asumându-şi situaţia acestora.  

Prin raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de d-l inginer M.M. – 
filele 247 – 251, s-a reţinut că situaţia actuală a ap. nr. 3 este următoarea: nu este delimitat 
faţă de ap. nr. 4 şi nu are acces direct din exterior, accesul în spaţiu este asigurat prin ap. nr. 4, 
peretele despărţitor dintre ap. nr. 3 şi nr. 4 fiind desfiinţat după preluarea imobilului în 
proprietatea statului, iar recompartimentarea acestuia şi accesul din exterior în ap. nr. 3 a fost 
desfiinţat. Pentru folosirea normală a ap. nr. 3, expertul a apreciat ca fiind necesare 
următoarele lucrări: asigurarea accesului din exterior prin demontarea ferestrei actuale şi 
montarea unei uşi cu supralumină (eventual şi cu panou lateral), inclusiv treptele între cota 
trotuarului şi cota pardoselii apartamentului, refacerea peretelui despărţitor dintre ap. nr. 3 şi 
4, verificarea instalaţiei electrice şi gaz metan şi completarea acestora cu componente lipsă, 
executarea zugrăvelii şi raşchetarea parchetului. Cu privire la ap. nr. 5 d-l expert a stabilit că 
este delimitat de ap. nr. 3 şi ap. nr. 4 printr-un perete de cărămidă, nu are acces direct din 
stradă, accesul fiind desfiinţat după preluarea imobilului, iar peretele despărţitor are montată o 
uşă de lemn care asigură accesul în ap. nr. 5, prin spaţiul ap. nr. 4. Pentru folosirea normală a 
ap. nr. 5, d-l expert a apreciat ca fiind necesare următoarele lucrări: asigurarea accesului din 
exterior prin demontarea ferestrei actuale şi montarea unei uşi cu supralumină (eventual şi cu 
panou lateral), inclusiv treptele între cota trotuarului şi cota pardoselii apartamentului, 



demontarea uşii şi inzidirea golului la peretele despărţitor dintre ap. nr. 4 şi 5, verificarea 
instalaţiei electrice şi de gaz metan, completarea garniturilor metalice (uşiţele) la soba de 
teracotă, repararea pardoselii de parchet prin completarea porţiunii lipsă şi raşchetarea 
acestuia, zugrăveli. În sfârşit, pentru asigurarea folosirii normale a ap. nr. 4 s-au stabilit lucrări 
de demontare a uşii şi inzidirea golului la peretele despărţitor dintre ap. nr. 4 şi 5 şi executarea 
peretelui despărţitor dintre ap. nr. 3 şi 4. Din cuprinsul aceluiaşi raport de expertiză mai 
rezultă şi faptul că pentru asigurarea folosirii normale a ap. nr. 4 sunt necesare, faţă de 
celelalte două apartamente, proprietatea reclamanţilor, reparaţii la tencuiala tavanului în zona 
infiltraţiei din exterior, executarea zugrăvelilor şi raşchetarea parchetului fiind recomandate 
pentru toate apartamentele.  

Instanţa a apreciat că, în speţă, reclamanţii şi-au asumat, la data încheierii contactului 
de vânzare – cumpărare situaţia imobilelor cumpărate în starea în care acestea se aflau la data 
predării lor de către foştii proprietari, acestora, la rândul lor, fiindu-le restituite imobilele în 
starea în care acestea se aflau la data formulării cererii de restituire, în conformitate cu 
prevederile legale, iar Dispoziţia de restituire şi expertiza efectuată şi însuşită de proprietari 
anterior predării apartamentelor nu stabileşte în sarcina pârâţilor refacerea zidului despărţitor 
dintre unităţile individuale recreate şi nici crearea căilor de acces în ap. nr. 3 şi 5, aşa cum s-a 
susţinut se către reclamanţi.    

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de 
lege pentru a se dispune obligarea pârâţilor la efectuarea lucrărilor de zidire a zidului 
despărţitor dintre ap. nr. 4 şi ap. nr. 3 şi 5, proprietatea reclamanţilor, la efectuarea lucrărilor 
necesare pentru refacerea accesului din exterior în ap. nr. 3 şi în ap. nr. 5, instanţa a apreciat 
că se impune respingerea, ca neîntemeiate, a acestor petite. Odată cu respingerea petitelor 
menţionate, instanţa a apreciat că se impune şi respingerea petitului 3 formulat prin cererea de 
chemare în judecată, având în vedere legătura dintre acestea, instanţa apreciind că nu este în 
sarcina pârâţilor obligaţia de a asigura reclamanţilor accesul din exterior pentru ap. nr. 3 şi 5.  

Raportat la efectuarea de către pârâţi a reparaţiilor necesare şi utile la ap. nr. 4, 
respectiv la lucrările de igienizare şi zugrăvire a spaţiului, instanţa a reţinut că, în cauză, 
reclamanţii nu au făcut dovada că starea deplorabilă în care se afla ap. nr. 4 a influenţat sau 
influenţează situaţia celor două apartamente care aparţin reclamanţilor, în sensul că nu au 
putut beneficia efectiv de folosinţa spaţiilor lor, după cum s-a arătat mai sus, prin raportul de 
expertiză efectuat în cauză, toate cele trei apartamente necesită reparaţii, precum şi zugrăveli 
pentru folosirea lor normală. Prin urmare, neputându-se reţine o legătură de cauzalitate între 
starea deplorabilă în care s-ar afla ap. nr. 4, proprietatea pârâţilor, şi lipsa de folosinţa a 
spaţiilor deţinute de reclamanţi, instanţa va respinge, ca neîntemeiat, şi acest petit al cererii de 
chemare în judecată.  

Cu privire la plata contravalorii beneficiului de tras din folosinţa ap. nr. 3 şi 5, 
respectiv a prejudiciului cauzat prin lipsirea de folosinţă a celor două apartamente, ca urmare 
a neexecutării lucrărilor necesare asigurării folosinţei efective a apartamentelor începând cu 
data de 17.10.2009 şi până la executarea integrală a tuturor lucrărilor la care vor fi obligaţi 
pârâţii, instanţa a apreciat că se impune şi respingerea acestei cereri, ca neîntemeiată, ca 
urmare a respingerea petitului legat de obligarea pârâţilor la efectuarea lucrărilor de zidire a 
zidului despărţitor dintre ap. nr. 4 şi ap. nr. 3 şi 5, proprietatea reclamanţilor, la efectuarea 
reţinând că lucrările necesare asigurării folosinţei efective a ap. nr. 3 şi 5 de către reclamanţi 
nu pot fi puse în sarcina exclusivă a pârâţilor, astfel că nu li se poate imputa acestora faptul că 
ar i-ar fi lipsit pe reclamanţi de folosinţa ap. nr. 3 şi 5, aceştia având posibilitatea de a efectua 
ei reparaţiile necesare şi de a solicita instanţei, în acest sens, obligarea pârâţilor de a le 
permite accesul în apartamentele proprietatea lor.  



Astfel, fiind respinsă în totalitate cererea reclamanţilor, inclusiv cererea de acordare a 
cheltuielilor de judecată, instanţa, în baza art. 274 alin. 1 C.pr.civ., a luat act că pârâţii nu au 
solicitat cheltuieli de judecată.   

Apelul 
 Prin decizia civilă nr. 106/A/13.02.2014 a Tribunalului Cluj, a  fost  admis în parte  

apelul declarat de reclamanţii R.S.D., B.C., B.F.L. împotriva sentinţei civile nr. 
13729/21.10.2013, pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a  fost 
schimbată în parte după cum urmează: 

 A fost  admisă în parte acţiunea. 
 Pârâţii Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca prin 

Primar au fost obligaţi ca, în termen de 20 de zile de la rămânerea irevocabilă a deciziei, să 
efectueze lucrările  de zidire  a zidului despărţitor dintre apartamentul 4 din Cluj-Napoca, str. 
X. nr. 14 şi apartamentele 3 şi 5 proprietatea reclamanţilor, situate în acelaşi imobil pe 
aliniamentul iniţial şi potrivit protocolului de predare-preluare nr. 557/31.08.2006 li expertizei 
tehnice întocmită de expert M.M. care a stat la baza protocolului, iar în caz contrar 
autorizează reclamanţii să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala pârâţilor.  

 Pârâţii au fost  obligaţi la efectuarea lucrărilor necesare pentru refacerea accesului din 
exterior în ap. 3 şi ap. 5, str. X. 14 aşa cum era asigurat la momentul preluării acestor spaţii, 
prin demontarea ferestrelor actuale şi montarea uşii externe aşa cum este prevăzut în raportul 
de expertiză întocmit de expert M.M.. 

 Pârâţii au fost obligaţi să asigure şi să permită accesul reclamanţilor la proprietatea lor 
ap. 3 şi 5 în vederea şi pentru folosirea în mod temporar până la asigurarea acceselor 
individuale din stradă potrivit obligaţiilor de mai sus.  

 Soluţia  respingerii celorlalte cereri a  fost  menţinută. 
 În considerentele acestei decizii, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Dispoziţiile art. 9 si 10 din Legea 10/2001, reţinute de judecătorie drept temei la 

pronunţarea soluţiei asupra  primului capăt de cerere sunt în parte străine, respectiv in ceea ce 
priveşte obligarea pârâţilor Municipiul Cluj-Napoca si Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca la refecarea zidurilor despărţitoare dintre apartamentul 3 si 4, respectiv  4 si 5,  
deschiderea uşilor cu acces din strada avute de  apartamentele 3 si 5 la data preluării lor de 
către stat si închiderea ferestrelor deschise in locul uşilor.  Aceasta pentru că textele legale 
reţinute de instanţă, care prevăd, întra-adevăr, că  imobilele  se preiau în starea în care se află, 
se referă la starea faptică, starea materială, însă lucrările pretinse de reclamanţi  sunt menite să 
asigure individualizarea de restul imobilului a apartamentelor 3 si 5 restituite în natura 
antecesorilor lor în drepturi, redarea componentei lor iniţiale de apartamente de sine stătătoare 
si   nu de încăperi în cadrul unei zone din  clădire.   

Lucrările de construire fac parte din obligaţia de predare a apartamentelor, întrucât, în 
lipsa asigurării accesului  spre exterior din cele două apartamente si a separării lor  de restul 
clădirii prin zidurile a despărţitoare având amplasamentul iniţial, pârâţii nu si-au îndeplinit 
integral si corespunzător obligaţia de predare asumata prin Dispoziţia de restituire. Lucrările 
de refacere a formei iniţiale a apartamentelor 3 si 5  sunt cele indicate în raportul de expertiză 
întocmit de expert M.M.,  lucrare tehnica în baza căreia a fost pronunţată sentinţa civilă nr.  
2607/2006 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca in dosar 3090/2006, proces a ce a avut 
drept scop individualizarea apartamentelor 3 si 5 de restul clădirii, individualizare ce nu a fost 
posibila la  emiterea dispoziţiei de restituire. 

În opinia tribunalului, pârâţii sunt îndatoraţi la  realizarea lucrărilor de  refacere a 
zidurilor, deschidere a uşilor de acces  spre exterior iniţiale, in considerarea  obligaţiei de 
predare a apartamentelor  3 si 5 restituie in natura, neîndeplinita integral, in ciuda emiterii 
procesului verbal de predare-preluare, câtă vreme apartamentele 3 si 5 nu sunt individualizate 
de restul clădirii. 



In ceea ce priveşte obligarea  pârâţilor la efectuarea lucrărilor de zugrăvire şi igienizare 
a apartamentului 4 aflat in proprietatea lor,  criticile sunt neîntemeiate, întrucât, aşa cum a 
reţinut corect prima instanţă, reclamanţii nu au probat împrejurarea că  starea  de igienă 
precară apartamentului nr. 4 a  influenţat in vreun fel starea apartamentelor 3 şi 5, nici au 
dovedit starea  apartamentelor 3 şi 5 la momentul restituirii si starea din prezent, pentru a 
concluziona că apartamentele nr. 3 şi 5 s-au  degradat intre timp. 

Reclamanţii au  solicitat instanţei obligarea pârâţilor ca până la efectuarea acestor 
lucrări să le asigure trecerea înspre apartamentele  3 şi 5 prin apartamentul nr. 4 proprietatea 
pârâţilor, indicând drept temei al cererii disp. art. 616 Cod civil 

Instanţa a respins această cerere întrucât a socotit-o strâns legată de petitele anterioare, 
pe care le-a respins. 

In opinia tribunalului, cererea aceasta nu avea caracter accesoriu celei dintâi, ci îşi 
avea individualitatea ei şi trebuia tratată ca atare. Fie că pârâţii erau obligaţi la refacerea 
zidului despărţitor şi a acceselor din stradă, fie că nu erau obligaţi, având in vedere că 
deocamdată, până la refacerea lucrărilor de separare chiar de către reclamanţi,  apartamentele 
lor sunt loc înfundat,  reclamanţii sunt îndreptăţiţi să ceară drept de trecere prin apartamentul  
nr. 4 proprietatea pârâţilor, neavând altă cale de acces. În cele din urmă art. 616 Cod civil nu 
limitează dreptului de trecere la terenuri, fiind  posibilă acordarea lui şi pentru clădiri, in lipsa 
unor dispoziţii prohibitive. 

Astfel, a  fost apreciată  netemeinică şi nelegală soluţia dată de instanţă acestei cereri, 
care era admisibilă şi întemeiată. 

Criticile aduse  soluţiei de respingere a petitului având ca obiect despăgubirile este 
neîntemeiat. 

Aşa cum a apreciat just prima instanţă, reclamanţii ar fi avut posibilitatea să facă ei 
înşişi lucrările necesare pentru delimitarea apartamentelor  3 şi 5, iar, in acest scop ar fi avut 
posibilitatea, chiar  pe cale judiciară, să solicite obligarea pârâţilor să le permită accesul înspre 
apartamentele  proprietatea lor in vederea realizării  lucrărilor. 

Desigur că în considerarea obligaţiei la care s-a referit în partea de început a expunerii, 
reclamanţii ar fi fost îndreptăţiţi la recuperarea cheltuielilor făcute cu lucrările de separare in 
virtutea disp. art. 1077 Cod civil. 

Insă, câtă vreme reclamanţii aveau posibilitatea legală de a acţiona astfel încât  să intre 
in stăpânirea imobilului, nu se pot prevala de pasivitatea lor pentru a obţine desdăunare pentru  
lipsa de folosinţă. Dacă există un prejudiciu decurgând din lipsa de folosinţă a celor două 
apartamente, acesta le  este imputabil.   

 Pentru motivele arătate, in temeiul art. 295-296 Cod pr. civ. instanţa a admis  în parte  
în parte  apelul declarat de reclamanţii R.S.D., B.C., B.F.L. împotriva Sentinţei civile nr. 
13729/21.10.2013 pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca,  care a fost 
schimbată în parte. 

 Recursurile 
 Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs atât reclamaţii, cât şi 

pârâţii. 
 Reclamanţii au solicitat modificarea ei, în sensul admiterii în întregime a apelului, 

schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii acţiunii, inclusiv a capătului de cerere 
privind obligarea pârâţilor la plata contravalorii lipsei de folosinţă a apartamentelor 
proprietatea reclamanţilor, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului lor, reclamanţii învederează că hotărârea  tribunalului este 
nelegală, pentru că  instanţa de apel a aplicat  în mod  greşit  prevederile dispoziţiilor art. 998 
şi 999 C. viv, respingând cererea de acordare a despăgubirilor în condiţiile în care a  reţinut că 
reclamanţii au un drept de trecere prin apartamentul 4, în vederea folosirii imobilelor  lor  şi 
realizării lucrărilor de separare, iar reclamanţii nu erau în drept anterior să tranziteze acest 



apartament, acest  drept  fiindu-le  doar  constatat de  instanţe în prezentul proces, solicitările  
adresate  pârâţilor de a li se  permite accesul la  imobile nefiindu-le onorate, astfel că nu 
puteau realiza singuri lucrările de recompartimentare, aşa cum a  reţinut  instanţa de judecată.  

 Reclamanţii nu au avut  o atitudine pasivă, ci, dimpotrivă, au adresat o serie de sesizări 
pârâţilor pentru a-şi îndeplini obligaţiile statuate prin dispoziţia de  restituire, demersurile lor  
nefiind  soluţionate favorabil. 

 Culpa  pârâţilor rezultă din faptul că aveau obligaţia de a realiza lucrările reţinute de  
tribunal în baza expertizei necontestate,  lucrări care nu au fost realizate până în prezent, 
reclamanţii fiind  în imposibilitate de a-şi folosi bunul ai cărui proprietari sunt, ceea ce  îi 
îndreptăţeşte la a solicita  contravaloarea lipsei de folosinţă. 

Pârâţii au solicitat  modificarea  deciziei, în sensul respingerii apelului formulat de 
reclamanţi şi menţinerii sentinţei primei instanţe, prin care aceasta a respins acţiunea. 

În motivarea recursului lor, pârâţii învederează că hotărârea instanţei de apel este 
nelegală, obligând  consiliul local la plata despăgubirilor  în nume propriu şi nu în calitate de 
reprezentant  al Statului Român. 

Un alt  motiv îl reprezintă greşita aplicare a legii, dispoziţiile legale  aplicabile  în 
cauză fiind  cele ale art. 9 şi 10 din Legea nr.10/2001, reţinute de prima  instanţă şi nu cele ale 
dreptului comun, Legea nr.10/2001 fiind o lege specială de reparaţie ce  nu prevede  
posibilitatea acordării de  măsuri reparatorii foştilor proprietari pentru degradările aduse  
imobilului în perioada  utilizării acestuia de către stat, acesta restituindu-se  în starea în care se 
află la  momentul cererii de  restituire, şi nu la cel al preluării. 

Oricum, termenul de  20 de zile este unul nerealist  raportat la  modul în care se 
constituie  bugetul unei instituţii publice. 

În cea ce priveşte  obligarea  pârâţilor să permită accesul reclamanţilor pe   
proprietatea  lor  până la efectuarea lucrărilor, instanţa de apel a aplicat  textul art. 616 C. civ., 
fără a avea însă în vedere faptul că trecerea nu are  caracter gratuit  şi fără a stabili traseul şi 
modul în care aceasta ar  urma să se realizeze. 

Întâmpinările din recurs 
Pârâţii, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului reclamanţilor ca  nefondat, 

pe  motiv că aceştia aveau posibilitatea să solicite  partajarea apartamentelor  pentru a-şi 
asigura  folosinţa celor restituite  în natură. 

Reclamanţii, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului pârâţilor ca nefondat, 
în ceea ce priveşte primul motiv, pentru că este  vorba de o simplă eroare  materială, iar în 
ceea ce priveşte  motivele  privind  incidenţa art. 9 şi 10 din Legea nr. 10/2001, arătând că nu 
este vorba de readucerea imobilelor la situaţia de la data preluării, ci doar la  funcţionalitatea 
pe care o aveau la acea dată. 

În ceea ce priveşte termenul de  20 de zile, nu constituie  un motiv de  nelegalitate, 
neîncadrându-se  în  dispoziţiile  art. 304  Cod proc. civ., oricum fiind  vorba de  o obligaţie 
asumată de  pârâţi încă din anul 2005.  

   În ceea ce priveşte dreptul de  trecere, acesta a fost  instituit  doar  temporar, până 
când  pârâţii vor efectua  lucrările care să permită accesul individual, nepunându-se problema  
unor  prejudicii ca urmare a  tranzitării apartamentului 4, întrucât  promovarea  prezentului 
demers  se datorează chiar  culpei pârâţilor. Oricum, solicitarea de despăgubiri este  formulată 
pentru prima dată în recurs, fiind  inadmisibilă. 

Analizând recursurile formulate prin prisma motivelor  invocate, raportat la   
dispoziţiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., în care acestea  pot  fi încadrate, curtea  constată 
următoarele: 

Astfel, raportat la motivele  invocate, se  impune mai întâi analizarea recursului 
pârâţilor. 



Acesta, în principal, vizează greşita aplicare a legii, susţinând  că legea aplicabilă este 
cea  specială, respectiv  dispoziţiile  art. 9 şi 10 din Legea nr. 10/2001, şi nu cele din dreptul 
comun, respectiv  art. 998 – 999 C. civ. 

Tribunalul a apreciat că nu ar fi aplicabile dispoziţiile din legea specială, pentru că nu 
este vorba de readucerea apartamentelor  la starea  iniţială în care se aflau la  momentul 
preluării, ci lucrările pretinse de reclamanţi sunt  menite să asigure  individualizarea de  restul 
imobilului, redarea componenţei iniţiale de apartamente de  sine-stătătoare  şi nu de  încăperi 
în cadrul unei zone din clădire. 

În opinia  instanţei de recurs, tribunalul a aplicat şi a  interpretat greşit norma de drept 
substanţial, subzistând  motivul de recurs  prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., întrucât 
dispoziţiile art. 9 şi 10 din Legea nr. 10/2001 vizează orice modificare ulterioară a imobilului, 
inclusiv demolarea unor construcţii sau a unor părţi din acestea, restituindu-se ceea ce există 
la data formulării cererii de restituire. În speţă, apartamentele în litigiu au suferit modificări 
constructive după data preluării, fiind integrate într-un alt apartament. Ceea ce s-a restituit 
persoanelor îndreptăţite a fost nu o cotă din apartamentul rezultat în urma alipirii, ci chiar 
porţiunea materială determinată din ceea ce au reprezentat apartamentele vechi, însă în forma 
existentă la data soluţionării cererii de restituire, conform prevederilor art. 9 din legea 
specială. Aşa cum o construcţie demolată sau o porţiune demolată din construcţia preluată nu 
trebuie refăcută în vederea restituirii în natură, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 10 din 
legea specială, tot astfel un perete demolat, o uşă zidită etc. nu trebuie refăcute pentru a fi 
restituit imobilul persoanei îndreptăţite în structura în care exista la data preluării. Aşadar, în 
cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 9 şi 10 din Legea nr. 10/2001, şi nu cele generale privind 
răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie din Codul civil, neexistând vreo faptă ilicită 
săvârşită de pârâţi atunci când au demolat zidurile despărţitoare, instanţa de apel făcând o 
greşită interpretare, restrictivă a acestora. De altfel, instanţa de apel vorbeşte despre o 
obligaţie a pârâţilor de a restabili funcţionalitatea imobilului, şi nu de o faptă ilicită a acestora, 
or o astfel de obligaţie legală nu rezultă din textul legii speciale de restituire. 

Din aceste considerente, sub acest aspect, recursul pârâţilor este fondat, decizia din 
apel urmând a fi modificată în temeiul art. 312 alin. 1-3 raportat. la art. 304 pct. 9 Cod proc. 
civ., în sensul respingerii apelului reclamanţilor şi menţinerii dispoziţiilor sentinţei apelate.  

În ceea ce priveşte dreptul de trecere, într-adevăr, nu ar mai putea fi acordate 
despăgubiri, pentru că ar însemna o cerere nouă formulată în căile de atac cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 294 Cod proc. civ., însă susţinerile pârâţilor în sensul că nu este determinată 
modalitatea de trecere, constatarea pur şi simplu a unui astfel de drept, chiar cu caracter 
temporar, fiind de natură să ducă la o încălcare a dreptului de proprietate al pârâţilor asupra 
apartamentului rămas în proprietatea lor. 

De altfel, chestiunea cu caracter temporar nu subzistă raportat la soluţia ce urmează a 
fi dată referitor la primul motiv de recurs. 

În plus, chiar reclamanţii susţin că exista şi există şi în prezent posibilitatea intrării din 
exteriorul imobilului, ei putând să refacă atât uşa, cât şi peretele despărţitor, în caz de opoziţie 
din partea pârâţilor putând recurge la procedura ordonanţei preşedinţiale. În ceea ce priveşte 
cheltuielile privind refacerea zidului comun, nu sunt aplicabile dispoziţiile răspunderii civile 
delictuale, aşa cum instanţa de recurs a statuat în cele de mai sus, neputându-se vorbi de o 
faptă ilicită a pârâţilor raportat la momentul demolării pereţilor, ci, eventual, cele privind 
zidul comun şi contribuţia  coproprietarilor acestuia, însă acestea nu au fost  invocate  în 
prezentul proces. 

Raportat la dezlegarea dată asupra recursului pârâţilor, ce  urmează a fi admis, inclusiv 
sub aspectul dreptului de trecere, recursul reclamanţilor apare ca fiind  nefondat, ei putându-şi 
asigura accesul la  imobilul restituit  în natură în condiţiile deja arătate, nefiind  îndreptăţiţi, 



aşadar, la  contravaloarea folosinţei, câtă vreme  nu a fost reţinută o faptă ilicită a  pârâtului în 
sensul împiedicării lor de a avea acces la  imobil. 

În temeiul art. 312 alin. 1 raportat la art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., din aceste 
considerente recursul reclamanţilor va fi respins ca nefondat. 

 Recursul pârâţilor urmând a fi admis, în  temeiul art. 274 Cod proc. civ., reclamanţii 
vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de  judecată în recurs  în favoarea acestora  în sumă de  16 
lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. 

 

6. Rectificare de carte funciară formulată pe cale principală, fără ca în prealabil să 
se fi solicitat şi obţinut anularea contractului de vânzare-cumpărare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1032 din 2 septembrie 2014  

I. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Vişeu de Sus sub nr. 
... reclamanta T.V. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele  S.C. E.T. S.R.L. Borşa şi S.C. I. 
S.A. Borşa, să se dispună rectificarea CF nr. 51 635 Borşa în ceea ce priveşte dreptul de 
proprietate al pârâtei asupra nr. cadastral 9709, în sensul radierii dreptului de proprietate al 
S.C. E.T. S.R.L. şi înscrierii dreptului de proprietate al S.C. I. S.A. Borşa. 

II. În cauză a fost introdus ca intervenient forţat, în sensul prevederilor art. 57 
C.pr.civ., şi T.I.. 

III. Prin sentinţa civilă nr. 676 din 20 martie 2013 a Judecătoriei Vişeu de Sus a fost 
respinsă acţiunea civilă înaintată de reclamantă, privindu-l şi pe intervenientul T.I., 
dispunându-se totodată şi respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, 
invocată de către instanţă din oficiu. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 1626 din 23 mai 2007, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 

dosarul nr. ..., s-a admis acţiunea formulată şi precizată de reclamantul T.I., în contradictoriu 
cu pârâtele SC I. SA şi SC E.C.T. SRL.  

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 321/16 
noiembrie 2004, încheiat între aceste două societăţi, având ca obiect Remiza PSI, gospodărie 
anexă şi teren cositor „Peste Fântână”, înscris în CF nr. 9699 Borşa, nr. cad. 
4995/2/2/2/2/5/2/2/4/2.  

Apelul împotriva acestei sentinţe a fost respins prin Decizia civilă nr. 223 din 
16.10.2007 a Curţii de Apel Cluj, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare. 

Din adresa nr. 1290/2011 a OCPI Maramureş (filele 8-11 dosar 2495/336/2012) şi 
extrasele CF depuse la dosarele  cauzei,  reiese că: 

- prin Încheierea de carte funciară nr. 433-434/20.02.2004, asupra imobilului  cu nr. 
top. 4955/2/2/2/2/5/2/2/4/2, în suprafaţă de 3020 mp, a fost înscris dreptul de proprietate al SC 
I. S.R.L. 

- prin Încheierea de carte funciară nr. 1883/27.06.2005 asupra aceluiaşi imobil a fost 
înscris dreptul de proprietate al SC ,E.C.T. S.R.L. 

- prin Încheierea de CF nr.2607/16.09.2007, imobilul cu nr. top. 4955/2/2/2/2/5/2/2/4/2 
a fost dezmembrat şi reînscris în aceeaşi carte funciară, astfel: nr. top. 
4995/2/2/2/2/5/2/2/4/2/1 în natură teren în suprafaţă de 1053 mp teren, construcţii şi remiză 
PSI şi anexă; nr. top. 4995/2/2/2/2/5/2/2/2/4/2/2 în natură teren în suprafaţă de 1967 mp 

- prin Încheierea de carte funciară nr. 2607/16.09.2005, imobilului identificat prin nr. 
top. 4995/2/2/2/2/5/2/2/4/2/1, în natură teren, în suprafaţă de 1053 mp, construcţii „remiză 
PSI” şi „Anexă” i s-a atribuit nr. cad. 9709, fiind înscris în CF 10003 Borşa, devenită  prin 
conversie CF 51635 Borşa, dreptul de proprietate asupra acestuia fiind întabulat în favoarea 



pârâtei SC ,E.T. SRL, asupra celeilalte parcele dezmembrate rămânând proprietar tabular SC 
E.C.T. SRL.  

Pârâta E.T. SRL şi-a înscris dreptul de proprietate prin cumpărare, în baza contractului 
de vânzare cumpărare, încheiat cu SC E.C.T. SRL, autentificat sub nr. 2332 din 27.07.2005 de 
către BNP Timiş Carmen din Borşa. 

Obiectul cauzei pendinte, aşa cum a fost formulat de reclamantă şi intervenient, îl 
constituie, în fapt, rectificarea acestei cărţi funciare, prin anularea, practic, a tuturor acestor 
încheieri de carte funciară, pentru a se putea reveni la situaţia de CF în care proprietar al 
imobilului cu nr. top.  4995/2/2/2/2/5/2/2/4/2 este pârâta SC I. SA.  

Prin Sentinţa civilă nr. 994 din 06 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus 
în dosar nr. … al acestei instanţe, definitivă şi irevocabilă prin neapelare, s-a dispus 
rectificarea încheierii de CF nr. 1883/27.06.2005, în sensul radierii din CF 50940 Borşa nr. 
top. 4955/2/2/2/2/5/2/2/4/2/2 a dreptului de proprietate al SC E.C.T. SRL şi restabilirea 
situaţiei anterioare de CF. 

Reclamanta şi intervenientul solicită instanţei să dispună rectificarea înscrierii 
efectuate în CF 51635 Borşa nr. cad. 9709 (fost nr. cad. 4955/2/2/2/2/5/2/2/4/2/1) prin 
radierea înscrierii dreptului de proprietate asupra acestei parcele în favoarea pârâtei SC E.T. 
SRL, invocând în susţinerea cererilor sentinţa civilă nr. 1626/2007 a Tribunalului Maramureş 
şi secizia civilă nr. 223/2007 a Curţii de Apel Cluj.  

În aceste hotărâri însă, pârâta SC E.T. SRL nu este parte, hotărârile nefiindu-i 
opozabile, art. 20 (3) din Legea nr. 7/1996, arătând că hotărârea judecătorească sau 
irevocabilă înlocuieşte acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă este 
opozabilă titularilor. 

Apoi, dreptul de proprietate al acestei pârâte s-a înscris în cartea funciară în baza unui 
contract de vânzare-cumpărare autentic, a cărui nevalabilitate nu a fost constatată, nefiind 
formulat un atare petit.  

Această pârâtă este un terţ dobânditor, care a dobândit imobilul cu titlu oneros, 
prezumat ca fiind dobândit cu bună-credinţă, câtă vreme nu s-a susţinut şi dovedit contrariul, 
fiind incidente dispoziţiile art. 30 (1) din Legea nr. 7/1996, potrivit căruia, dacă în cartea 
funciară s-a înscris un drept real, în condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se 
prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună credinţă, 
cât timp nu se dovedeşte contrariul, art. 36 din acelaşi act normativ arătând şi care este 
termenul şi, implicit condiţiile, în care poate fi formulată acţiunea în rectificare, întemeiată pe 
nevalabilitatea titlului ce a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară a 
dreptului de proprietate al terţului dobânditor de bună credinţă, prin act oneros. 

IV. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta T.V., respins ca nefondat 
prin decizia civilă nr. 181/A din 30 aprilie 2014 a Tribunalului Maramureş. 

Motivând decizia, Tribunalul a reţinut, în principal, următoarele: 
Rectificarea este subsecventă constatării nulităţii sau anulării actului şi reprezintă o 

concretizare a efectelor nulităţii, prin restabilirea concordanţei între cuprinsul cărţii funciare şi 
situaţia juridică nou creată ca urmare a desfiinţării actului care a stat la baza înscrierii. 

Acţiunea de fond este distinctă de acţiunea în rectificare, deoarece în timp ce prima are 
ca obiect constatarea nulităţii sau anularea actului juridic care a stat la baza înscrierii drepturi 
în cartea funciară, cea de-a doua are ca obiect radierea în sensul celor dispuse prin hotărârea 
dată cu privire la acţiunea de fond. Rectificarea cărţii funciare intervine ulterior constatării 
nulităţii sau anulării actului juridic, fiind o operaţiune prin care se dă eficienţă nulităţii, ca 
situaţie juridică extrinsecă.          

În concluzie în vederea efectuării înscrierilor de carte funciară solicitate, este necesară 
prezentarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, opozabile actualului proprietar 
al imobilului înscris în Cartea funciară nr. 10003 a unităţii, administrativ-teritoriale Borşa şi 



prin care se dispune  radierea înscrierilor efectuate prin încheierile de carte funciară nr. 433-
434/20.02.2004, nr. 1883/27.06.2005, nr. 2607/16.09.2005 şi nr 2608/16.09.2005. 

În mod corect a reţinut prima instanţă  că reclamanţii au solicitat instanţei să dispună 
rectificarea înscrierii efectuate în CF nr. 51635 Borşa nr. cad. 9709 (fost nr. cad. 
4955/2/2/2/2/5/2/2/4/2/1) prin radierea înscrierii dreptului de proprietate asupra acestei 
parcele în favoarea pârâtei SC E.T. SRL, invocând în susţinerea cererilor sentinţa civilă nr. 
1626/2007 a Tribunalului Maramureş şi decizia civilă nr. 223/2007 a Curţii de Apel Cluj.  

În aceste hotărâri însă, pârâta SC E.T. SRL nu este parte, hotărârile nefiindu-i 
opozabile, art.20 (3) din Legea nr. 7/1996 arătând că hotărârea judecătorească sau irevocabilă 
înlocuieşte acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă este opozabilă 
titularilor. 

Apoi, dreptul de proprietate al acestei pârâte s-a înscris în cartea funciară în baza unui 
contract de vânzare-cumpărare autentic, a cărui nevalabilitate nu a fost constatată, nefiind 
formulat un atare petit.  

Această pârâtă este un terţ dobânditor, care a dobândit imobilul cu titlu oneros, 
prezumat ca fiind dobândit cu bună-credinţă, câtă vreme nu s-a susţinut şi dovedit contrariul, 
fiind incidente dispoziţiile art. 30 (1) din Legea nr. 7/1996, potrivit căruia, dacă în cartea 
funciară s-a înscris un drept real, în condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se 
prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună credinţă, 
cât timp nu se dovedeşte contrariul, art. 36 din acelaşi act normativ arătând şi care este 
termenul şi, implicit condiţiile, în care poate fi formulată acţiunea în rectificare, întemeiată pe 
nevalabilitatea titlului ce a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară a 
dreptului de proprietate al terţului dobânditor de bună credinţă, prin act oneros. 

Analiza unor atare aspecte  impune, în primul rând, formularea unui petit distinct în 
acest sens, cu care instanţa nu a fost investită şi în lipsa căruia, dat fiind principiul 
disponibilităţii care guvernează procesul civil, nu se poate pronunţa.  

V. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta T.V., solicitând casarea ei şi, 
în rejudecare, admiterea acţiunii reclamantei, deoarece: 

a) Prin prezenta acţiune civilă s-a urmărit punerea în aplicare a deciziei civile nr. 
223/2007 a Curţii de Apel Cluj, prin care s-a dispus desfiinţarea cu efecte retroactive a 
contractului de vânzare-cumpărare intervenit între S.C. I. S.A. Borşa şi S.C. E.C.T. S.R.L. 
Borşa cu privire la imobilul înscris în CF nr. 9699 Borşa nr. top 4995/2/2/2/2/5/2/2/4/2. În 
consecinţă, este necesar să se revină la situaţia juridică reală şi actuală a cestui imobil, prin 
reîntoarcerea imobilului în patrimoniul vânzătoarei. 

b) În anul 2005 situaţia juridică a terenului era incertă, S.C. E.C.T. S.R.L. obţinând 
întabularea doar în baza unei hotărâri judecătoreşti. Prima vânzătoare, anume S.C. I. S.A. 
Borşa, a confirmat vânzarea doar în data de 23 decembrie 2006, prin hotărâre A.G.E.A. 

Cu toate acestea, în data de 27.07.2005 S.C. E.T. S.R.L. a cumpărat imobilul litigios, 
prevalându-se de principiul dobândirii cu bună-credinţă. 

În concluzie, având în vedere şi principiul reflectării corecte a situaţiei juridice a 
imobilelor înscrise în CF, precum şi caracterul în principiu necontradictoriu al judecării unei 
asemenea cereri, trebuie considerat că nu poate fi primită nici motivarea instanţei de apel 
potrivit căreia se impune respingerea acţiunii introductive pentru faptul că ultimul dobânditor 
nu a fost citat în proces, atâta vreme cât actul juridic de înstrăinare anterior acestuia a fost deja 
desfiinţat. 

VI. Intimaţii nu au formulat întâmpinare. 
VII. Cu privire la recursul declarat, Curtea are în vedere următoarele:  
Astfel cum bine au statuat prima instanţă şi cea de apel, pârâta S.C. E.T. S.R.L. are 

calitatea de proprietar tabular asupra imobilului cu nr. top 4995/2/2/2/4/5/2/2/4/2/1 (teren în 
suprafaţă de 1053 mp, construcţii remiză PSI şi anexă), în prezent cu nr. cadastral 9709, 



înscris în CF nr. 10003 Borşa, devenite prin conversie CF nr. 51635 Borşa. Această pârâtă a 
dobândit dreptul de proprietate prin cumpărare de la S.C. E.C.T. S.R.L. Borşa, în temeiul 
contractului autentificat sub nr. 2332 din 27 iulie 2005 de către B.N.P. … din localitatea 
Borşa, judeţul Maramureş. 

Prin urmare, pârâta S.C. E.T. S.R.L. Borşa apare ca dobânditor cu titlu oneros al 
imobilului, buna sa credinţă la momentul dobândirii trebuind prezumată până la proba 
contrară. 

Fiind titulară a dreptului de proprietate înscris în cartea funciară asupra imobilului, 
totodată în condiţiile în care această pârâtă nu este de acord cu acţiunea reclamantei, rămâne 
că rectificarea cărţii funciare potrivit solicitării reclamantei nu apare ca posibilă decât sub 
condiţia ca printr-o hotărâre judecătorească pronunţată într-un proces în care S.C. Euro Tom 
S.R.L. Borşa a fost parte să se fi dispus desfiinţarea în condiţiile cerute de lege a contractului 
de vânzare-cumpărare în temeiul căruia pârâta a dobândit imobilul. 

În cauză, o asemenea hotărâre judecătorească lipseşte cu privire la pârâta S.C. E.T. 
S.R.L. Borşa, aceasta nefiind parte în procesul soluţionat prin sentinţa civilă nr. 1626/23 mai 
2007 a Tribunalului Maramureş şi decizia civilă nr. 223/16 octombrie 2007 a Curţii de Apel 
Cluj, astfel că aceste hotărâri judecătoreşti nu îi sunt opozabile. 

Mai mult, pârâta S.C. E.T. S.R.L. avea înscris în cartea funciară dreptul de proprietate 
asupra imobilului la datele la care sus-evocatele hotărâri judecătoreşti au fost pronunţate. 

În aceste circumstanţe, bine a apreciat instanţa de apel, în armonie cu prima instanţă, 
că dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 (în raport de care „Hotărârea judecătorească 
definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, va 
înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile 
titularilor”) pretindeau în mod imperativ existenţa unui titlu  care să desfiinţeze contractul de 
vânzare-cumpărare ce a întemeiat şi încă întemeiază dreptul de proprietate al pârâtei S.C. E.T. 
S.R.L. Borşa, titlul care să-i fie opozabil acesteia. 

Cum aceste cerinţe legale nu sunt îndeplinite, rămâne că în mod legal a fost respinsă 
acţiunea reclamantei. 

Este corectă afirmaţia recurentei potrivit căreia cartea funciară trebuie să reflecte în 
mod corect şi pe deplin actual situaţia imobilului arătat în cuprinsul ei, însă pentru aceasta 
este necesar să se parcurgă etapele procedurale pe care însăşi legea le impune. 

În ce priveşte motivul de recurs prin care se fac simple aprecieri cu privire la caracterul 
incert al situaţiei imobilului litigios în anul 2005, acesta nu are caracterul unui veritabil motiv 
de nelegalitate în sensul art. 304 C.pr.civ., astfel că nu poate fi considerat admisibil. 

În legătură cu referirile recurentei la caracterul necontencios al judecării prezentei 
cereri (acţiuni), acestea sunt în totul eronate, cererile judiciare în rectificare de carte funciară 
având caracter contencios, după cum caracter contencios au şi cererile prin care se solicită 
constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare. 

În raport de cele ce preced, recursul se impune a fi respins în sensul prevederilor art. 
312 alin. 1 C.pr.civ., neexistând motive de nelegalitate care să justifice casarea ori 
modificarea deciziei atacate. 

 
 

7. Anulare act. Hotărâre a asociaţiei de proprietari 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1072 din 2 septembrie 2014  

I. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. ... la data de 
05.03.2012, reclamanţii L.M. şi L.A. au solicitat în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI STR. P., pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună 



anularea hotărârii Adunării generale a proprietarilor luată în şedinţa din data de 
23.01.2013, respectiv anularea în integralitate a prevederilor de sub punctele 3 – 4 şi 
anularea în parte a prevederilor de sub punctul 5 ca nelegale şi netemeinice, cu cheltuieli de 
judecată în sumă de 2.000 lei.  

II. Prin Sentinţa civilă nr. 12439 din 2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
prezentul dosar, a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanţii – pârâţi L.M. şi L.A., în contradictoriu cu pârâta – reclamantă. S-a admis în 
parte cererea reconvenţională formulată de pârâta - reclamantă ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI STR. P., în contradictoriu cu  reclamanţii – pârâţi L.M. şi L.A., şi în 
consecinţă: 

 Anulează pct. 3 din Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din 
data de 23.01.2012. 

 S-a dispus îndepărtarea a cinci pisici din apartamentul nr. 16, situat în Cluj-Napoca, 
str. P. …, jud. Cluj, aparţinând reclamanţilor - pârâţi, şi internarea acestora într-un centru 
specializat, cu consecinţa păstrării celor doi câini şi a celor cinci pisici.  

 Au fost respinse, ca neîntemeiate, cererile de anulare ale pct. 4 şi 5 din Hotărârea 
Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din data de 23.01.2012, formulate de 
reclamanţii – pârâţi.   

 A fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea reclamanţilor – pârâţi de obligare a pârâtei 
– reclamante la plata cheltuielilor de judecată.  

 S-a luat act că pârâta – reclamantă nu a solicitat cheltuieli de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Prin Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din data de 23.01.2012 – 

fila 12 din dosar, Asociaţia de proprietari Cluj-Napoca, str. P. nr. 81, bl. P19, la pct. 3, 4 şi 5 a 
dispus următoarele: „se interzice deţinerea de animale de companie cu blană în apartamentele 
scării nr. 2 datorită expunerii locatarilor la diferiţi viruşi, microorganisme, paraziţi, păr, 
precum şi la mirosuri greu suportabile”, „păstrarea vechii taxe pentru animalele de companie 
pentru scările nr. 1, 3, 4 şi nr. 5, respectiv 5 lei/câine şi 2, 5 lei/pisică, taxă decisă la Adunarea 
Generală a proprietarilor din data de 10.07.2006”, şi „verificarea ori de către ori este nevoie a 
numărului de persoane şi animale, a instalaţiilor de apă şi sanitare, a stării generale de igienă, 
precum şi a modificărilor interioare existente în apartament.” 

 Cu privire la pct. 3 din Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din 
data de 23.01.2012 a cărui anulare se solicită prin cererea de chemare în judecată, instanţa a 
apreciat că cererea reclamanţilor – pârâţi este întemeiată, pentru următoarele considerente: 

 S-a interzis de către Asociaţia de proprietari str. P. , deţinerea de animale de companie 
cu blană în apartamentele scării nr. 2 datorită expunerii locatarilor la diferiţi viruşi, 
microorganisme, paraziţi, păr, precum şi la mirosuri greu suportabile.  

 Reclamanţii – pârâţi L.M. şi L.A. sunt proprietarii apartamentului nr. 16, situat în 
Cluj-Napoca, str. P. , sc. II, şi sunt deţinătorii a 2 câini şi 10 pisici (aşa cum reiese din 
carnetele de sănătate ale animalelor depuse la dosar la filele 26 – 44 şi răspunsurile la 
interogatoriul reclamanţilor – pârâţi la întrebarea nr. 1).  

 Din adresa emisă de Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Cluj – Serviciul de Control în Sănătate Publică de la fila 68 din dosar rezultă că reprezentanţii 
serviciului de control în sănătate publică au verificat în data de 30.09.2011 (dată la care s-a 
întocmit procesul verbal de la filele 69 – 70 din dosar) aspectele semnalate de d-l B.F., 
proprietarul apartamentului nr. 56 din str. P., şi au constatat că familia L. creşte în propriul 
apartament 2 câini şi mai multe pisici, care au fost observate doar pe pervazele ferestrelor 
deoarece nu li s-a permis inspectorilor accesul în apartament, iar la nivelul scării blocului se 
simţeau mirosuri pestilenţiale de materii fecale provenite de la animale.  



 Conform art. 3 din HCL nr. 84 din 25.04.1996 privind creşterea animalelor de 
companie, cetăţenii care locuiesc în blocuri pot întreţine câini în apartamente numai cu 
acordul asociaţiei de locatari. În cazul în care nu obţin acordul asociaţiei de locatari, aceştia 
vor fi înstrăinaţi de către proprietari în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţiei de 
locatari. Odată cu depunerea cererii, cu acordul asociaţiei de locatari pentru întreţinerea 
câinilor în apartament, deţinătorii de câini vor face dovada stării de sănătate a câinilor atestată 
de medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare la care sunt arondaţi; art. 4 
proprietarii sau deţinătorii de câini din apartamente vor întreţine câinii într – o perfectă stare 
de sănătate şi în condiţii de zooigienă în asa fel încât să nu-i deranjeze pe ceilalţi locatari; art. 
6 “deţinătorii de câini din apartamente vor lua măsuri ca animalele ce le deţin să nu 
murdărească spaţiile comune ale blocurilor (holuri, scări, spaţii verzi, etc.), în caz contrar vor 
fi obligaţi la efectuarea curăţeniei si plata daunelor.” 

 Pentru a se putea dispune asupra anulării pct. 3 din Hotărârea contestată în prezenta 
cauză, instanţa apreciază, raportat la textele legale mai sus evocate, că se impune pe de o 
parte, a se analiza dacă există sau nu acordul asociaţiei de proprietari pentru care reclamanţii – 
pârâţi să deţină animale în apartamentul proprietate personală, iar pe de altă parte, dacă 
motivele invocate în susţinerea acestei decizii corespund realităţii.  

 Astfel, cu privire la acordul asociaţiei de proprietari, instanţa are în vedere că, deşi s-a 
dispus prin hotărârea din data de 23.01.2012 interzicerea deţinerii de animale cu blană în 
apartamentele de pe scara nr. II, din răspunsul pârâtei – reclamante la interogatoriu (întrebarea 
nr. 1 – fila 156) rezultă că aceasta este de acord cu deţinerea de animale, deranjul fiind produs 
doar de numărul mare de animale deţinut în apartament, aspecte care rezultă şi din răspunsul 
la întrebarea nr. 5 din interogatoriu (fila 157), de unde rezultă că Asociaţia de Proprietari a 
luat măsuri împotriva familiei L. începând cu luna septembrie 2012 „pentru că abia în anul 
respectiv s-a exagerat cu numărul animalelor”. Totodată, din declaraţia martorului B.G. (fila 
189), care locuieşte pe aceeaşi scară cu reclamanţii – pârâţi, reiese că persoanele din Asociaţia 
de Proprietari i-au spus reclamantului – pârât că poate să ţină animale în casă, respectiv unul 
sau două, dar nu atât de multe, precum şi că nu este deranjat de faptul că d-nii L. deţin 
animale de companie în apartament.  

 Raportat la motivele menţionate în hotărârea asociaţiei de proprietari pentru 
interzicerea deţinerii de animale de companie cu blană în apartamentele scării nr. 2 datorită 
expunerii locatarilor la diferiţi viruşi, microorganisme, paraziţi, păr, precum şi la mirosuri 
greu suportabile, instanţa reţine că din probele administrate în cauză nu rezultă că aspectele 
susţinute de pârâta – reclamantă ar corespunde realităţii. Astfel, din declaraţia martorului B.G. 
(fila 189) rezultă că pe scara blocului este miros de animale, care, în opinia sa, provine de la 
animalele reclamanţilor – pârâţi având în vedere că pe scara nr. II nu mai sunt alţi proprietari 
de animale, dar acelaşi martor susţine că în scara blocului se adună mai multe pisici, 
amintindu-şi un singur episod când reclamantul a coborât cu unul dintre câini la plimbare şi 
acesta a făcut mizerie. Apoi, din declaraţia martorului T.F. (fila 197), care locuieşte în 
apartamentul nr. 19, în acelaşi bloc cu d-nii L., rezultă că este deranjat de mirosul animalelor 
reclamanţilor şi de infecţia care se produce de la acestea, doar că aceste mirosuri se simt 
numai în anumite zile, şi, de două ori i-a intrat pe geamul de la bucătărie smocuri de păr de la 
animale, care, în opinia sa, ar fi venit de la apartamentul reclamanţilor - pârâţi.  

 Raportat la mirosurile existente în scara nr. II, instanţa mai are în vedere şi declaraţia 
martorului C.C. (fila 188), din care rezultă că în respectiva scară s-au purtat de multe ori 
discuţii legate de mirosurile de la subsol, miros persistent de canal, aspecte care au făcut şi 
obiectul discuţiilor dintre reclamanţii – pârâţi şi pârâta – reclamantă, aşa cum reiese din adresa 
de la fila 119 din dosar, prin care li s-a comunicat reclamanţilor că pentru soluţionarea 
problemei din beciul scării nr. II a fost chemată Regia de canalizare pentru desfundarea 
canalizării şi stabilirea factorilor care blochează canalizarea în mod repetat, precum şi 



răspunsul la întrebarea nr. 10 la interogatoriu (fila 189), pârâta – reclamantă recunoscând că, 
în urmă sesizării făcute de către d-l Mihai L., administratorul asociaţiei de proprietari, d-l B.I., 
a constatat în subsolul scării nr. II baltă de fecale revărsată din canalizare şi faptul că gurile de 
canal din faţa blocului erau pline şi exista pericolul deversării lor.  

 În consecinţă, instanţa a apreciat că pârâta – reclamantă este de acord cu deţinerea de 
animale de companie cu blană de către familia L., aceştia fiind sigurii deţinători de animale de 
pe scara nr. II, iar pe de altă parte, aspectele legate de expunerea locatarilor la diferiţi viruşi, 
microorganisme, paraziţi, păr, precum şi la mirosuri greu suportabile produse de animalele 
reclamanţilor – pârâţi, în lipsa unor probe concludente în acest sens, momentele prezentate de 
martori legate de animalele reclamanţilor (o dată a coborât unul dintre câinii reclamanţilor şi a 
făcut mizerie, două smocuri de păr care au intrat pe geam în casă), având în vedere şi 
problemele existente cu mirosul de canal din bloc, nu sunt, în opinia instanţei, de natură a 
constata starea de pericol la care sunt supuşi ceilalţi proprietari de apartamente de pe scara nr. 
II. 

 În soluţionarea acestei cereri, instanţa mai are în vedere şi prevederile art. 4 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate 
prin Ordinul comun nr. 523/2008 al ministrului internelor şi reformei administrative şi al 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor potrivit cărora: 
„Numărul de animale, cu excepţia animalelor sălbatice, deţinut de o persoană fizică sau 
juridică nu este restricţionat, cu condiţia respectării normelor de sănătate, protecţie şi 
bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în vigoare“. 

 În consecinţă, faţă de considerentele expuse, instanţa de fond a apreciat că se impune 
anularea pct. 3 din Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din data de 
23.01.2012 care interzicea deţinerea de animale de companie cu blană în apartamentele scării 
nr. II, pârâta – reclamantă fiind de acord cu deţinerea de animale, iar motivele invocate în 
susţinerea adoptării pct. 3 din hotărâre nefiind conforme realităţii, asigurându-se un tratament 
discriminatoriu proprietarilor de pe scara nr. II, în condiţiile în care celor de pe scările nr. 1, 3, 
4 şi 5 nu li s-a impus această interdicţie, singurii prejudiciaţi fiind reclamanţii – pârâţi în 
calitate de unici deţinători de animale de pe scara nr. II.  

 În ceea ce priveşte pct. 4 din aceeaşi hotărâre „păstrarea vechii taxe pentru animalele 
de companie pentru scările nr. 1, 3, 4 şi nr. 5, respectiv 5 lei/câine şi 2, 5 lei/pisică, taxă decisă 
la Adunarea Generală a proprietarilor din data de 10.07.2006”, instanţa de fond a avut în 
vedere următoarele: 

 Deşi în acest pct. 4 nu s-a făcut referire la scara nr. II, instanţa apreciază că reclamanţii 
– pârâţii îşi justifică interesul în a solicita anularea acestuia prin raportare la pct. 3 întrucât în 
cazul în care instanţa de judecată ar fi anulat pct. 3 cu consecinţa de a li permite reclamanţilor 
deţinerea de animale, aceştia ar fi trebuit să achite taxă de 2,5 lei/pisică şi 5 lei/câine.   

 Potrivit art. 7 din HCL nr. 84 din 25.04.1996 asociaţiile de locatari vor stabili 
contribuţia la plata cheltuielilor comune, locatarilor care deţin câini în apartamente. Apoi, 
conform art. 47 din Legea nr. 230/2007 cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt următoarele: 
a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi 
individuale; b) cheltuieli pe consumuri individuale; c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în 
funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale; d) cheltuieli pe beneficiari, aferente 
serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de 
proprietari; e) cheltuieli pe consumatori tehnici; f) cheltuieli de altă natură, iar în baza art. 50 
din HG nr. 1558/2007 (1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care 
revine fiecărui beneficiar în cauză. (2) Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii 
şi determină consumuri suplimentare, în condiţiile în care nu există nici o interdicţie legală în 
acest sens, calculul cotei de contribuţie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform 



baremelor stabilite prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei 
comitetului executiv, în funcţie de cantitatea consumată. 

 Faţă de dispoziţiile legale menţionate, instanţa de fond a apreciat că se impune 
respingerea, ca neîntemeiată, a cererii reclamanţilor – pârâţi de anulare a pct. 4 din hotărâre, 
aceste taxe fiind stabilite şi percepute în mod legal.  

 Cu privire la pct. 5 din aceeaşi hotărâre „verificarea ori de către ori este nevoie a 
numărului de persoane şi animale, a instalaţiilor de apă şi sanitare, a stării generale de igienă, 
precum şi a modificărilor interioare existente în apartament”, instanţa apreciază că această 
măsură nu este una nelegală şi abuzivă. Din modul în care este formulată această soluţie, 
adoptată de Adunarea Generală a proprietarilor, nu rezultă că verificarea s-ar putea face fără 
consimţământul proprietarilor de apartamente, în caz contrar, persoanele care ar pune în 
aplicare o astfel de măsură fără consimţământ ar risca să fie sancţionate penal, ci s-a urmărit 
doar ca persoanele care nu acceptau aceste verificări, să permită efectuarea de verificări 
necesare pentru stabilirea  numărului de persoane şi animale existente în apartament (acestea 
influenţând cuantumul cheltuielilor), a instalaţiilor de apă şi sanitare, a stării generale de 
igienă, precum şi a modificărilor interioare existente în apartament.  

 Astfel, de exemplu, potrivit ar. 17 din Statutul Asociaţiei de Proprietari, 
administratorul asigură managementul financiar al asociaţiei de proprietari prin: încasarea 
lunară a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei, controlul 
facturării corecte a consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau a contoarelor 
individuale, dacă acestea există, inspectarea proprietăţii individuale în vederea înlăturării 
defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină 
creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (scurgeri de apă, etc.), iar dacă se 
constată defecţiuni la instalaţiile aparţinând proprietăţii individuale se înştiinţează proprietarul 
respectiv asupra obligaţiei de a remedia aceste defecţiuni, astfel că, în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor conferite prin statut, se impune verificarea de către persoanele în drept ori de către 
ori este nevoie a numărului de persoane şi animale, a instalaţiilor de apă şi sanitare, a stării 
generale de igienă, precum şi a modificărilor interioare existente în apartament.  

 Totodată, conform art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 230/2007, “asociaţia de proprietari 
are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, 
impune obligaţii pentru toţi proprietarii, iar consecinţele neluării măsurilor de organizare şi 
funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea 
juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.” 

 În consecinţă, instanţa de fond a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamanţilor – 
pârâţi de anulare în parte a pct. 5 din hotărâre, care, în opinia instanţei, nu le îngrădeşte 
dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra apartamentului proprietate personală.  

 Prin cererea reconvenţională pârâta – reclamantă a solicitat îndepărtarea animalelor 
existente în apartamentul nr. 16 din Cluj-Napoca, str. P. , şi obligarea reclamanţilor – pârâţi 
L.M. şi L.A. la internarea animalelor într-un centru specializat.  

 Mai întâi, instanţa are în vedere faptul că din probele administrate în cauză 
(interogatorii, carnete de sănătate ale animalelor) rezultă că reclamanţii – pârâţi deţin 2 câini 
şi 10 pisici, susţinerile pârâtei – reclamante legate de existenţa a 14 pisici nefiind dovedite.  

 Apoi, potrivit art. 47 alin. 7 din Constituţia României „dreptul de proprietate obligă la 
respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la 
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”, iar în 
baza art. 34 „dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat”.  

 Conform art. 4 din Legea nr. 205/2004, deţinătorii de animale au obligaţia de a avea 
un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare 
necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni, iar în baza art. 
5 alin. 1 deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile 



etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele: a) un adăpost 
corespunzător; b) hrană şi apă suficiente; c) posibilitatea de mişcare suficientă; d) îngrijire şi 
atenţie; e) asistenţă medicală. 

 Apoi, la art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul comun nr. 523/2008 al ministrului internelor şi 
reformei administrative şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, menţionate şi mai sus, se prevede că: „Numărul de animale, cu excepţia 
animalelor sălbatice, deţinut de o persoană fizică sau juridică nu este restricţionat, cu condiţia 
respectării normelor de sănătate, protecţie şi bunăstare a acestora, prevăzute de legislaţia în 
vigoare“. 

 Totodată, instanţa mai are în vedere, pe de o parte, obligaţia morală pe care o are omul 
de a respecta toate creaturile vii, apreciind că animalele de companie sunt importante datorită 
contribuţiei lor la calitatea vieţii şi reprezintă o valoare pentru societate, dar pe de altă parte, 
trebuie ţinut cont şi de riscurile inerente determinate de suprapopularea cu animale pentru 
igiena, sănătatea şi securitatea omului şi a altor animale, având în vedere că, condiţiile de 
deţinere a animalelor de companie nu permit întotdeauna promovarea sănătăţii şi bunăstării 
acestora.  

 În cauză, instanţa de fond a reţinut că nu se neagă faptul că reclamanţii – pârâţi sunt 
mari iubitori de animale, că au grijă de acestea, doar că numărul foarte mare de animale 
deţinute într-un apartament de 53 mp le afectează grav calitatea vieţii celorlalţi proprietari de 
apartamente, fiind încălcate şi drepturile animalelor prin neasigurarea acestora a unui spaţiu 
de locuit şi de mişcare adecvat.  

 Astfel, potrivit carnetelor de sănătate ataşate la filele 26 – 44 din dosar, precum şi în 
baza declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză, reclamanţii – pârâţi au făcut dovada că 
animalelor deţinute de ei li se asigură hrană şi apă suficiente, îngrijire şi atenţie, precum şi 
asistenţă medicală. 

 Cu toate acestea, raportat la asigurarea unui adăpost corespunzător şi a posibilităţii de 
mişcare suficientă, instanţa apreciază că, reclamanţii – pârâţi nu le pot asigura acestor animale 
suficient spaţiu de mişcare, având în vedere pe de o parte, aşa cum reiese chiar din susţinerile 
reclamanţilor că, pisicile nu sunt scoase niciodată din casă, iar o suprafaţă de 53 de mp pentru 
două persoane şi pentru 12 animale, dintre care doi câini (unul ciobănesc german metiş – fila 
30), nu conferă acestor animale suficientă posibilitate de mişcare.  

 În cazul acesta se impune, în opinia instanţei, limitarea numărului de animale deţinute 
de reclamanţii – pârâţi în apartamentul nr. 16, situat în Cluj-Napoca, str. P. , sc. II, şi va 
dispune îndepărtarea a cinci pisici din apartamentul nr. 16, situat în Cluj-Napoca, str. P. , jud. 
Cluj, aparţinând reclamanţilor - pârâţi şi internarea acestora într-un centru specializat, cu 
consecinţa păstrării celor doi câini şi a celor cinci pisici.  

  Cu privire la cheltuielile de judecată, în temeiul art. 274 şi art. 276 C.pr.civ., 
ţinând cont şi de faptul că au fost admise în parte pretenţiile părţilor formulate în cererea de 
chemare în judecată şi în cererea reconvenţională, instanţa de fond a apreciat că se impune 
respingerea, ca neîntemeiată, a cererii reclamanţilor – pârâţi de obligare a pârâtei – reclamante 
la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.000 lei reprezentând onorariu avocaţial, 
cheltuielile efectuate de părţi în prezenta cauză rămânând în sarcina părţilor care le-au 
efectuat.  

III. Prin decizia civilă nr. 87 din 30.01.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. ... s-a admis în parte apelul promovat de către reclamanţii L.M. şi L.A. în contra Sentinţei 
civile nr. 12439 din 2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ..., pe care a 
schimbat-o în parte, în sensul că a admis în parte acţiunea reconvenţională şi a înlăturat 
dispoziţia de internare a celor 5 pisici îndepărtate într-un centru specializat. Fără cheltuieli 
de judecată. 



Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Prima critică vizează soluţia pronunţată de instanţa de fond de respingere a cererile de 

anulare ale pct. 4 şi 5 din Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din data de 
23.01.2012. 

 La punctul 4 s-a hotărât păstrarea vechii taxe pentru animalele de companie, respectiv 
5 lei/câine şi 2,5 lei/pisică. 

 Susţinerea apelanţilor că nu există temei legal pentru instituirea acestor taxe şi că HCL 
nr.84/25.04.1996 nu mai era în vigoare la data adoptării acestei hotărâri este nefondată. 

Potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor 
de proprietari, taxa pentru animalele de companie intra la "repartizarea cheltuielilor pe 
beneficiari", ce reprezinta "cheltuielile de care beneficiaza in mod individual proprietarii, toti 
sau in parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari", aşa cum prevede 
art.47 din Legea nr.230/2007.  

Astfel, plata unei taxe pentru animalutele de companie care locuiesc la bloc ramane la 
latitudinea administratorului sau a Adunarii Generale a Locatarilor. La nivelul fiecarei 
asociatii, se decide o suma fixa pe care proprietarii animalelor de companie sa o plateasca 
lunar in contul cheltuielilor de întretinere. 

Apoi, art.50 din HG nr.1558/2007 prevede: 
(1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care revine fiecarui 

beneficiar în cauza. 
(2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri 

suplimentare, în conditiile în care nu exista nicio interdictie legala în acest sens, calculul cotei 
de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin 
normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, în 
functie de cantitatea consumata. 

 Aşadar, asociaţia de proprietari str.P. nr.81 bl.P19 Cluj-Napoca a avut fundament legal 
când a adoptat punctul 4 al hotărârii Adunării Generale a Proprietarilor din şedinţa din data de 
23.01.2012. 

 Apoi,  HCL nr.84/1996 se referea la asociaţiile de proprietari, deoarece ulterior s-au 
înfiinţat asociaţiile de proprietari.În realitate fostele asociaţii de locatari s-au transformat în  
asociaţii de proprietari.Faptul că HCL nr.84/1996 foloseşte denumirea de asociaţii de locatari,  
nu înseamnă că nu mai este în vigoare şi de actualitate.Prevederile acestei hotărâri de consiliu 
local se aplică deopotrivă atât asociaţiilor de locatari care încă nu s-au transformat în asociaţii 
de proprietari, cât şi asociaţiilor de proprietari înfiinţate ulterior. 

Aplicarea corecta a normelor juridice, presupune cunoasterea cu exactitate a 
continutului prevederilor lor. Interpretarea dreptului este tocmai acea operatie logico-
rationala, care tinde la lamurirea sensului legii sau al unui alt act normativ, si a continutului 
exact al acestora.  

La punctul 5 s-a hotărât „verificarea ori de către ori este nevoie a numărului de 
persoane şi animale, a instalaţiilor de apă şi sanitare, a stării generale de igienă, precum şi a 
modificărilor interioare existente în apartament.” 

Contrar susţinerilor apelanţilor şi această hotărâre se bucură de legalitate în 
considerarea dispoziţiilor art.4 al.1,2 din legea nr.230/2007 potrivit cărora “asociaţia de 
proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă 
drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii, iar consecinţele neluării măsurilor de 
organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în 
răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.” 

Mai mult aceste verificări se impun şi tribunalul nu a considerat că apelanţilor li s-ar 
încălca vreun drept consfinţit legal, în virtutea relaţiilor de bună vecinătate şi a unei bune 
convieţuiri, cât timp aceasta este exercitată în comun. 



O altă critică adusă sentinţei civile atacate vizează cererea reconvenţională prin care 
Asociaţia de proprietari str.P. Cluj-Napoca a solicitat îndepărtarea animalelor existente în 
apartamentul apelanţilor şi internarea lor într-un centru specializat pe care instanţa de fond a 
admis-o în parte în privinţa îndepărtării a unui număr de cinci pisici. 

În fapt, apelanţii L.M. şi L.A. deţin în apartament 2 câini şi 10 pisici. 
Măsura luată de instanţa de fond de înlăturare a unui număr de 5 pisici din 

apartamentul apelanţilor este mai mult decât legală, atât din perspectivă omului cât şi a  
animalului în sine. 

Este mai mult decât evident că o astfel de convieţuire este nocivă atât pentru om cât şi 
pentru animal şi contrar susţinerilor apelanţilor, nu are nimic în comun cu dragostea de 
animale. 

Conform art. 4 din Legea nr. 205/2004, deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un 
comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare 
scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni, iar în baza art. 5 alin. 1 
deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, 
specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele: a) un adăpost corespunzător; b) 
hrană şi apă suficiente; c) posibilitatea de mişcare suficientă; d) îngrijire şi atenţie; e) asistenţă 
medicală. 

Este adevărat că normele legale în materie nu restricţionează numărul de animale 
domestice pe care o persoană fizică sau juridică le poate deţine, însă, impunând condiţia 
respectării normelor de sănătate , protecţie şi bunăstare a acestora legiuitorul a presupus că 
aceasta reprezintă o garanţie suficientă pentru asigurarea unei stări de normalitate.   

Singurul motiv de apel apreciat ca fiind întemeiat este cel privitor la internarea 
pisicilor îndepărtate într-un centru specializat. 

Neexistând un centru specializat şi pentru pisici, cele existente fiind doar pentru câinii 
comunitari, şi pentru a se evita o eventuală eutanasiere a acestora dacă ar fi depuse într-o 
unitate specializată,  tribunalul a înlăturat măsura internării celor 5 pisici dispusă de instanţa 
de fond. 

Faţă de cele de mai sus, în tem.art.296 cod procedură civilă tribunalul a admis, în parte 
apelul promovat de către reclamanţii L.M. şi L.A. în contra Sentinţei civile nr. 12439 din 
2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ..., pe care a schimbat-o în parte, în 
sensul că a admis în parte acţiunea reconvenţională şi a înlăturat dispoziţia de internare a celor 
5 pisici îndepărtate într-un centru specializat.  

IV. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii L.M. şi L.A.  solicitând 
modificarea deciziei civile nr. 87/2014 a Tribunalului Cluj în sensul admiterii apelului 
formulat împotriva sentinţei civile nr. 12439/2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi schimbării 
acesteia în ceea ce priveşte anularea punctelor 4 şi 5 din Hotărârea Adunării Generale a 
Proprietarilor din şedinţa din data de 23.01.2012 şi respingerea acţiunii reconvenţionale. 

În motivare s-a arătat că decizia atacată este nelegală şi netemeinică. 
În ceea ce priveşte pct. 4 din Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari 

din data de 23.01.2012 s-a invocat în faţa instanţei de fond şi în apel nelegalitatea şi 
netemeinicia hotărârii în privinţa acestei taxe. 

Noţiunea de taxă reprezintă din punct de vedere fiscal o obligaţie de plată pe care 
persoana fizică sau juridică o plăteşte în virtutea legii fie la bugetul consolidat al statului fie la 
bugetul local. Nu există nici un act normativ cu putere de lege sau un act administrativ 
normativ prin care să se instituie taxa pe animal pentru deţinătorii de animale care locuiesc la 
bloc. Prin Legea nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007 nu au fost conferite asociaţiilor de 
proprietari atribuţii de a institui o astfel de taxă. Trimiterea făcută de instanţe la prevederile 
art. 47 din Legea nr. 230/2007, respectiv art. 50 din HG nr. 1588/2007 şi interpretarea dată de 
instanţe acestor texte sunt neavenite. 



Sunt de asemenea neîntemeiate argumentele avute în vedere de instanţe raportat la art. 
7 din HCL nr. 84/1996. Această hotărâre de consiliu local nu se referă la instituirea taxei pe 
animal de către asociaţiile de locatari, permiţând numai stabilirea unei contribuţii la plata 
cheltuielilor comune pentru locatarii care deţin câini în apartament. Oricum această hotărâre 
de consiliu local era caducă în momentul adoptării pct. 4 din Hotărârea asociaţiei de 
proprietari. 

Chiar dacă s-ar admite că această hotărâre de consiliu local se aplică, aceasta instituie 
o contribuţie la plata cheltuielilor comune iar nu o taxă pe animal. 

Taxa pe animal nu este prevăzută nici de Legea nr. 230/2007 şi nici de HG nr. 
1588/2007, interpretarea art. 47 din lege şi art. 50 din Normele Metodologice de aplicare a 
legii fiind neavenite. 

Referitor la pct. 5 din Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari din data 
de 23.01.2012, acesta este nelegal şi abuziv, încălcându-se prevederile Constituţiei care 
garantează dreptul de proprietate şi exerciţiul acestui drept, adăugându-se totodată în mod 
nepermis la Legea nr. 230/2007. 

Trimiterea instanţei la prevederile art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 230/2007 nu este 
corectă, acest text de lege nefiind incident în speţă. 

Conform art. 15 din Legea nr. 230/2007 şi art. 16 din Statutul asociaţiei accesul în 
apartamentul aflat în proprietatea unui membru al asociaţiei se poate face doar cu un preaviz 
de 5 zile, proprietarul fiind obligat să accepte accesul în apartament atunci când este necesar 
să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună la care se 
poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Acestea sunt deci limitele în 
care se poate accepta accesul în apartament a unui membru al asociaţiei. 

În ceea ce priveşte acţiunea reconvenţională s-a prezentat soluţia pronunţată în primă 
instanţă şi considerentele avute în vedere de instanţă la pronunţarea soluţiei, respectiv cererea 
de apel formulată de către reclamanţi şi  soluţia instanţei de apel, invocându-se faptul că 
instanţa de apel nu a analizat motivele de apel şi nu a argumentat de ce critica adusă prin 
cererea de apel nu este pertinentă. 

Soluţia de îndepărtare a unui număr de 5 pisici din spaţiul în care s-au adaptat şi în 
care se asigură îngrijirea acestora reprezintă în sensul  art. 6 lit. f din Legea nr. 205/2004 rele 
tratamente aplicate animalelor, iar conform art. 23 alin. 2 constituie infracţiune. 

S-au făcut referiri în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 205/2004 astfel 
cum a fost modificată prin Legea nr. 9/2008, reiterându-se motivele din cererea de apel prin 
care s-a invocat respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de acest text de lege de către 
reclamanţi. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 9 C.pr.civ., art. 312 alin. 2 şi 3 
C.pr.civ. şi art. 274 C.pr.civ. 

V. În apărare, intimata Asociaţia de Proprietari str. P. a formulat întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că instanţa a procedat în mod legal şi corect respingând capătul 
de cerere având ca obiect anularea pct. 4 din Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor din 
data de 23.01.2012. Fundamentul legal al instituirii taxei pentru animale este art. 47 alin. 1 lit. 
d şi alin. 2 din Legea nr. 230/2007, fiind aplicabile şi prevederile art. 7 din HCL nr. 84/1996 
care este în vigoare chiar dacă între timp asociaţiile de locatari au fost înlocuite cu asociaţiile 
de proprietari fără ca în hotărârea consiliului local să fie făcută această modificare. Faptul că 
s-a optat pentru noţiunea de taxă nu conduce la anularea sau nelegalitatea ei. 

În ceea ce priveşte pct. 5 din hotărâre s-a arătat că şi acesta a fost adoptat în mod legal, 
instanţa de apel reţinând în mod legal şi moral că verificarea periodică a numărului de 
vieţuitoare din apartament se impune fără ca astfel să li se încalce reclamanţilor vreun drept 
consfinţit legal, în virtutea relaţiilor de bună vecinătate şi a unei bune convieţuiri. 



Referitor la acţiunea reconvenţională s-a arătat că soluţia pronunţată este legală şi 
temeinică. 

Art. 47 alin. 7 din Constituţia României prevede că dreptul de proprietate obligă la 
respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la 
respectarea celorlalte sarcini care potrivit legii sau obiceiului revin proprietarului. Art. 22 din 
Constituţia României prevede că dreptul la viaţă precum şi dreptul la integritate fizică şi 
psihică al persoanei sunt garantate, iar art. 34 din Constituţie prevede că dreptul la ocrotirea 
sănătăţii este garantat. Faţă de aceste prevederi constituţionale la data de 30.09.2011 Serviciul 
de control în sănătate publică a constatat starea de fapt din imobil deşi nu au intrat în  
apartamentul reclamanţilor, stare de fapt constatată şi de reprezentanţii Primăriei Cluj. În 
vederea asigurării bunei vecinătăţi reclamanţii au fost rugaţi de nenumărate ori să limiteze 
numărul de animale deţinute, solicitările rămânând fără nici un efect. Faptul că este afectată 
calitatea vieţii locatarilor din scara în care se află apartamentul reclamanţilor au fost probate 
prin probele testimoniale administrate. 

S-a mai învederat faptul că de principiu reclamanţii au dreptate raportat la legislaţia în 
ceea ce priveşte drepturile animalelor, însă toate aceste prevederi legale trebuie exercitate cu 
bună credinţă, în caz contrar fiind vorba despre un abuz de drept. Reclamanţii îşi exercită 
drepturile fără a ţine cont de drepturile celorlalţi. 

Într-adevăr legislaţia nu prevede în mod concret o limitare a numărului de animale care 
pot fi deţinute în blocuri şi nici nu ar fi legal să prevadă o astfel de limitare. Conform 
Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor pentru animalele de companie, altele decât cele ţinute 
în aer liber se vor asigura condiţii de cazare şi bunăstare cel puţin egale cu cele existente în 
grădinile zoologice. 

Au fost invocate şi dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 205/2004, concluzionându-se în 
sensul că reclamanţii încalcă grav drepturile animalelor prin neasigurarea unui spaţiu de locuit 
prevăzut legal. 

VI. Analizând recursul declarat de reclamanţii L.M. şi L.A. împotriva deciziei civile 
nr. 87 din 30 ian. 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul  nr. ..., Curtea reţine 
următoarele: 

1.Primul motiv de recurs priveşte modul de soluţionare al petitului având ca obiect 
anularea pct. 4 din Hotărârea Adunării Asociaţiei de Proprietari din data de 23.01.2013, prin 
care s-a hotărât păstrarea taxei pentru animalele de companie, petit respins de către instanţa de 
fond, soluţia fiind menţinut în apel. 

Din cuprinsul motivelor de recurs rezultă că nelegalitatea acestei prevederi din 
hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari este invocată numai raportat la 
denumirea dată acestei contribuţii băneşti datorată de persoanele care deţin animale de 
companie, nefiind contestat dreptul asociaţiei de proprietari de a stabili o contribuţie pentru 
consumuri suplimentare, aferentă pentru serviciile de care beneficiază  proprietarii care deţin 
animale de companie în apartamentul lor.  De altfel, în ceea ce priveşte această contribuţie 
chiar recurenţii arată în cuprinsul motivelor de recurs că aceasta putea fi calculată în temeiul 
art. 50 din HG nr. 1558/2007. 

 De subliniat este şi faptul că nu se contestă nici cuantumul sumei stabilite cu titlu de 
taxă la pct. 4 din hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari din data de 
23.01.2012. 

În aceste condiţii Curtea apreciază că nu are nici o relevanţă şi nu este de natură a 
produce consecinţe faptul că asociaţia de proprietari a înţeles să intituleze „taxă” iar nu 
„contribuţie” suma de bani care trebuie plătită suplimentar de către proprietarii care deţin 
animale  de companie. 



În ceea ce priveşte legalitatea stabilirii unei astfel de contribuţii, în mod corect a reţinut 
tribunalul dispoziţiile art.47 lit d. din Legea nr. 230/2007, ale art.50 alin.2 din  HG nr. 
1558/2007 şi ale HCL nr. 84/1996, acest din urmă act normativ fiind încă în vigoare la 
momentul emiterii hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari. Nu se apreciază 
necesar a se insista asupra argumentelor care au condus la concluzia că acest din urmă act 
normativ era în vigoare la momentul adoptării hotărârii, în mod pertinent justificându-se 
aceasta în cuprinsul considerentelor deciziei atacate. 

2.Al doilea motiv de recurs priveşte soluţia pronunţată asupra petitului având ca obiect 
anularea parţială a pct. 5 din hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari din 
23.01.2012 în ceea ce priveşte menţiunea: „verificarea ori de câte ori este nevoie a numărului 
de persoane şi animale existente în fiecare apartament”. 

Referitor la modul de soluţionare al acestui petit, Curtea apreciază întemeiate 
susţinerile reclamanţilor recurenţi în sensul că prin acordarea permisiunii de verificare „ori de 
câte ori este necesar” a situaţiei apartamentului proprietatea reclamanţilor, din perspectiva 
numărului de persoane şi animale, se poate pune problema că se aduce atingere dreptului de 
proprietate al reclamanţilor, drept care este garantat de art.44 din Constituţia României şi de 
art. 1 din Protocolul nr.1 la CEDO, în mod nejustificat. 

În ceea ce priveşte posibilitatea de verificare a numărului de persoane şi animale din 
apartamentul aflat în proprietate privată, apartament care face parte dintr-un condominiu, se 
constată că într-adevăr Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi HG nr. 1558/2007 prin care s-au aprobat Normele Metodologice 
de aplicare a acestei legi nu reglementează această situaţie în mod expres. Ceea ce este 
reglementat, astfel cum se reţine şi de către instanţele de fond şi de către reclamanţi, sunt 
numai condiţiile în care este permis accesul în apartamentul aflat în proprietatea unui membru 
al asociaţiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască 
elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul 
apartament. În această situaţie accesul se poate face, proprietarul fiind obligat să îl permită, cu 
un preaviz de 5 zile, fiind exceptate cazurile de urgenţă când accesul se poate face fără 
preaviz. (art. 15 din Legea nr. 230/2007, art. 12 lit. B(b) din HG nr. 1558/2007) 

Posibilitatea de acces a unui delegat al asociaţiei de proprietari în apartamentul 
proprietatea individuală  a unei persoane nu poate fi însă negată raportat la această omisiune 
legislativă,  astfel cum a arătat instanţa de apel toţi proprietarii membri ai asociaţiei de 
proprietari având obligaţii care decurg din această calitate, obligaţii care sunt prevăzute la art. 
12 lit. B din HG nr. 1558/2007, obligaţii printre care este şi aceea de a menţine în bune 
condiţii proprietatea individuală, nici un proprietar neputând încălca, afecta sau prejudicia 
dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalţi proprietari din condominiu. 
Această din urmă obligaţie este stipulată şi de art.14 din Legea nr.230/2007. 

Ţinând cont de această obligaţie a tuturor proprietarilor din condominiu nu se poate 
aprecia în sensul că accesul în apartamentul proprietate individuală al unui delegat al 
asociaţiei de  proprietari poate fi permis doar în cazul menţionat mai sus, caz reglementat 
expres de art. 15 din Legea nr. 230/2007, art. 12 lit. B(b) din HG nr. 1558/2007. 

În vederea asigurării unui echilibru între respectarea dreptului de proprietate 
individuală a unuia dintre proprietarii din condominiu şi a celorlalţi, în situaţiile de genul celei 
din cauză, ţinând cont de prevederile art.14 din Legea nr.230/2007 şi art.12 lit.B(a) din H.G. 
nr.1558/2007, Curtea apreciază că trebuie recunoscută posibilitatea de control a situaţiei dintr-
un apartament proprietate individuală şi în alte situaţii decât cea expres prevăzută de legea 
specială. Aceasta tocmai pentru a se atinge dezideratul respectării  şi a dreptului de proprietate 
comună  şi a dreptului de proprietate individuală a celorlalţi proprietari din condominiu, dar 
acest deziderat nu se poate realiza în modalitatea aleasă de către Adunarea Generală a 



Asociaţiei de Proprietari, aceasta fiind, aşa cum s-a arătat mai sus, de natură a aduce atingere 
în mod nejustificat dreptului de proprietate individuală a reclamanţilor. 

Ţinând cont de modalitatea reglementată de art. art. 15 din Legea nr. 230/2007 şi art. 
12 lit. B(b) din HG nr. 1558/2007 se apreciază că prin similitudine, este de preferat să fie 
instituite aceleaşi condiţii şi în cazul în care accesul unui delegat al asociaţiei de proprietari în 
apartamentul proprietate individuală este necesar din alte motive decât  cele prevăzute de 
aceste texte de lege, adică cu un preaviz de 5 zile. În cazul verificării situaţiei numărului de 
persoane şi animale din apartament nu se pune problema urgenţei care să justifice accesul în 
apartament fără preaviz. 

De asemenea Curtea apreciază rezonabil a stabili în sensul limitării accesului în 
apartamentul proprietate individuală a unui delegat al asociaţiei de proprietari la maxim o dată 
pe lună, tocmai în vederea evitării exercitării acestui drept în mod abuziv. În acest fel 
consideră Curtea că este respectat un just echilibru între interesele părţilor, fiind respectat în 
egală măsură atât dreptul de proprietate al reclamanţilor cât şi dreptul de proprietate comună 
şi dreptul de proprietate individuală al celorlalţi proprietari din condominiu. 

În consecinţă, în considerarea celor expuse mai sus,  pct. 5 din Hotărârea  din data de 
23.01.2012 a Adunării Generale a Proprietarilor, va fi anulat parţial  în sensul că verificarea 
numărului de persoane şi animale aflate în apartament va fi posibilă ori de câte ori este 
nevoie, însă nu mai frecvent de o dată pe lună şi numai sub condiţia înştiinţării prealabile  cu 
cel puţin 5 zile înainte de data verificării. 

3.Ultima critică din recursul declarat de reclamanţi priveşte soluţia pronunţată asupra 
cererii reconvenţionale formulată de către Asociaţia de proprietari str.P., dispunându-se ca 
urmare a admiterii acesteia îndepărtarea unui număr de 5 pisici din apartamentul proprietatea 
reclamanţilor. 

Este apreciată ca neavenită, nefundamentată şi contrazisă de probele administrate 
afirmaţia instanţei de apel în sensul că „este mai mult decât evident că o astfel de convieţuire 
este nocivă atât pentru om cât şi pentru animal” fiind vorba despre convieţuirea în 
apartamentul proprietatea reclamanţilor, alături de aceştia, a doi câini şi 10 pisici. 

În ceea ce priveşte această critică Curtea apreciază că în mod corect a statuat instanţa 
de apel în acest sens, nefiind necesară administrarea de probaţiune în dovedirea faptului că 
existenţa simultană într-un spaţiu având suprafaţa totală de 53 m.p. a unui număr de doi câini 
şi 10 pisici, alături de cei doi reclamanţi este nocivă atât pentru om cât şi pentru animale, fiind 
imposibil să nu existe nici un fel de consecinţe şi în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi proprietari 
din condominiu raportat la această situaţie. 

Din această perspectivă, instanţa de recurs nu mai apreciază necesar a face analiza 
modalităţii de interpretare şi aplicare de către instanţa de apel a Legii nr. 205/2004, în special 
a art. 5  din această lege, invocat în cererea de recurs, fiind evident, astfel cum s-a arătat şi 
mai sus, faptul că existenţa concomitentă a unui număr atât de mare de animale într-un spaţiu 
de 53 m.p., spaţiu aflat într-un condominiu, este nocivă atât pentru persoanele care locuiesc în 
acest condominiu cât şi pentru animale, încălcându-se astfel de către reclamanţi obligaţia pe 
care o au conform art.14 din Legea nr.230/2007, respectiv aceea de a nu încălca, afecta sau 
prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalţi proprietari din 
condominiu. 

Referitor la invocarea faptului că numai ANSVSA este împuternicită să verifice 
conform art. 26 din Legea nr. 205/2004 modul în care un deţinător de animale îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de lege, Curtea apreciază că această susţinere este parţial întemeiată, 
instanţa de judecată nesubstituindu-se însă autorităţilor competente să facă aceste verificări, 
analizând prevederile Legii nr. 205/2004 numai în vederea argumentării raţionamentului în 
sensul că situaţia concretă din cauză  este una inacceptabilă şi de natură a afecta ceilalţi  
proprietari ai apartamentelor din condominiu, adică exact în limitele în care a fost investită. 



Îndepărtarea pisicilor din apartament nu implică în mod necesar abandonarea acestora, 
reclamanţilor revenindu-le sarcina de a găsi o soluţie acceptabilă în condiţiile în care în 
prezent nu există un centru specializat în acest sens. 

Având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea în temeiul art.  304 pct. 
9, art. 312 alin. 1 şi 3 C.pr.civ. va admite în parte recursul declarat de reclamanţii L.M. şi L.A.  
împotriva deciziei civile nr. 87 din 30 ian. 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. ..., 
pe care o va modifica în parte, admiţând în parte, în temeiul art. 296 C.pr.civ., apelul 
reclamanţilor şi schimbând sentinţa inclusiv în sensul anulării parţiale a prevederilor cuprinse 
la pct. 5 din Hotărârea  din data de 23.01.2012 a Adunării Generale a Proprietarilor, în sensul 
că verificarea numărului de animale aflate în apartament este posibilă ori de câte ori este 
nevoie, însă nu mai frecvent de o dată pe lună şi numai sub condiţia înştiinţării prealabile cu 
cel puţin 5 zile înainte de data verificării. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei şi sentinţei. 
 
 

8. Legea nr. 10/2001. Notificare de restituire a instalaţiilor, mobilierului, 
materialului sanitar, a instrumentelor şi medicamentelor etc. dintr-o farmacie. Lipsa 

dovezii că bunurile au devenit bunuri imobile prin încorporare.  Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1095 din 12 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 965 din 12.11.2010 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. ..., a fost respinsă plângerea formulată de către reclamanta K.A.E.M., în contradictoriu cu 
pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, în baza Legii nr. 10/2001 împotriva 
Dispoziţiei nr. 17/2010. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că potrivit art.6 din Legea 
nr.10/2001 se restituie imobilele terenuri sau construcţii preluate abuziv precum şi bunurile 
mobile devenite imobile prin încorporare. De asemenea, sunt supuse restituirii şi utilajele sau 
instalaţiile preluate odată cu imobilul, exceptând situaţia în care acestea au fost înlocuite, 
casate sau distruse. 

Din analiza textului de lege menţionat, rezultă că măsurile de restituire prevăzute de 
Legea nr. 10/2001, se referă doar la imobile nu şi la bunurile mobile de sine stătătoare. 

Bunurile mobile în sensul de utilaje sau instalaţii pot fi restituite doar dacă au fost 
preluate odată cu imobilul naţionalizat sau incorporate în imobilul naţionalizat, astfel încât au 
devenit imobile prin incorporare. 

În cauză însă reclamanta solicită doar bunuri mobile (licenţă, praxis, instalaţiile şi 
corpurile de mobilier din farmacie, medicamentele existente la data preluării şi suma de bani 
existentă în casierie), recunoscând însă în mod expres că imobilul în care funcţiona farmacia 
era deţinut cu titlul de închiriere şi nu a fost preluat odată cu farmacia. 

A precizat reclamanta că instalaţiile şi mobilierul au devenit imobile prin incorporare, 
acest aspect este însă discutabil, în măsura în care acestea au fost montate la faţa locului 
putând fi şi demontate. 

Oricum însă indiferent că sunt bunuri mobile sau bunuri mobile devenite imobile prin 
încorporare, instanţa apreciază că acestea nu pot face obiectul Legii nr. 10/2001, deoarece 
Legea nr. 10/2001 se referă la imobile. 

Sub aspectul invocării art. 1 din Protocolul 1 al CEDO, instanţa a  împărtăşit punctul 
de vedere al reclamantei în sensul că a existat o ingerinţă în dreptul de proprietate. Acest 
articol însă nu poate fi invocat cu succes în prezenta acţiune, pe de o parte România nu era 
parte la CEDO în momentul preluării bunurilor, pe de altă parte pe calea Legii nr. 10/2001 
Statul Român şi-a asumat obligaţia de a restitui doar imobilele în condiţiile arătate anterior. 



Prin urmare, rămâne reclamantei să încerce recuperarea bunurilor în natură sau 
echivalent pe calea dreptului comun, în măsura în care solicitarea nu s-a prescris. 

Pentru motivele arătate, în baza art. 26 din Legea nr. 10/2001 instanţa a respins 
plângerea formulată şi a menţinut în întregime dispoziţia atacată. Fără cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta K.A.E.M. a declarat apel care a fost admis prin 
decizia civilă nr. 158/A/24.02.2011 a Curţii de Apel Cluj, sentinţa civilă mai sus arătată a fost 
desfiinţată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare pe fond la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a reţinut că reclamanta a învestit 
instanţa Tribunalului Cluj cu o acţiune mixtă: pe de o parte, o plângere întemeiată pe 
dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, având ca obiect anularea Dispoziţiei nr. 
17/05.01.2010, emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca, cu consecinţa restituirii în 
natură a bunurilor care au făcut obiectul notificării soluţionate prin această Dispoziţie; pe de 
altă parte, o acţiune în revendicare a aceloraşi bunuri, întemeiată pe prevederile art. 1 din 
Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Instanţa de fond a omis cu desăvârşire să analizeze şi cererea în revendicare formulată 
de reclamantă, limitându-se la a se pronunţa, prin sentinţa pe care a dat-o, doar asupra 
plângerii la Legea nr. 10/2001. 

Aşa fiind, în privinţa acestei omisiuni, de cercetare a cererii în revendicare întemeiată 
pe prevederile art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, soluţia primei instanţe intră sub incidenţa art. 297 alin. 1 C.proc.civ. 

Desigur, în analizarea acestui petit a trebuit să se ţină seama de cele statuate prin 
Decizia nr. 33/09.06.2008, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în recurs în 
interesul legii. 

În ceea ce priveşte soluţia dată plângerii întemeiată pe dispoziţiile art. 26 alin. 3 din 
Legea nr. 10/2001, Curtea a constatat că şi aceasta a fost pronunţată cu necercetarea fondului 
cauzei, motivat pe următoarele considerente:  

Obiectul notificării nr. 681/04.12.2001 (f.17 dosar fond – vol.I) ce a fost soluţionată 
prin Dispoziţia nr. 17/05.01.2010 (f.7 dosar fond - vol.I) l-a constituit stabilirea măsurilor 
reparatorii prin echivalent bănesc pentru bunurile mobile, devenite imobile prin încorporare, 
reprezentând Farmacia din str. M. nr. 2 din Cluj-Napoca, bunuri care au fost naţionalizate prin 
Decretul nr. 134/ 02.04.1949, respectiv, licenţa şi praxisul acestei farmacii, şi toate instalaţiile, 
mobilierul, materialul sanitar, instrumentele, medicamentele, etc., care au servit pentru 
funcţionarea farmaciei şi care au devenit imobile prin încorporare. 

La dosarul instanţei de fond a fost depus atât procesul verbal încheiat la data de 
09.04.1949, prin care s-a preluat de la numita I.K., antecesoarea reclamantei, Farmacia „V.” 
(f.18 dosar fond), din Cluj-Napoca, str. M. nr. 2, precum şi toate actele anexă, de inventariere 
a bunurilor aflată în incinta acestei farmacii la momentul preluării sale de către stat, respectiv, 
la momentul încheierii procesului-verbal de preluare din 09.04.1949 (f.66-252 dosar fond – 
vol.I). 

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, prin imobile, în înţelesul 
prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute 
la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare, 
în aceste construcţii. 

Alin. 2 al art. 6 prevede că măsurile reparatorii privesc şi utilajele şi instalaţiile 
preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul, în afară de cazul în care au 
fost înlocuite, casate sau distruse. 

Potrivit definiţiei unanim acceptată în doctrina juridică de specialitate, prin raportare la 
dispoziţiile art. 473 C.civ., sunt bunuri mobile prin natura lor bunurile care se pot transporta 
de la un loc la altul, atât cele care se mişcă de sine, precum sunt animalele, precum şi cele 
care nu se pot strămuta din loc decât printr-o putere străină, precum lucrurile neînsufleţite. 



Din economia dispoziţiilor art. 468-470 C.civ. rezultă faptul că prin bunurile imobile 
prin destinaţie se înţeleg acele obiecte pe care proprietarul unui fond le-a pus pe acel fond 
pentru serviciul şi exploatarea fondului, precum şi toate acele efecte mobiliare pe care 
proprietarul le-a aşezat către fond în perpetuu. 

Raportat la definiţia pe care Codul civil o dă bunurilor imobile prin destinaţie, definiţie 
îmbrăţişată unanim de doctrina şi jurisprudenţa, se impunea a se verifica în speţă dacă toate 
acele instrumente sanitare, instalaţii sanitare farmaceutice, mobilier, material sanitar, eventual 
medicamente, menţionate în procesul verbal de preluare din 09.04.1949, şi distincte 
enumerate în anexele la acest proces-verbal (f.67-252 dosar fond – vol.I), nu au devenit 
cumva imobile prin destinaţie, respectiv, dacă nu au fost încorporate în imobilul care deservea 
ca farmacie şi dacă nu au fost folosite astfel de-a lungul timpului, respectiv, se impunea a se 
stabili, prin efectuarea unei expertize de specialitate dacă mobilierul, instrumentarul şi 
materialul sanitar, etc., ce au aparţinut Farmaciei „V.” mai există sau nu în prezent. 

În ipoteza în care acestea există şi în prezent, în incinta aceluiaşi imobil în care a 
funcţionat şi Farmacia „V.”, şi în care în prezent funcţionează Farmacia de pe str. M. nr. 2, 
este evident că toate aceste bunuri mobile au devenit imobile prin destinaţie sau prin 
încorporare, putând deci să facă obiectul art. 6 din Legea nr. 10/2001, republicată. 

În ceea ce priveşte praxisul şi licenţa farmaciei se impunea a se verifica dacă actuala 
farmacie funcţionează în temeiul aceleiaşi licenţe şi praxis în baza cărora funcţiona şi 
Farmacia „V.”, chiar dacă, datorită perioadei îndelungate de timp scurse din anul 1949 până în 
prezent, s-ar părea că nu poate fi vorba despre o identitate a acestora, acestea fiind, evident, 
bunuri incorporale, care pot deveni imobile prin destinaţie, dacă se dovedeşte că este vorba 
despre aceiaşi licenţă şi praxis, care a existat şi în anul 1949. 

Drept urmare, Curtea a constatat că şi sub aspectul soluţiei date petitului având ca 
obiect plângere la Legea nr. 10/2001, soluţia primei instanţe a fost pronunţată cu necercetarea 
fondului cauzei, intrând astfel sub incidenţa art. 297 alin. 1 C.proc.civ. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 297 
alin. 1 C.proc.civ., a fost admis apelul şi a fost desfiinţată în întregime sentinţa apelată, cu 
consecinţa trimiterii cauzei pentru rejudecare pe fond, la acelaşi Tribunal. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul PRIMARUL MUN. CLUJ-NAPOCA a declarat 
recurs care a fost respins prin decizia civilă nr. 271/25.01.2012 a Î.C.C.J. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. ...* la Tribunalul Cluj. 
Prin sentinţa civilă nr. 50 din 28.01.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 

...*, s-a respins acţiunea civilă înaintată de reclamanta K.A.E.M. împotriva pârâtului 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca obiect anularea Dispoziţiei 
nr.17/2010 şi revendicare. 

Analizând, în rejudecare, cererea formulată prin prisma dispoziţiilor legale incidente în 
materie, tribunalul a reţinut următoarele: 

Potrivit îndrumarului deciziei de casare instanţa, în rejudecare, s-a impus a se verifica 
dacă toate acele instrumente sanitare, instalaţii sanitare farmaceutice, mobilier, material 
sanitar, eventual medicamente, menţionate în procesul verbal de preluare din 09.04.1949, şi 
distincte enumerate în anexele la acest proces-verbal (f.67-252 dosar fond – vol.I), au devenit 
imobile prin destinaţie, respectiv, dacă nu au fost încorporate în imobilul care deservea ca 
farmacie şi dacă nu au fost folosite astfel de-a lungul timpului, respectiv, a se stabili, prin 
efectuarea unei expertize de specialitate dacă mobilierul, instrumentarul şi materialul sanitar, 
etc., ce au aparţinut Farmaciei „V.” mai există sau nu în prezent. 

De asemenea, conform deciziei de casare în ipoteza în care acestea există şi în prezent, 
în incinta aceluiaşi imobil în care a funcţionat şi Farmacia „V.”, şi în care în prezent 
funcţionează Farmacia de pe str. M. nr. 2, este evident că toate aceste bunuri mobile au 



devenit imobile prin destinaţie sau prin încorporare, putând deci să facă obiectul art. 6 din 
Legea nr. 10/2001, republicată. 

Ţinând seama de îndrumarul deciziei de casare instanţa a încuviinţat efectuarea în 
cauza a unei expertize în materie mobiliara efectuata de ing. G.I. . 

Din raportul de expertiza efectuat în cauza si răspunsul la obiecţiunile depuse la dosar 
rezulta ca la data inventarierii bunurilor pentru întocmirea raportului de expertiza , nu au putut 
fi identificate care dintre bunurile preluate din farmacia V. în anul 1949, mai exista în prezent,  
bunurile existente în incinta acestei farmacii erau total diferite fata de cele existente în 
prezent, fiind imposibila identificarea acestora după 64 de ani de la preluarea acestora, 
persoanele prezente în farmacie la data inventarierii nu au putut identifica aceste bunuri.  

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, prin imobile, în 
înţelesul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre 
destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile 
prin încorporare, în aceste construcţii. 

Alin. 2 al art. 6 prevede că măsurile reparatorii privesc şi utilajele şi instalaţiile 
preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul, în afară de cazul în care au 
fost înlocuite, casate sau distruse. 

Instanţa a retinut ca în condiţiile în care nu s-a dovedit ca  în incinta Farmaciei de pe 
str. M. nr. 2, se regăsesc în prezent sau ca ar fi existat la data intrării în vigoare a Legii 
10/2001,  bunurile care au fost naţionalizate prin Decretul nr. 134/02.04.1949, respectiv toate 
instalaţiile, mobilierul, materialul sanitar, instrumentele, medicamentele din Farmacia „V.”, 
nu pot fi aplicabile în speţa dispoziţiile art. 6 din Legea 10/2001  

În ceea ce priveşte praxisul şi licenţa farmaciei potrivit îndrumarul deciziei de casare s-
a impusa a se verifica dacă actuala farmacie funcţionează în temeiul aceleiaşi licenţe şi praxis 
în baza cărora funcţiona şi Farmacia „V.”, or  nu s-a făcut dovada în cauza că actuala farmacie 
funcţionează în baza aceleiaşi licenţe şi praxis, care a existat şi în anul 1949. 

Reclamanta a invocat în acţiunea formulata si prevederile art. 1 din Protocolul 
Adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului susţinând existenta unei 
speranţe legitime si rezonabile cu privire la o autorizare sau o licenţa de exploatare legala de 
profesie, respectiv a unui drept de practica. 

Instanţa a reţinut ca existenta posibilităţii de restituire este condiţionata de dovada 
faptului ca bunurile revendicate au devenit imobile prin incorporare, praxisul fiind dreptul de 
practica revendicat, potrivit deciziei de îndrumare trebuia să se facă dovada că actuala 
farmacie funcţionează în baza aceleiaşi licenţe si praxis, or nu s-a făcut o astfel de dovada, ca 
urmare acţiunea în revendicare este neîntemeiata, neputându-se retine în acest caz existenta 
unei speranţe legitime si rezonabile în înţelesul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Mai mult, există dispoziţii speciale si anume Legea nr. 266/2008 care reglementează 
condiţiile de funcţionare a unei farmacii . 

De asemenea, instanţa a mai reţinut că prin Decizia nr.33/2008 pronunţata de ICCJ s-a 
stabilit cu privire la acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect 
revendicarea imobilelor preluate abuziv concursul intre legea speciala si legea generala se 
rezolva în favoarea legii speciale . 

Instanţa a constatat că în considerentele deciziei civile mai sus arătate se  retine ca 
privarea de un bun în absenta oricărei despăgubiri constituie o încălcare a art.1 din Protocolul 
nr.1 adiţional la Convenţie, iar din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului reiese 
ca atunci când statul nu mai poate sa restituie imobilul în natura iar masurile reparatorii prin 
echivalent sunt încă iluzorii, urmează sa se plătească despăgubiri băneşti. 

Astfel, s-a apreciat că în lipsa îndreptăţirii la masuri reparatorii întrucât reclamanta nu 
a făcut dovada ca bunurile revendicate au caracterul de imobile prin incorporare, nu se poate 



vorbi de existenta unui „bun” în înţelesul Convenţiei si Protocolului nr. 1 adiţional la 
Convenţie.  

Tinânâd seama de considerentele de fapt si de drept mai sus arătate, instanţa a respins 
acţiunea ca fiind neîntemeiata. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta K.A.E.M. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii cererii 
de chemare în judecată, respectiv anularea dispoziţiei nr. 17/05.01.2010 emisă de Primarul 
mun. Cluj-Napoca în temeiul Legii nr. 10/2001; obligarea pârâtului la restituirea în natură a 
farmaciei situată în Cluj-Napoca, str. M., nr. 2, precum şi la stabilirea de măsuri reparatorii 
constând în despăgubiri băneşti în sumă de 1.336.838 lei reprezentând valoare mobilierului şi 
a stocului de medicamente care nu mai pot fi restituite în natură;  obligarea pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că deşi a făcut dovada că bunurile 
existente în Farmacia „V.” au devenit bunuri imobile prin incorporare, instanţa de fond a 
pronunţat hotărârea cu încălcarea art. 6 din Legea nr. 10/2001 şi art. 1 din Protocolul adiţional 
nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Nu s-a ţinut cont de faptul că o farmacie presupune nu numai construcţia efectivă ci şi 
bunurile care au fost necesare desfăşurării de farmacie: mobilier, două laboratoare, două 
depozite, cântare speciale, cât şi celelalte obiecte şi substanţe necesare preparării 
medicamentelor, medicamentele existente în farmacie, praxisul şi fondul de comerţ.    

După exproprierea imobilului de către Statul Român, în spaţiu a funcţionat tot o 
farmacie care, în mod evident, a utilizat de-a lungul timpului toate bunurile care existau în 
patrimoniul Farmaciei „V.”. 

În realitate, expertul a arătat în raportul de expertiză că bunurile care au făcut obiectul 
evaluării fac parte din categoria imobilizărilor corporale mobile, aşa cum acestea sunt definite 
prin Standardele Internaţionale de Evaluare – I.V.S.220. Prin urmare, toate bunurile necesare 
funcţionării unei farmacii, inclusiv instrumentarul sanitar, mobilier, material sanitar, 
medicamente sunt bunuri mobile devine imobile prin incorporare. 

Deşi în prezent nu mai există medicamentele, instrumentele şi materialele sanitare, 
aceasta nu înseamnă că aceste bunuri nu au fost preluate în mod abuziv de Statul Român, nu 
au fost utilizate de-a lungul anilor de farmacia de stat şi că reclamanta nu ar fi îndreptăţită la 
ele. 

Reclamanta este moştenitoarea proprietarei farmaciei, numita Kovats Jolanda care 
avea calitatea de farmacist, iar imobilul care reprezenta locul unităţii era închiriat. Prin 
Decretul nr. 134/02.04.1949 toate bunurile aparţinând farmaciei au fost naţionalizate, fără nici 
un fel de despăgubire. 

Conform procesului-verbal de preluare încheiat la 09.04.1949, Statul Român a preluat 
întregul inventar al Farmaciei „V.” direct de la proprietara Kovats Jolanda, mama reclamantei. 
Naţionalizarea farmaciei presupune nu doar preluare abuzivă a bunurilor mobile legate de 
imobilul în care funcţiona unitatea sanitară, ci mai ales, preluarea dreptului de practică, a 
licenţei de funcţionare a acestei farmacii, care a continuat să funcţioneze ca o farmacie de stat, 
fiind Farmacia Policlinicii Studenţeşti, în prezenta Farmacia nr. 89. 

În consecinţă, bunurile care au existat la data preluării în farmacie reprezintă 
inventarul acesteia, fără de care nu putea funcţiona localul ca farmacie, fiind vorba atât despre 
bunuri mobile care au devenit imobile prin incorporare (licenţa de funcţionare) cât şi de 
bunuri imobile prin destinaţie respectiv ustensile şi utilaje. 

În speţă, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 Adiţional la C.E.D.O. din moment ce 
după aplicarea decretului de naţionalizare, antecesoarea reclamantei nu a mai putut dispune în 
nici un mod de bunurile sale. 



Practic mama reclamantei a achiziţionat un fond de comerţ care trebuie delimitat de 
imobilul în care se desfăşoară activitatea comerciantului, de clientelă cât şi de magazinul 
propriu-zis. 

În mod greşit instanţa de fond a reţinut că nu s-a făcut dovada că actuala farmacie 
funcţionează în baza aceleiaşi licenţe şi praxis care au existat şi în anul 1949, deoarece în 
spaţiul fostei farmacii funcţionează şi în prezent tot o farmacie, deci sunt îndeplinite toate 
cerinţele pentru a putea primi licenţa antecesoarei reclamantei ca pe un bun, în sensul stabilit 
de Convenţie. 

Licenţa mamei reclamantei a fost dată de profesia acesteia, respectiv acea de farmacist, 
care în momentul în care a cumpărat dreptul de proprietate asupra farmaciei a dobândit 
dreptul de liberă practică, toate bunurile mobile, medicamentele existente în inventarul 
farmaciei, deoarece nici unul dintre succesorii fostului proprietar nu aveau calitatea de 
farmacist şi nu puteau deţine o farmacie conform legislaţiei în vigoare la acea dată. 

Pe de altă parte, reclamanta este la rândul său farmacistă care este deşi este pensionată 
are dreptul la recuperarea bunurilor ce i se cuvin, deoarece şi în prezent actuala farmacie 
funcţionează în baza aceleiaşi licenţa ca şi farmacia preluată abuziv. 

În drept se invocă prevederile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C.pr.civ.  
Pârâtul intimat PRIMARUL MUN. CLUJ-NAPOCA  a formulat întâmpinare prin care 

a solicitat respingerea recursului reclamantei şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi 
temeinică (f.20-21). 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul a arătat că prin notificarea formulată în baza 
Legii nr. 10/20021, reclamanta a solicitat stabilirea măsurilor reparatorii constând în 
echivalent bănesc doar pentru bunurile mobile devenite imobile prin incorporarea lor în 
construcţia care a fost închiriată pentru farmacia situată în Cluj-Napoca, str. M., nr. 2. 

Cererea reclamantei nu face obiectul Legii nr. 10/2001 nici din punctul de vedere de 
persoană îndreptăţită, aceasta nefiind proprietara tabulară a imobilului sau moştenitoarea 
proprietarei tabulare a acestuia, astfel cum este prevăzut de art. 3 din lege şi nici din punctul 
de vedere al bunurilor revendicate, nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 6 din acelaşi 
act normativ. 

Pentru a se putea face aplicarea art. 6 din Legea nr. 10/2001 trebuie să existe o 
identitate între persoana fostului proprietar al imobilului revendicat (sau moştenitorii acestora) 
şi bunurile mobile devenite imobile prin incorporare sau utilajele/instalaţiile existente, ori 
antecesoarea reclamantei avea doar calitatea de chiriaşă a imobilului în speţă. 

Pe de altă parte, pârâtul a învederat că prin expertiza realizată în cauză nu s-a stabilit 
dacă bunurile aflate actualmente în spaţiul situat în str. M., nr. 2 sunt cele care se aflau la 
momentul preluării.   

Susţinerea recurentei că acţiunea formulată este una în baza Legii nr. 10/2001 şi una în 
revendicare pe dreptul comun nu sunt corecte pentru că prin Decizia nr. 371/2012 a Î.C.C.J., 
pronunţată în dosarul nr. ..., s-a reţinut că, în realitate, demersul judiciar al reclamantei l-a 
reprezentat contestaţia împotriva actului emis de entitatea deţinătoare în procedura specială a 
Legii nr. 10/2001 care, oricum, nu putea fi dublată de o acţiune în revendicare în drept comun 
întrucât norma specială este aptă întotdeauna să înlăture de la aplicabilitatea dreptului comun.  

Chiar recurenta susţine că licenţa de funcţionare ca farmacie este acordată persoanei în 
virtutea calităţii de farmacist, deci este strâns legală de o calitate personală. Or, în aceste 
condiţii, nu se poate solicita acordarea de despăgubiri pentru că imobilul actual funcţionează 
în continuare ca farmacie. 

În probaţiune reclamanta recurentă a depus copii de pe următoarele înscrisuri:  
-  contract de chirie nr. 20  VIII 446; 
- un tabel din anul 1921, unde la poziţia 14, figurează farmacia din Cluj, al cărui 

proprietar era  dl. D.C.; 



- licenţa din 1937 privind „P.”, din Cluj, str. I. M. nr. 2; 
- documentul întitulat „Almanachul farmaciştilor din România” din anul 1924, 

documentul întitulat „Almanah” din 1937 şi documentul întitulat „Almanach” din anul 1943; 
-  înscrisuri reprezentând paginile 170, 288, 291, 294, 296, 297, 298, 308, 309 şi 365 

din cartea întitulată „Az erdelyi gyogyszereszet magyar vonatkozasai” vol. I, scrisă de Peter 
H. Maria; 

- înscrisuri reprezentând pagini din cartea întitulată „Az erdelyi gyogyszereszet magyar 
vonatkozasai” scrisă de Peter H. Maria, apărută la Muzeul din Cluj în anul 2002, privind 
proprietarul farmaciei, anterior arătată, în anul 1891, în perioada 1926 - 1930 şi în perioada 
1930 – 1940; 

- înscrisuri reprezentând paginile 255, 428 şi 429, din cartea întitulată „Az erdelyi 
gyogyszereszet magyar vonatkozasai” vol. II, scrisă de Peter H. Maria; 

- 31 de fotografii privind farmacia nr. 89, fostă „K.”.  
- Istoricul farmaciei din anul 1919 şi până în prezent; 
- Planul farmaciei + contracte de închiriere care au avut ca obiect 

farmacia; 
- Cereri de restituire în natură a farmaciei solicitate de reclamantă; 
- Traducerea paragrafelor referitoare la farmacistul D.C.; 
- Cereri pentru obţinerea licenţei de funcţionare a farmaciei către 

Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Farmaciştilor din România, Filiala Cluj; 
- Identificarea mobilierului farmaciei realizată de prof. univ. Kovacs 

Andrei + planşe fotografice; 
- Inventar de naţionalizare retranscris citeţ, copia originalului existând la 

dosar; 
- Carnet de muncă a mamei reclamantei K.J.; 

-   Copia dosarului de la Camera de Comerţ din anii 1947 – 1948 referitor la farmacie. 
Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 

formulate, Curtea, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., reţine următoarele: 
Prin notificarea nr. 681/04.12.2001 înregistrată la BEJ …, reclamanta K.A.E.M. a 

solicitat stabilirea măsurilor reparatorii în echivalent bănesc pentru bunurile mobile devenite 
imobile prin încorporarea lor în construcţia care a fost închiriată pentru Farmacia din str. M. 
nr.2 care a fost deţinută de mama sa. Bunurile au fost naţionalizate prin Decretul 
nr.134/02.04.1949 şi reprezintă: mobilier, aparatură, dotare, instalaţii, medicamente, material 
sanitar, articole de drogherii şi parfumerii, bibliotecă de specialitate, instrumente şi alte 
obiecte care au fost inventariate şi pentru care nu s-a achitat nicio despăgubire (f.17 dosar 
fond – vol.I). 

Aşa cum rezultă din actele de stare civilă şi din certificatul de moştenitor 
nr.977/05.04.1994  emis de Notariatul de Stat Judeţean Cluj, reclamanta  K.A.E.M. este 
moştenitoarea defunctei K.J., decedată la data de 12.02.1994, în calitate de fiică (f.20-24 
dosar fond – vol.I). 

Prin Dispoziţia nr. 17/05.01.2010 emisă de pârâtul Primarul mun. Cluj Napoca s-a 
respins notificarea reclamatei nr. 681/04.12.2001 deoarece bunurile revendicate nu fac 
obiectul Legii nr.10/2001, raportat la prevederile art.6 din această lege (f.7 dosar fond - vol.I). 

Curtea constată că prin Decretul nr.488/publicat în MO nr.76/01.04.1947 s-a acordat 
farmacistei K.J. concesiunea farmaciei din Cluj, C. nr.2 (f. 31-32 dosar fond - vol.I). 

 Potrivit art.1 alin.1 din Decretul nr.134/02.04.1949 „Se nationalizeaza unităţile 
sanitare (farmaciile din comunele urbane, resedinte şi neresedinte de judeţ şi centre 
importante muncitoresti, laboratoarele chimico - farmaceutice, drogheriile medicinale, 
depozitele de medicamente şi laboratoarele de analize medicale), în funcţiune sau care şi-au 
încetat funcţiunea parţial sau total, fără a avea autorizaţie de închidere, fie ca sunt exploatate 



individual, de societăţi de orice fel sau de asociaţii, astfel cum sunt enumerate în tabloul 
anexat, care face parte integrantă din prezentul decret. 

 Art. 2 din acelaşi act normativ a prevăzut că “Odată cu unităţile sanitare se 
nationalizeaza orice instalaţii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace 
de transport, imobile, etc., care servesc în mod permanent activităţii unităţii sanitare 
naţionalizate, indiferent dacă aparţin proprietarului unităţii sanitare naţionalizate sau oricărui 
alt proprietar”. 

La dosarul instanţei de fond a fost depus atât procesul verbal încheiat la data de 
09.04.1949, prin care s-a preluat de la numita I.K., antecesoarea reclamantei, Farmacia „V.” 
(f.18 dosar fond - vol.I), din Cluj-Napoca, str. M. nr. 2, precum şi toate actele anexă, de 
inventariere a bunurilor aflată în incinta acestei farmacii la momentul preluării sale de către 
stat, respectiv, la momentul încheierii procesului-verbal de preluare din 09.04.1949 (f.66-252 
dosar fond – vol.I). 

Susţinerea reclamantei recurente referitoare la faptul că toate bunurile mobile aflate în 
Farmacia „V.” la data preluării de către stat intră sub incidenţa art.6 din Legea nr.10/2001 
astfel încât reclamanta este îndreptăţită la stabilirea de măsuri reparatorii prin echivalent nu 
poate fi reţinută de către Curte pentru argumentele ce urmează a fi expuse. 

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, prin imobile, în înţelesul 
prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute 
la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare, 
în aceste construcţii.  

Alin. 2 al art. 6 din acelaşi act normativ statuează că măsurile reparatorii privesc şi 
utilajele şi instalaţiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul, în 
afară de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse. 

 Conform pct.6.2. din HG nr.250/1007, norma prevăzută la alin.2 al art. 6 din lege 
vizează acordarea de măsuri reparatorii pentru utilajele şi instalaţiile preluate odată cu 
imobilul, în afară de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse. Consecinţele acestei 
norme sunt următoarele: 

    a) se referă la acele bunuri care se aflau în imobilul preluat, indiferent de destinaţia 
acestuia; odată dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului, se prezumă că instalaţiile şi 
utilajele au aparţinut aceluiaşi proprietar; 

    b) pentru aceste bunuri se pot acorda nu numai măsurile reparatorii [aşa cum sunt 
definite potrivit art. 1 alin. (2) şi (3) din lege], ci şi măsura restituirii în natură; 

    c) bunurile respective trebuie să fie cele preluate odată cu imobilul şi să existe fizic 
(aceasta fiind semnificaţia sintagmei "în afară de cazul în care au fost înlocuite ... sau 
distruse") sau să nu fi fost casate; 

    d) incidenţa beneficiului legii se apreciază în funcţie de data naşterii dreptului la 
măsuri reparatorii, respectiv data intrării în vigoare a legii (deci este necesar ca bunul 
respectiv să existe fizic în patrimoniul unităţii deţinătoare la data intrării în vigoare a legii şi 
totodată este necesar ca acesta să nu fi fost casat la aceeaşi dată, respectiv să nu existe un 
proces-verbal de constatare a casării încheiat până la data de 14 februarie 2001). 

Potrivit definiţiei unanim acceptată în doctrina juridică de specialitate, prin raportare la 
dispoziţiile art. 473 C.civ., sunt bunuri mobile prin natura lor bunurile care se pot transporta 
de la un loc la altul, atât cele care se mişcă de sine, precum sunt animalele, precum şi cele 
care nu se pot strămuta din loc decât printr-o putere străină, precum lucrurile neînsufleţite. 

Din economia dispoziţiilor art. 468-470 C.civ. rezultă faptul că prin bunurile imobile 
prin destinaţie se înţeleg acele obiecte pe care proprietarul unui fond le-a pus pe acel fond 
pentru serviciul şi exploatarea fondului, precum şi toate acele efecte mobiliare pe care 
proprietarul le-a aşezat către fond în perpetuu. 



Însă, pentru a fi în prezenţa unui imobil prin destinaţie, trebuie îndeplinite două 
cerinţe, şi anume, pe de-o parte să existe un raport de accesorietate (adică de afectare) fizică 
sau voliţională (în sensul că acest raport este stabilit fie printr-o legătură materială, fie printr-o 
legătură intelectuală) între bunul mobil şi imobilul prin natura lui la care serveşte, iar, pe de 
altă parte, ambele bunuri să aibă acelaşi proprietar. 

Astfel, dacă în alin. 1 al art. 6 din Legea nr.10/2001 este avută în vedere situaţia 
bunurilor mobile devenite imobile prin incorporare (deci, imobile prin destinaţie, ceea ce 
presupune, în condiţiile art. 469 C.civ., ca acestea să aparţină proprietarului imobilului), alin.2 
al aceluiaşi articol nu mai vizează în conţinutul său, bunuri care să fie considerate imobile 
(prin destinaţie). 

Întrucât acest din urmă text reglementează situaţia utilajelor şi instalaţiilor preluate de 
stat odată cu imobilul, fără să distingă după cum acestea au aparţinut sau nu proprietarului 
imobilului, rezultă că nici interpretul nu poate face o asemenea distincţie (ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus). 

Ca atare, astfel de bunuri mobile pot aparţine proprietarului imobilului (când, potrivit 
art. 468 C.civ. sunt imobile prin destinaţie şi supuse ca atare restituirii) sau pot aparţine unui 
terţ, când îndreptăţirea la măsuri reparatorii trebuie de asemenea recunoscută, faţă de 
dispoziţiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 (care nu introduc distincţii în ce priveşte 
titularul dreptului de proprietate asupra unor asemenea utilaje ori instalaţii). 

Prin urmare, deşi reclamanta a pretins că antecesoarea sa, K.I. a fost proprietara 
farmaciei  situată în Cluj Napoca, C. nr.2, pe care a dobândit-o de la foştii proprietari în data 
de 12.05.1947, ea a recunoscut că imobilul construcţie în care funcţiona farmacia era închiriat, 
atât prin notificarea formulată, cât şi prin  memoriul de recurs, deci antecesoarea sa nu era 
proprietara construcţiei în care a funcţionat farmacia. 

În consecinţă, imobilul construcţie în care funcţiona farmacia nu s-a aflat în 
proprietatea antecesoarei reclamante la momentul preluării de stat astfel încât bunurile mobile 
solicitate, respectiv: mobilier, aparatură, dotare, medicamente, material sanitar, articole de 
drogherii şi parfumerii, bibliotecă de specialitate, instrumente şi alte obiecte care au fost 
inventariate, să poată fi calificate ca fiind imobile prin incorporare (deci, imobile prin 
destinaţie, ceea ce presupune, în condiţiile art. 469 C.civ., ca acestea să aparţină proprietarului 
imobilului) şi astfel să intre sub incidenţa art.6 alin.1 din Legea nr.10/2001. 

În privinţa utilajelor şi instalaţiilor preluate de stat sau odată cu imobilul reclamanta 
trebuia să probeze că acestea sunt cele preluate odată cu imobilul şi să existe fizic (aceasta 
fiind semnificaţia sintagmei "în afară de cazul în care au fost înlocuite ... sau distruse") sau să 
nu fi fost casate, ceea ce însă nu s-a dovedit. 

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize de evaluare mobiliara întocmită de exp. 
ing. G.I. (f.64-101 dosar fond). 

Din raportul de expertiza si din răspunsul expertului la obiecţiunile părţilor rezulta ca 
la data inventarierii bunurilor pentru întocmirea raportului de expertiza, nu au putut fi 
identificate care dintre bunurile preluate din farmacia „V.” în anul 1949, mai exista în prezent,  
bunurile existente în incinta acestei farmacii erau total diferite fata de cele existente în 
prezent, fiind imposibila identificarea acestora după 64 de ani de la preluarea acestora, 
persoanele prezente în farmacie la data inventarierii nu au putut identifica aceste bunuri.  

Prin urmare, contrar afirmaţiilor reclamantei recurente, Curtea constată că aceasta nu a 
probat în niciun mod existenţa fizică în prezent a pretinselor bunuri mobile solicitate, 
respectiv a utilajelor şi instalaţiilor preluate de stat sau odată cu imobilul, iar susţinerea 
recurentei referitoare la faptul că expertul a stabilit că bunurile mobile evaluate fac parte din 
categoria imobilizărilor corporale mobile aşa cum sunt definite prin Standardele 
Internaţionale de Evaluare IVS 220 nu prezintă nicio relevanţă în condiţiile în care expertul a 
evaluat bunurile mobile existente la momentul întocmirii raportului de expertiză în farmacia  



situată pe str. M. nr.2, respectiv: mobilier, calculatoare, frigorifice, instrumentar, diverse, 
prezentate în planşele fotografice anexate.  

În ceea ce priveşte praxisul şi licenţa farmaciei „V.” Curtea constată că deşi reclamanta 
recurentă susţine că acestea au caracterul unor bunuri, ele nu au fost solicitate prin notificarea 
nr. 681/04.12.2001, însă prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat şi 
acordarea de măsuri reparatorii sub forma despăgubirilor. 

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001 pentru 
această categorie de bunuri incorporale, reclamanta avea sarcina probei în sensul de a dovedi 
că actuala farmacie funcţionează în temeiul aceleiaşi licenţe şi praxis dobândite de 
antecesoarea reclamantei şi în baza cărora funcţiona şi Farmacia „V.” în anul 1949, însă o 
astfel de probă nu a fost administrată în speţă, situaţie în care este lipsită de relevanţă 
împrejurarea că reclamanta are calitatea de farmacistă pensionară. 

Având în vedere faptul că reclamanta nu a făcut dovada ca bunurile solicitate prin 
notificare şi bunurile incorporale mai sus arătate au caracterul de bunuri mobile devenite 
imobile prin incorporare sau de utilaje şi instalaţiile preluate de stat odată cu imobilul în 
sensul art.6 din Legea nr.10/2001, nu se poate susţine cu succes teza existenţei unui „bun” în 
înţelesul Convenţiei si Protocolului nr. 1 adiţional la Convenţie.  

Aserţiunea reclamantei recurente referitoare la faptul că prin cererea de chemare în 
judecată a învestit prima instanţă cu o acţiune mixtă, respectiv cu o plângere întemeiată pe  
dispoziţiile art.36 alin. 3 din Legea nr.10/2001 având ca obiect anularea dispoziţiei emisă de 
pârât, dar şi cu o acţiune de revendicare cu regim juridic special nu poate fi reţinută de către 
instanţa de recurs întrucât această problemă de drept a fost tranşată irevocabil prin Decizia 
nr.371/25.01.2012 a ÎCCJ astfel încât nu  mai poate fi pusă în discuţie. 

Prin această hotărâre judecătorească pronunţată în primul ciclu procesual s-a stabilit că 
limitele judecăţii de primă instanţă, aşa cum au fost fixate prin cererea reclamantei, au fost 
determinate de contestaţia acesteia împotriva dispoziţiei emise de primar în procedura Legii 
nr.10/2001, iar în aceste condiţii, instanţa de apel a apreciat greşit că tribunalul a fost învestit 
şi cu o cerere în revendicare rămasă nesoluţionată pe fond.  

În realitate solicitarea reclamantei vizând restituirea în natură a farmaciei, aşa cum a 
fost ea formulată, este subsecventă şi accesorie anulării dispoziţiei atacate, fiind indicată ca 
măsură reparatorie. Indicarea generică a dispoziţiilor art.1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţie, alături de dispoziţii ale Legii nr.10/2001, nu permitea concluzia instanţei de apel 
în sensul că obiectul învestirii instanţei a constat într-o acţiune mixtă respectiv, o contestaţie 
la Legea nr.10/2001 şi o acţiune în revendicare. În realitate, demersul judiciar l-a reprezentat 
contestaţia împotriva actului emis de entitatea deţinătoare în procedura specială a Legii 
nr.10/2001 care, oricum nu putea fi dublată de o acţiune în revendicare de drept comun 
întrucât norma specială este aptă întotdeauna să înlăture de la aplicabilitate dreptul comun.    

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept Curtea în temeiul art.312 alin.1 coroborat 
cu art.3041 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta K.A.E.M., 
împotriva sentinţei civile nr. 50 din 28.01.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 
...*, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică. 

 
 

9. Acţiune în revendicare. Imobil ce a făcut obiectul Legii nr. 10/2001. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1099 din 12 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 10147/27.06.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosar nr. ..., s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocata prin întâmpinare. 



S-a respins cererea de chemare în judecată formulata de reclamanta S.D.M., in 
contradictoriu cu parata P.M., având ca obiect revendicare imobiliară, ca neîntemeiata. 

A fost obligată reclamanta la plata în favoarea pârâtei a sumei de 1.200 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecata. 

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

„Reclamanta, in calitate de moştenitoare a fostei proprietare tabulare a imobilului 
situat in mun. Cluj-Napoca, str. ..., jud. Cluj, preluat de Statul Roman in baza Decretului de 
nationalizare nr. 92/1950, a formulat initial o cerere de restituire in natura in baza Legii nr. 
112/1995. Aceasta cerere a fost soluţionata irevocabil prin Decizia civila nr. 1334/A/2000 a 
Tribunalului Cluj in sensul restituirii in natura a doua apartamente (nr. 6 si 7) si acordarea de 
despăgubiri pentru restul apartamentelor (f. 20).  

Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001, reclamanta a uzat de procedura 
administrativa prealabila, formuland notificare prin care a solicitat restituirea in natura a 
intregului imobil (f. 14). Prin Decizia nr. 41095/2006 a Primarului Municipiului Cluj Napoca 
(f. 15, 16) s-a admis in parte notificarea reclamantei, in sensul ca s-a dispus retituirea in natura 
a terenului in suprafata de 596 mp reprezentand curtea imobilului situat in mun. Cluj-Napoca, 
str. ..., jud. Cluj, iar pentru apartamentele nr. 1-5 instrainate in baza Legii nr. 112/1995 s-a 
propus acordarea de despagubiri. 

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca sub nr. 4064/2003, 
reclamanta a solicitat in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Consiliul Local al 
Municipiului Cluj Napoca, SC Constructardealul SA si proprietarii apartamentelor nr. 1-5 
pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate ca imobilul in litigiu a fost preluat fara titlu, 
sa se dispuna restabilirea situatiei de cartea funciara in sensul reinscrierii dreptului de 
proprietate al fostei proprietare tabulare, sa se dispuna anularea contractelor de vanzare 
cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, sa fie obligati paratii sa recunoasca dreptul 
de proprietate al reclamantei asupra imobilului in litigiu. Prin Sentinta civila nr. 7654/2003 a 
Judecatoriei Cluj Napoca, ramasa irevocabila, a fost respinsa cererea formulata de catre 
reclamanta (f. 21-25).   

In cauza, instanta a retinut ca reclamanta prin formularea unei actiuni in revendicare 
intemeiate pe dreptul comun urmareste sa intre in stapanirea de fapt si de drept a 
apartamentului nr. 3  situat in mun. Cluj-Napoca, str. ..., jud. Cluj, apartament instrainat in 
favoarea paratei in temeiul Legii nr. 112/1995, in conditiile in care cererile sale de restituire in 
natura formulate in temeiul Legii nr. 112/1995 si ale Legii nr. 10/2001 au fost respinse. 
 Instanta a apreciat ca o astfel de actiune este neintemeiata prin prisma dispozitiilor 
Deciziei nr. 33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie data in solutionarea recursului in 
interesul legii. Astfel, din considerentele acestei decizii, reiese ca instanta suprema s-a 
pronuntat asupra a doua probleme de drept aparute in practica instantelor de judecata, prima 
cu privire la existenta unei opţiuni între aplicarea legii speciale, care reglementează regimul 
imobilelor preluate abuziv în perioada de referinţă, Legea nr. 10/2001, şi aplicarea dreptului 
comun în materia revendicării, şi anume Codul civil, iar a doua cu privire la raportul dintre 
legea internă, respectiv Legea nr. 10/2001 şi Convenţia europeană a drepturilor omului.  Cu 
privire la prima problema, care este aplicabila si litigiului de fata, instanta suprema a retinut 
ca ” de principiu, persoanele cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 10/2001 nu au 
posibilitatea de a opta între calea prevăzută de acest act normativ şi aplicarea dreptului comun 
în materia revendicării, respectiv dispoziţiile art. 480 din Codul civil. Cu atât mai mult, 
persoanele care au utilizat procedura Legii nr. 10/2001 nu mai pot exercita, ulterior, acţiuni în 
revendicare având în vedere regula electa una via şi principiul securităţii raporturilor juridice 
consacrat în jurisprudenta CEDO (Cauza Brumărescu contra României - 1997 ş.a.)”.  



In acord cu considerentele Deciziei nr. 33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, 
instanta a retinut ca reclamanta a uzat de procedura speciala reglementata de Legea 10/2001, 
cererea sa de restituire in natura a apartamentului in litigiu fiind respinsa in mod irevocabil de 
catre instanta, in consecinta reclamanta nu mai poate uza de procedura de drept comun a 
revendicarii  pentru a obtine restituirea in natura a apartamentului, deoarece in felul acesta s-
ar nesocoti principiul securitatii raporturilor juridice. Astfel titlul de proprietate al  paratei 
recunoascut irevocabil prin Sentinta civila nr. 7654/2003 a Judecatoriei Cluj Napoca ar putea 
fi readus din nou in discutie in cadrul unui nou litigiu in care reclamanta ar urmari aceeasi 
finalitate, insa urmand proceduri diferite.  

Pe de alta parte, instanta a retinut ca prin Decizia nr. 41095/2006 a Primarului 
Municipiului Cluj-Napoca (f. 15, 16) s-a admis in parte notificarea reclamantei si s-a propus, 
printre altele, acordarea de despagubiri pentru apartamentul nr. 3 instrainat paratei in baza 
Legii nr. 112/1995. Invocand caracterul iluzoriu al masurilor reparatorii prin echivalent 
prevazute de Legea nr. 10/2001, reclamanta justitifica temeinicia actiunii in revendicare 
intemeiate pe dreptul comun. 

Sub acest aspect, în ceea ce priveşte măsurile reparatorii prin echivalent prevăzut de 
Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, instanta a retinut ca 
intr-adevar, in jurisprudenta sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, a statuat in mod 
constant ca Fondul "Proprietatea" după cotarea acestuia la Bursă, nu funcţionează în prezent 
într-un mod susceptibil să ducă la acordarea efectivă a unei despăgubiri ceea ce a dus la 
condamnarea statului român pentru încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1, reţinându-se că a 
avut loc o lipsire de proprietate, combinată cu absenţa unei despăgubiri adecvate.  

Problema care se pune insa este aceea dacă prioritatea Convenţiei poate fi dată şi în 
cadrul unei acţiuni în revendicare întemeiate pe dreptul comun, respectiv trebuie stabilit dacă 
o astfel de acţiune poate constitui un remediu efectiv, care să acopere, până la o eventuală 
intervenţie legislativă, neconvenţionalitatea unor dispoziţii ale legii speciale, astfel cum se 
pretinde in prezenta cauza.  

Sub acest aspect, trebuie retinut ca instanta europeana europeană a stabilit că 
exigenţele art. 1 din Protocolul nr. 1 şi principiul securităţii raporturilor juridice trebuie 
respectate atât în cazul fostului proprietar, cât şi în cel al cumpărătorului de bună-credinţă.  

Ca urmare, atunci când există neconcordanţe între legea internă şi Convenţie, trebuie 
să se verifice pe fond dacă şi pârâtul în acţiunea în revendicare nu are, la rândul său, un bun în 
sensul Convenţiei  ca de exemplu o hotărâre judecătorească anterioară prin care i s-a 
recunoscut dreptul de a păstra imobilul. Cu alte cuvinte, instanta europeana a retinut ca desi 
obiectivul general al legilor de restituire este unul legitim,  prin aplicarea acestuia nu trebuie 
sa se creeze noi neajunsuri disproporţionate. În acest scop, legislaţia trebuie să facă posibilă 
luarea în considerare a circumstanţelor particulare ale fiecărei cauze, astfel încât persoanele 
care au dobândit bunuri cu bună-credinţă să nu fie puse în situaţia de a suporta 
responsabilitatea, care aparţine în mod corect statului, pentru faptul de a fi confiscat cândva 
aceste bunuri (Cauza Raicu contra României).  De asemenea, in analiza unei astfel de actiuni 
in revendicare nu trebuie ignorat nici principiul securităţii raporturilor juridice, care înseamnă, 
între altele, că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată (Cauza Brumărescu 
contra României).  Ca atare, din cauza inconsecvenţei şi deficienţelor legislative, precum şi a 
eventualelor litigii anterior soluţionate, nu este exclus ca într-o astfel de acţiune în revendicare 
ambele părţi să se poată prevala de existenţa unui bun în sensul Convenţiei, instanţele fiind 
puse în situaţia de a da preferabilitate unuia în detrimentul celuilalt, cu observarea, în acelaşi 
timp, a principiului securităţii raporturilor juridice.    Într-o atare situaţie, soluţia ar avea 
efectul privării uneia dintre părţi de un bun în sensul Convenţiei, ceea ce va însemna ca nu 
statul să suporte consecinţele adoptării unor norme legale neconforme cu Convenţia, ci un 
particular. Or in reglementarea acestei situatii, desi privarea de bun în absenţa oricărei 



despăgubiri constituie,  o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, chiar 
din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului reiese că, atunci când statul nu mai 
poate să restituie imobilul în natură, iar măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute de legea 
internă sunt încă iluzorii, urmează să se plătească reclamantului despăgubiri băneşti”.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta, recalificat în 
apel, la termenul de judecată din data de 14.11.2013 (f. 34 dosar apel), solicitând, în 
principal, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea 
sentinţei, în sensul admiterii acţiunii. 

Prin întâmpinarea depusă la filele 23-25 dosar apel, intimata P.M. a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 49/A/16.01.2014, pronunţată în dosar nr. ..., a 
respins ca nefondat apelul reclamantei, cu consecinţa menţinerii în tot a sentinţei apelate. 

A fost obligată apelanta la plata sumei de 1.200 lei, cheltuieli de judecată în apel, în 
favoarea intiamtei. 

Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, 
următoarele: 

„In ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către intimată, 
reţinem că aceasta a  fost soluţionată de prima instanţă, in sensul respingerii acesteia, iar  
intimata nu a declarat apel împotriva soluţiei dată acestei excepţii. 

Astfel, soluţia dată excepţiei, nefiind  atacată, a devenit irevocabilă, dobândind 
autoritate de lucru judecat. 

In aceste condiţii, in lipsa  formulării apelului, reiterarea acestei excepţii de către 
intimată este neavenită. 

Motivele de apel invocate de reclamantă sunt neîntemeiate. 
In dispozitivul Deciziei nr. 33/2008 dată in recurs in interesul legii, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a statuat următoarele: „Concursul dintre legea  specială şi legea generală se 
rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar  
dacă acesta nu este prevăzut expres in legea specială. 

In cazul in care sunt sesizate neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea 
10/2001 si convenţia europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate. Această 
prioritate  poate fi dată in cadrul unei acţiuni in revendicare, întemeiată pe dreptul comun, in 
măsura in care  astfel nu s-ar aduce atingere unui alt drept  de proprietate sau securităţii 
raporturilor juridice. 

Contrar susţinerilor apelantei, in speţă sunt aplicabile  dispoziţiile tezei finale  ale 
deciziei pronunţate in recurs in interesul legii mai sus menţionate, întrucât admiterea acţiunii 
in revendicare a reclamantei ar aduce atingere dreptului de proprietate dobândit de pârâtă  
asupra apartamentului ce face obiectul litigiului, precum şi securităţii raporturilor  juridice, 
având in vedere că intre părţi s-au mai purtat două litigii, soluţionate irevocabil, in care, 
discutându-se contractul de vânzare-cumpărare al pârâtei, s-a statuat  de către instanţe că 
acesta este valabil . 

Astfel, având in vedere  decizia dată in recurs in interesul legii, obligatorie pentru 
instanţe potrivit art. 330 ind. 7 Cod pr.civ. şi împrejurările  concrete ale speţei, astfel cum au 
fost reţinute mai sus, concluzia care se impune este aceea că  reclamanta nu are deschisă calea 
unei acţiuni in revendicare întemeiată pe dreptul comun. 

Reclamanta invocă in susţinerea acţiunii dispoziţiile art. 1 din Protocolul 1 la CEDO , 
insă susţinerile acesteia sunt neîntemeiate, câtă vreme in procedurile de restituire, acesteia  nu 
i-a fost recunoscut vreun drept cu privire la apartamentul nr. 3 in materialitate sa, drept care să 
fi fost încălcat, ci dreptul la despăgubiri.  

In schimb, pârâta poate invoca  prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire a 
apartament, câtă vreme prin hotărâre irevocabilă i s-a recunoscut valabilitatea actului de 



dobândire cu privire la acest apartament. In privinţa pârâtei, admiterea acţiunii în revendicare 
a reclamantei ar aduce atingere intr-adevăr unui bun in sensul convenţiei. 

Faţă de argumentele expuse mai sus, apreciem că analizarea susţinerilor reclamantei 
referitoare la  nevalabilitatea titlului statului,  reaua credinţă a dobânditoarei şi toate celelalte 
argumente invocate in cuprinsul cererii de chemare în judecată nu se mai impunea.  

Având in vedere motivele expuse mai sus şi dispoziţiile art. 294-296 Cod pr.civ. 
tribunalul va respinge apelul ca nefondat, menţinând in intregime sentinţa atacată. 

În temeiul disp. art. 274 Cod pr.civ,.apelanta va fi obligată să plătească intimatei P.M. 
suma de 1200 lei cheltuieli de judecată in apel reprezentând onorariul avocaţial”.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamanta S.D.M., 
solicitând, în temeiul art. 304 pct., 9, art. 312 pct. 5 C.pr.civ., admiterea recursului şi, în 
principal, trimiterea cauzei spre rejudecare întrucât instanţa nu a analizat cauza pe fond, iar în 
subsidiar, modificarea deciziei ca neîntemeiată, admiterea apelului, modificarea sentinţei 
apelate, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată; cu 
cheltuieli de judecată în fond, apel şi recurs, conform chitanţelor depuse la dosar. 

În motivarea recursului s-a arătat că reclamanta este moştenitoarea testamentara a 
defunctei proprietare tabulare B.A.M.C., decedată la data de 7 noiembrie 1995 (identică cu E. 
dr. G. sau E. dr. C. - născută C.A.), înscrisă în CF nr. 8553 Cluj sub B2? cu titlu de vânzare-
cumpărare la data de 08,12,1938, ca bun propriu, asupra imobilului situat administrativ în 
Cluj-Napoca, str. ... nr.65 (sub nr. topo 10514/1 - casă din cărămidă acoperită cu ţiglă, la 
parter compusă din 5 camere, 1 bucătărie; la etaj din 4 camere, 1 bucătărie, dependinţe; la 
mansardă 3 camere, 1 bucătărie, dependinţe şi curte în suprafaţa de 102 mp; iar sub nr. topo 
10514/2 - teren cu destinaţie de curte în suprafaţă de 596 mp). 

La data de 25 noiembrie 1955 în baza Decretului de naţionalizare nr. 92/1950, acest 
imobil a fost preluat de la antecesoarea reclamantei de către Statui Român (ulterior imobilul 
fiind compartimentat în 7 apartamente» cinci cu destinaţie de locuit şi 1 cu altă destinaţie). 

La data de 24 iunie 1996 reclamanta a formulat în temeiul Legii nr. 112/1905 o cerere 
de restituire a imobilului, nr. 399/24.06.1996. 

Cu toate acestea, în decursul anului 1996, ulterior formulării cererii de restituire si 
înaintea soluţionării irevocabile a acesteia, cele 5 apartamente având destinaţia de locuinţe au 
fost înstrăinate de către Statul Român prin SC CONSTRUCTARDEALUL SA» cu privire la 
apartamentul pârâţilor, nr.5, fiind încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 
34310/14.04.1997. 

La data de 03.12.1998 Comisia Judeţeană Cluj pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 a 
respins cererea de restituire în natură şi a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul mai 
sus menţionat, prin Hotărârea nr. 264. 

În dosarul nr.1931/1999 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta a atacat 
Hotărârea Comisiei Judeţene, dosarul fiind soluţionat irevocabil prin decizia pronunţată în 
apel, nr. 1334/A/2000 a Tribunalului Cluj (dosar nr. 3654/2000), hotărârea fiind în sensul 
admiterii în parte a cereri, cu consecinţa restituirii în natura a apartamentelor nr. 6 şi 7 din 
imobil şi a acordării de despăgubiri pentru celelalte apartamente. 

Cu toate acestea, despăgubirile propuse nu au fost niciodată recalculate şi achitate, aşa 
cum rezultă din Adeverinţa nr. 7407/24.09.2002, eliberată de Comisia Judeţeană. 

La data de 14 august 2001 reclamanta a formulat Notificarea nr.1248/2001, solicitând 
restituirea în natură a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. ... nr.65. 

De asemenea, la data de 14 august 2002, reclamanta a formulat in dosar nr. 9605/2002 
al Tribunalului Cluj o cerere de chemare în judecată împotriva Statului Român şi a 
cumpărătorilor la Legea nr. 112/1995, solicitând: constatarea trecerii imobilului în 
proprietatea Statului Român fără titlu; restabilirea situaţiei de CF; constatarea nulităţii 
absolute a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995. 



Această acţiune a fost declinată spre competentă soluţionare către Judecătoria Cluj-
Napoca, fiind înregistrată sub nr.4064/2003. 

Prin Sentinţa civilă nr. 7654/2003 pronunţată în acest dosar, menţinută şi în apel şi în 
recurs, deşi s-a respins acţiunea reclamantei cu privire la anularea contractelor, s-a constatat 
totuşi în motivarea hotărârii faptul că imobilul în speţă a fost preluat de către Statul Român 
fără titlu valabil. 

Cu toate acestea, analizând starea de fapt, instanţa a considerat că pârâţii din acel 
dosar, inclusiv pârâţii din prezentul dosar ar fi fost de bună-credinţă la momentul la care au 
cumpărat apartamentele din imobil în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. 

Astfel, a reţinut instanţa de fond că pârâţii-cumpărători au fost de bună-credinţă având 
în vedere că în cartea funciară a imobilului apărea Statul Român, iar reclamanta nu ar fi 
notificat pârâţii cu privire la intenţia de a solicita restituirea. 

Pe de altă parte, în apel instanţa a reţinut în motivarea bunei-credinţe faptul că, deşi 
reclamanta a depus cerere de restituire în natura care nu era irevocabil soluţionată la 
momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, fiind propusă la acel moment doar 
acordarea de despăgubiri, dispoziţiile Legii nr.112/1995 nu ar prevedea nicăieri în mod expres 
suspendarea procedurii de vânzare până la soluţionarea definitivă a cererilor de acordare a 
măsurilor reparatorii. 

De asemenea, în motivare instanţa a mai reţinut şi faptul că în dosarul nr.1931/1999 
aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta şi-ar fi precizat la primul termen acţiunea, 
în sensul că a solicitat restituirea în natură doar a ap. 6 si 7, pentru celelalte solicitând 
despăgubiri, ceea ce ar fi o nouă dovadă a bunei credinţe a reclamanţilor, insa instanţa a omis 
să analizeze faptul că la momentul la care reclamanta a atacat Hotărârea nr. 264/03.12.1998 a 
Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr. 112/1995 şi apoi a formulat acea precizare în faţa 
instanţei (în anul 1999), contractele de vânzare-cumpărare erau deja încheiate, astfel că nu se 
putea lua în considerare aceea situaţie la analiza bunei sau relei credinţe de la momentul 
încheierii contractelor. 

În consecinţă, prin Sentinţa civilă nr.7654/2003, rămasă definitivă prin respingerea 
apelului prin Decizia civilă nr.530/A/2004 a Curţii de Apel Cluj şi irevocabilă prin 
respingerea recursului prin Decizia nr. 1294/R/2006 a Curţii de Apel Cluj, a fost respinsă 
acţiunea reclamantei. 

La data de 3 ianuarie 2007, reclamanta a formulat o nouă acţiune, înregistrată sub nr. 
..., prin care a solicitat constatarea trecerii imobilului în proprietatea Statului Român fără titlu; 
restabilirea situaţiei de CF; constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare 
încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a relei-credinţe a cumpărătorilor şi 
desfiinţarea Dispoziţiei de restituire nr. 41095/07.12.2006 a Primarului mun. Cluj-Napoca, 
acţiune respinsă irevocabil prin Decizia nr.264/2009, ca urmare a reţinerii excepţiei autorităţii 
de lucru judecat şi a prescripţiei dreptului de a solicita anularea contractelor de vânzare-
cumpărare în temeiul Legii nr.10/2001. 

Prin Sentinţa civilă nr. 10147/2013, instanţa de fond a respins acţiunea reclamantei ca 
neîntemeiată, motivând soluţia exclusiv pe considerentele Deciziei nr.33/2008 a ÎCCJ. 
Această motivare a fost reţinută si de Tribunalul Cluj, prin decizia atacată cu prezentul recurs, 
a cărei legalitate recurenta o contestă pentru următoarele motive: 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 312 pct. 5 C.pr.civ., reclamanta considera că acestea 
sunt aplicabile în cauză, având în vedere că atât instanţa de fond, cât si cea de apel nu au 
analizat deloc circumstanţele concrete ale cauzei,  neadmiţând nicio probă în afară de 
înscrisurile de la dosar si în consecinţă nejudecând fondul. 

Astfel, deşi nu s-a admis în mod expres excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta, 
totuşi instanţa de apel a preluat considerentele instanţei de fond şi a motivat întreaga hotărâre 
pe considerentele Deciziei nr.33/2008, concluzia fiind de fapt aceea că o astfel de acţiune ar fi 



inadmisibilă, reclamanta nemaiputând uza de ea, şi nu neîntemeiat ceea ce ar fi presupus 
analizarea pe fond a cererii. 

Însă în speţă nu sunt întrunite condiţiile avute în vedere de Înalta Curte de Casaţie în 
motivarea dată Deciziei nr.33/2008, respectiv circumstanţele care au dus la sesizarea Curţii cu 
o astfel de problemă juridică, şi anume, situaţiile în care se înregistrau astfel de acţiuni 
întemeiate pe dreptul comun, fără ca reclamanţii să fi utilizat de procedurile prevăzute de 
legile speciale.  

Or, în speţă, reclamanta a utilizat de toate procedurile şi termenele speciale, însă, deşi 
s-a constatat nevalabilitatea preluării de către Stat şi în consecinţă existenţa unui bun în sensul 
Convenţiei, realizarea dreptului a fost refuzată prin respingerea cererii de anulare a 
contractelor. 

În condiţiile în care s-a constatat de către primele instanţe, pe de o parte, caracterul 
ilegal al preluării şi, pe de altă parte, valabilitatea titlului pârâtei (care provine de la un 
neproprietar - Statul Român), reclamanta recurentă a apreciat că instanţa ar fi trebuit să 
procedeze la analiza pe fond a cererii, respectiv compararea celor două titluri. 

Astfel, în mod greşit a motivat instanţa de fond soluţia dată, în condiţiile în care 
Decizia 33/2008 prevede în mod expres posibilitatea analizării priorităţii dispoziţiilor 
comunitare în cadrul unei acţiuni în revendicare întemeiată pe dreptul comun.  

Or, instanţa de fond, deşi a reţinut că potrivit acestei decizii ar fi fost obligată să 
verifice pe fond, totuşi nu a făcut-o.  

Simplul motiv că s-ar putea aduce atingere dreptului pârâtei nu poate fi determinant, în 
condiţiile în care în mod evident, punându-se problema posibilităţii promovării unei acţiuni în 
revendicare, aceasta ar duce la atingerea dreptului altei persoane, respectiv a persoanei care se 
consideră proprietară asupra imobilului (pârâta-intimată). 

În subsidiar, reclamanta a solicitat modificarea sentinţei atacate, pentru următoarele 
considerente: 

Prin Decizia nr.33/2008 a ÎCCJ s-a statuat cu putere obligatorie pentru instanţe că 
existenţa Legii nr. 10/2001, ca lege specială, nu exclude posibilitatea de a recurge la acţiunea 
în revendicare, în cazul în care reclamantul se prevalează de un bun în sensul art.1 din 
Protocolul nr. 1, în astfel de cazuri instanţa trebuie să verifice, în funcţie de circumstanţele 
concrete, în ce măsură legea internă intră în conflict cu Convenţia, iar în caz afirmativ să dea 
curs dispoziţiilor art. 20 din Constituţie, care obligă instanţa naţională să aplice dispoziţiile 
internaţionale şi nu legea internă aflată în conflict cu acestea. 

Astfel, în ceea ce priveşte Decretul nr. 92/1950, acesta contravenea art. 8 şi art. 10 din 
Constituţia de la 1948 cu privire la proprietatea privată, dispoziţiilor art. 481 Cod civil, 
potrivit cărora nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de 
utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire, precum şi dispoziţiilor art. 555 
şi urm. din NCC. 

Faţă de aceste texte de lege, rezultă că imobilul în speţă nu a ieşit niciodată legal din 
patrimoniul adevăratului proprietar (în speţă reclamanta, ca şi succesoare a proprietarei 
tabulare). 

Mai mult, acest aspect este confirmat şi de dispoziţiile CEDO în materie (art.46 din 
Convenţie şi art. 21 din Constituţie); cauzele Ioana Petrescu şi alţii c. României (cererea 
23635/04, hotărârea din 03.06.2008), Gabriel c. României (cererea 35951/02, hotărârea din 
08.03.2007) - în care Curtea a arătat că reclamanţii sunt titularii unui bun protejat de art. 1 din 
Protocolul nr. 1, având în vedere constatarea instanţelor interne privind caracterul ilegal şi 
abuziv al confiscării de către Stat a imobilului; 

- Czaran şi Grofcsik c. României (cererea 11388/06, hotărârea din 02.063009), 
Filipescu c. României (cererea 34839/03, hotărârea din 30.09.2008) si Gingis c. României 
(cererea 35955/02, hotărârea din 04.11.2008) - în care Curtea a arătat că, întrucât instanţele 



interne au stabilit caracterul ilegal al naţionalizării, chiar dacă această împrejurare a fost 
reţinută în considerente si nu în dispozitiv, reclamanţii aveau un bun în sensul art. 1 din 
Protocolul nr. 1. 

Faţă de această practică a CEDO, rezultă că, faţă de faptul că bunul nu a ieşit niciodată 
legal din patrimoniul adevăratului proprietar, reclamanta-recurentă are o valoare patrimonială 
în sensul art. 1 din Protocolul nr. l adiţional la Convenţie. 

Mai mult, raportat la faptul că există o hotărâre irevocabilă prin care s-a reţinut 
nevalabilitatea titlului Statului şi combinat cu lipsa oricărei despăgubiri, în mod evident o 
astfel de acţiune de revendicare este admisibilă. 

Aceasta s-a reţinut de către Curte şi în cauza Faimblat c. României, apreciindu-se că, 
în condiţiile în care Legea nr. 10/2001 nu este o cale efectivă de realizarea a dreptului, nefiind 
în măsură să conducă într-un interval rezonabil la plata unei despăgubiri, astfel de acţiuni sunt 
admisibile, chiar având ca obiect revendicarea (pentru identitate de raţiune).  

Raţionamentul care stă la baza unei astfel de concluzii este următorul: negarea 
accesului la instanţă pe calea dreptului comun ar putea fi acceptată doar în condiţiile în care 
calea specială oferită este una efectivă. 

De asemenea, instanţa europeană a constatat în favoarea foştilor proprietari încălcarea 
dreptului de proprietate garantat de art. 1 Protocolul nr. 1 în situaţii asemănătoare cu a 
reclamantei, respectiv în situaţia în care foştii proprietari au justificat existenţa unui bun în 
sensul Convenţiei - o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care le-a consfinţit 
dreptul de proprietate (prin constatarea nevalabilităţii preluării), urmată de desfiinţarea 
acesteia sau imposibilitatea punerii în executare, ulterior momentului în care s-a născut în 
sarcina Statului Român obligaţia de respectare a Convenţiei (cauza Raicu c. României). 

Pe de altă parte, aşa cum reiese din cuprinsul motivării date de CEDO în cauza Străin 
c. României (parag. 39 şi 59), cazul vânzării imobilului către un terţ de către stat, combinat cu 
lipsa totală a oricărei despăgubiri, reprezintă o privare de proprietate contrară art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţie. 

Analizând raţionamentul Curţii Europene în cauzele Păduraru, Străin şi Porţeanu, care 
au creat un tipar în practica Curţii, se constată că în fiecare speţă în parte s-a analizat în primul 
rând existenta unui "bun”, în sensul alin. 1 din Protocolul nr. 1. 

S-a stabilit că este întrunită această condiţie când instanţele naţionale au recunoscut 
dreptul de proprietate în patrimoniul petenţilor, fie ca "bun actual", fie ca „speranţă legitimă” 
de redobândire.  

Or, "speranţă legitimă de redobândire" există în măsura în care vânzarea către chiriaşi 
în temeiul Legii nr. 112/1995 s-a realizat anterior soluţionării irevocabile a dosarului în care s-
a pronunţat o hotărâre judecătorească prin care s-a constatat nelegalitatea preluării - Străin, 
Păduraru, Porfeanu (ceea ce este cazul şi în speţă). 

În acest sens este şi Hotărârea din 4 noiembrie 2008 a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în cauza Gingis împotriva României, unde se prevede: "33. Curtea arata ca 
Judecătoria Constanta a statuat caracterul ilegal al naţionalizării bunului prin Sentinţa sa din 
21 iunie 2004”.  

Prin urmare, ea apreciază ca aceasta constatare a ilegalităţii care, de altfel nu a fost 
infirmata de o instanţa superioara are ca efect recunoaşterea in mod indirect si cu efect 
retroactiv, a dreptului de proprietate ai reclamanţilor asupra bunului in cauza.  

In plus, Curtea constata ca acest drept nu era revocabil si ca nu a fost nici contestat nici 
infirmat pana astăzi.  

Prin urmare, Curtea apreciază ca reclamanţii aveau un bun in sensul art. 1 din 
Protocolul nr. 1. 

În analiza celor două titluri, reclamanta a considerat că, în conformitate cu principiile 
care guvernează dovada acţiunii în revendicare, în condiţiile în care se compară titluri care 



provin de la autori diferiţi, are câştig de cauză cela care a dobândit de ta autorul al cărui drept 
este preferabil, fiind aplicabil principial conform căruia nimeni nu poate transmite altuia mai 
multe drepturi decât are el însuşi 

Reclamantă-recurentă a solicitat constatarea faptului că titlul de proprietate al 
recurentei este preferabil titlului pârâtei - intimate, în condiţiile în care recurenta este 
moştenitoarea proprietarei iniţiale, care a fost privată fără nicio despăgubire de posesia şi 
folosinţa imobilului, atât prin preluarea abuzivă, cât şi prin vânzarea apartamentului către 
pârâtă (înainte de soluţionarea irevocabilă a cererii de restituire), în condiţiile în care, potrivit 
art.1 din Legea nr.112/1995 Statul Român nu putea înstrăina decât locuinţele dobândite cu 
titlu.  

In consecinţă, titlul pârâtei este dobândit de la un neproprietar, bunul nefiind niciodată 
ieşit legal din patrimoniul proprietarului iniţial. 

În stabilirea priorităţii şi eficienţei titlului de proprietate, mai trebuie observat că 
reclamanta a încercat în mod continuu să redobândească dreptul de proprietate luat abuziv, 
nefiind în pasivitate şi utilizând toate căile legale. 

Pe de altă parte, pârâta a folosit acest imobil ani la rând pentru o chirie modică şi apoi 
a cumpărat apartamentul la un preţ mult sub nivelul real al pieţei. 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 în forma în vigoare la momentul 
pronunţării Sentinţei civile nr.7654/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca prin care, pe de-o parte, 
era constatată preluarea abuzivă, iar pe de altă parte, se respingea cererea de anulare a 
contractelor de vânzare-cumpărare, art.2 alin.2) prevedea că persoana îndreptăţită îşi păstrează 
calitatea de proprietar avută la data preluării dacă face dovada că a formulat cerere de 
restituire in temeiul şi termenul prevăzut de Legea 10/2001. 

In speţă reclamanta a formulat o astfel de notificare, conservându-i dreptul de a obţine 
restituirea în natură si deţinând un bun în sensul prevăzut de Convenţie.  

Mat mult, reclamanta avea la acel moment şi o speranţă legitimă născută din 
dispoziţiile neechivoce ale legii în sensul că nu a pierdut niciodată calitatea de proprietar 
moştenită de la persoana de la care s-a preluat abuziv imobilul (cauza Păduraru c. României). 

În aceste condiţii, în analiza comparativă a titlurilor de proprietate instanţa ar fi trebuit 
să analizeze în ce măsură privarea recurentei de proprietate prin înstrăinarea bunului către 
pârâta-intimată corespunde cerinţelor primului paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, respectiv 
dacă ingerinţa este prevăzută de legea internă, a fost justificată de o cauză de utilitate publică 
şi dacă există un just echilibru între cerinţele protejării unui interes general al comunităţii şi 
imperativul protejării dreptului fundamental al individului, în sensul acordării unei 
compensaţii rezonabile si efective în schimbul bunului de care a fost deposedată. 

Aceasta analiza a fost de altfel făcută. de CEDO în cauzele pilot Străin, Păduraru, 
Porţeanu, Astfel, în ceea ce priveşte cea de-a treia condiţie, CEDO a reţinut în repetate rânduri 
faptul că vânzarea de către Stat a unui bun al altuia, chiar anterioară confirmării în justiţie în 
mod definitiv a dreptului de proprietate al cumpărătorului care ar fi fost de bună-credinţă 
reprezintă o privare de bun (cauza Străin c. României).  

S-a constatat astfel de către Curte că Legea nr. 112/1995 nu permitea Statului Român 
să vândă chiriaşilor un bun naţionalizat în mod abuziv numai după finalizarea şi epuizarea 
efectivă a tuturor procedurilor (administrative şi judecătoreşti), numai la acest moment fiind 
împlinită condiţia suspensivă care afecta vânzarea apartamentelor ce nu se restituie foştilor 
proprietari sau moştenitorilor acestora, 

În speţă, pârâta intimată a cumpărat acest apartament înainte de soluţionarea cererii de 
constatare a nevalabilităţii titlului Statului şi de restituire a imobilului, respectiv înainte de 
naşterea legală a însăşi dreptului la cumpărare afectat de condiţia suspensivă. Astfel, este o 
situaţie asemănătoare celei din cauza Păduraru c. României, în care CEDO a reţinu că s-a 
creat o situaţie de incertitudine şi nesiguranţă juridica, deoarece, deşi prevederile legislaţiei 



interne interziceau vânzarea imobilelor către chiriaşi înainte de a se clarifica situaţia juridică 
şi de a se analiza valabilitatea titlului Statului, acesta a vândut imobilele către chiriaşi. Faţă de 
această situaţie, rezultă că privarea de proprietate a reclamantei s-a continuat prin chiar titlul 
pârâtei şi a împiedicat redobândirea posesiei asupra apartamentului. 

In condiţiile existenţei unei hotărâri de recunoaştere a preluării abuzive de către stat a 
apartamentului revendicat de reclamanta, buna-credinţă a pârâtei, care a fost constatată de 
instanţă, nu poate fi avută în vedere ca un criteriu de preferabilitate în judecarea cererii în 
revendicare, neputând valora prin ea însăşi un titlu de proprietate care să anihileze forţa 
juridica a titlului reclamantei, raportat si la concursul dintre dispoziţiile interne si cele 
comunitare. 

Faţă de toate cele de mai sus, rezultă că eventuala bună-credinţă a pârâtei intimate la 
momentul cumpărării, nu are nicio relevantă faţă de privarea de proprietate a reclamantei şi 
faţă de încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1. 

În consecinţă, având de ales între protecţia oferită dreptului de proprietate al 
reclamantei de art. l din Protocolul nr. l şi cel al pârâtei, stabilit prin prisma dispoziţiilor Legii 
nr.10/2001, reclamantă solicita a se da preferabilitate dreptului reclamantei, ca succesoare a 
proprietarului iniţial, confirmat prin constatarea irevocabilă a preluării fără titlu valabil şi nu 
dreptului pârâtei, care a fost dobândit de la Statul Român, care niciodată nu a deţinut un titlu 
legal pentru a putea înstrăina în mod valabil, neexistând astfel în patrimoniul acesteia un bun 
în sensul convenţiei. 

În ceea ce priveşte posibilitatea reparaţiei efective care a fost reţinută de instanţa de 
fond si menţionată si de către instanţa de apel, reclamanta consideră că în mod neîntemeiat s-a 
reţinut că, deşi măsurile reparatorii prin echivalent care ar urma să revină reclamantei, sunt 
iluzorii, totuşi acestea asigură acoperirea privării de bun. 

Reclamanta recurentă a considerat că analiza preferabilităţii unuia dintre titluri urma a 
se face şi prin prisma respectării principiului proporţionalităţii. 

Astfel, în condiţiile admiterii acţiunii reclamantei ar fi respectat echilibrul necesar, 
întrucât pârâta ar putea obţine într-un termen rezonabil restituirea preţului plătit precum şi 
valoarea de circulaţie a apartamentului la standardele de evaluare internaţionale.  

Pe de altă parte, reclamanta, în condiţiile obţinerii doar a despăgubirilor calculate 
potrivit Titlului VII din Legea nr.247/2005 ar suferi datorită termenului îndelungat si incert 
pentru plata acestora, având în vedere că nici la acest moment nu este stabilit un termen 
pentru plată, ca urmare a respingerii cererii de restituire în natură. 

În acest context, nu se poate reţine existenţa unui remediu efectiv al încălcării şi 
abuzului constatat, fiind elocvente în acest sens şi concluziile CEDO în cauza Faimblat c. 
României referitoare la caracterul teoretic şi iluzoriu al accesului ta restituire prin procedura 
administrativă. 

Pe de altă parte, în ceea ce o priveşte pe pârâtă, prin intrarea în vigoare a Legii 
nr.1/2009 este înlăturat riscul încălcării dreptului de proprietate al acesteia. în condiţiile în 
care aceasta are posibilitatea obţinerii valorii de piaţă a imobilului 

În concluzie, reclamanta este în imposibilitatea de a îşi recupera bunul pe altă cale, 
deşi s-a constatat preluarea sa abuzivă de la antecesoarea subsemnatei, astfel că, singura 
soluţie pentru înlăturarea privării de proprietate la care a fost supusă în mod continuu este 
aplicarea directă a dispoziţiilor Convenţiei, care primează faţă de legislaţia internă, în acest 
fel, neputându-se realiza reparaţia faţă de reclamantă prin despăgubiri băneşti, şi pe de altă 
parte, fiind posibilă înlăturarea riscului ca pârâta să suporte consecinţele testelor de lege 
neconforme cu Convenţia (prin apariţia Legii nr. 1/2009), urmează a se da preferinţă titlului 
reclamantei, prin admiterea acţiunii în revendicare. 

Faţă de toate cele de mai sus, pornind în primul rând de la analiza faptului că acest 
imobil a fost preluat abuziv şi pârâta-intimată a dobândit dreptul său de la un neproprietar şi 



coroborat cu practica Curţii Europene în marea majoritate a acestor situaţii, recurenta solicită 
admiterea recursului şi în principal trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere că nu s-
a procedat la o analiză pe fond, iar în subsidiar modificarea deciziei ca nelegală, cu consecinţa 
admiterii apelului, modificarea sentinţei instanţei de fond în sensul admiterii acţiunii aşa cum 
a fost formulată, cu cheltuieli de judecată în fond, apel şi recurs. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata P.M. a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că acţiunea în revendicare este inadmisibilă 
în raport de dispoziţiile Decizie în interesul legii nr. XXXIII/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, acţiunea reclamantei tinzând a aduce o atingere securităţii raporturilor juridice, 
încălcând astfel dispoziţiile art. 6 din Convenţie, reclamanta neavând deschisă calea unui 
proces pe dreptul comun, ci doar procedura specială prevăzută de Legea nr. 10/2001, lege de 
care, de altfel reclamanta a şi uzat. 

Pârâta este cea care poate invoca prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire la 
apartament, câtă vreme prin hotărâre irevocabilă i s-a recunoscut valabilitatea actului de 
dobândire cu privire la acest apartament. In privinţa pârâtei, admiterea acţiunii în revendicare 
a reclamantei ar aduce atingere intr-adevăr unui bun în sensul convenţiei. 

Nu pot fi primite susţinerile instanţei de fond, în sensul că intimata, atâta vreme cât nu 
a formulat apel, nu ar putea reitera excepţia autorităţii de lucru judecat, în apel.  

In acest sens, raportat la dispoziţiile art. 166 C.pr.civ., pârâta consideră că este 
îndreptăţită să reitereze, să reinvoce excepţia autorităţii de lucru judecat, aşa cum a făcut şi în 
faţa instanţei de apel, înţelegând să reitereze excepţia şi în faţa instanţei de recurs. 

Aşadar, raportat la dispoziţiile art. 166 C.pr.civ., pârâta susţine excepţia autorităţii de 
lucru judecat raportat la Sentinţa civilă nr. 7654/2003 pronunţată în dosar nr. 4064/2003 de 
Judecătoria Cluj - Napoca şi la Sentinţa civilă nr. 324/2007, pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosar nr. ..., modificată prin Decizia civilă nr. 373/A/2007, pronunţată de Curtea de Apel Cluj 
în dosar nr. .... 

Prin Sentinţa civilă nr. 7654/2003 pronunţată în dosar nr. 4064/2003 de Judecătoria 
Cluj - Napoca a fost respinsă acţiunea aceleaşi reclamante, împotriva pârâtei, având ca obiect 
constatarea trecerii în proprietatea statului a imobilului, fără titlu, restabilirea situaţiei de carte 
funciară, anularea contractelor de vânzare - cumpărare cu privire la apartamentele din imobil 
şi obligarea pârâtei împreună cu celelalte persoane la recunoaşterea dreptului de proprietate 
asupra imobilului.  

De asemenea prin Sentinţa civilă nr. 324/2007, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. ... modificată prin Decizia civilă nr. 373/A/2007 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosar nr. ... prin care a fost respinsă solicitarea aceleaşi reclamante în ceea ce priveşte: 
constatarea că trecerea imobilul în proprietatea statului a fost fără titlu valabil, sa se constate 
ca pârâta împreună cu celelalte persoane au fost de rea-credinţă la încheierea contractelor, să 
se constate nulitatea absolută a acestor contracte, să se dispună restabilirea situaţiei anterioare, 
pârâta, împreună cu ceilalţi pârâţi din acel dosar, să fie obligaţi la recunoaşterea dreptului de 
proprietate al reclamantei asupra imobilului şi să se desfiinţeze în parte Dispoziţia nr. 
41095/7.12.2006 cu consecinţa emiterii unei noi dispoziţii. 

Prin acţiunea dedusă judecăţii în prezentul dosar reclamanta solicită obligarea intimatei 
la recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantei asupra apartamentului nr. 3 situat în 
Cluj – Napoca, str. ... înscris în CF 123166 şi obligarea intimatei la predarea în deplină 
proprietate şi posesie a acestuia în favoarea reclamantei. 

Pârâta a arătat că excepţia autorităţii de lucru judecat este întemeiată raportat la 
dispoziţiile art. 166 C.pr.civ., existând triplă identitate în ceea ce priveşte petitul nr. 1 din 
cererea de chemare în judecată. 

Mai mult, în practică şi doctrină s-a reţinut în mod constant că principiul puterii 
lucrului judecat rezultând din art. 1201 C.civ. împiedică nu numai judecarea din nou a unui 



proces terminat având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat între acelaşi părţi, chiar cu poziţia 
procesuală inversată, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că 
drepturile recunoscute unei părţi printr-o hotărâre irevocabilă să nu fie contrazise printr-o 
hotărâre posterioară pronunţată într-un alt proces. 

Or, reclamanta, chiar acest lucru încearcă să obţină, respectiv contrazicerea Sentinţei 
civilă nr. 7654/2003 pronunţată în dosar nr. 4064/2003 de Judecătoria Cluj - Napoca şi a 
Sentinţei nr. 324/2007, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. ....  

Intimata apreciază că recursul reclamantei este nefondat, întrucât în mod eronat susţine 
reclamanta că prin Sentinţa civilă nr. 7654/2003 pronunţată în dosar nr. 4064/2003 de 
Judecătoria Cluj - Napoca s-ar fi constatat că imobilul situat în Cluj - Napoca str. ... ar fi fost 
preluat fără titlu valabil. 

In realitate, cererea recurentei, privind constatarea preluării fără titlu valabil a 
imobilului menţionat, a fost respinsă în mod irevocabil. 

Astfel antecesoarea în drepturi a reclamantei a pierdut orice drept asupra imobilului in 
litigiu. 

Pe de altă parte, în condiţiile legii nr. 10/2001, prin Dispoziţia nr. 41095/07.12.2006 au 
fost stabilite măsuri reparatorii în favoarea reclamantei pentru apartamentele vândute 
respectiv: 1, 2, 3, 4 şi 5.  

Dispoziţia menţionată a rămas irevocabilă, având în vedere că plângerea formulată de 
către reclamantă împotriva acestei dispoziţii a fost respinsă in mod irevocabil conform celor 
arătate mai sus. 

 Astfel, ar fi total injust şi contrar oricăror prevederi legale ca pentru apartamentul în 
litigiu reclamanta să primească atât despăgubiri, cât şi restituirea în natură a acestuia. 

Recursul este nefondat.  
Cu privire la motivele de recurs prin care se critică direct sentinţa primei instanţe. 
În conformitate cu prevederile art. 282 alin. 1 C.pr.civ., hotărârile date în primă 

instanţă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instanţă de 
tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. 

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

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

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

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

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

Cauza recursului constă în nelegalitatea hotărârii ce se atacă pe această cale, care 
trebuie să îmbrace una din formele prevăzute de art. 304 C.pr.civ. Recursul poate fi exercitat 



numai pentru motive ce au făcut analiza instanţei anterioare, şi care, implicit, au fost cuprinse 
în motivele de apel, în situaţia în care atât apelul, cât şi recursul sunt exercitate de aceeaşi 
parte, iar soluţia primei instanţe a fost menţinută în apel. 

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

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

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

Drept urmare, Curtea constată că acele critici din recursul reclamantei, 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”. 

Aşa fiind, în temeiul art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va 
admite excepţia inadmisibilităţii criticilor din recurs prin care se critică direct sentinţa primei 
instanţe, excepţie invocată din oficiu la termenul de judecată din 12.09.2014. 

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 12.09.2014 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii motivelor de recurs de netemeinicie, excepţie care urmează să fie admisă, în 
temeiul art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele 
considerente: 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, reproducându-se starea de fapt a 
cauzei, cu trimitere la unele probe din dosar. 

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 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 care, afirmativ, s-ar circumscrie punctului 9 al art. 304 
C.pr.civ. 

Recurenta a susţinut că în cauză ar fi incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., rap. 
la art. 312 alin. 5 C.pr.civ., decurgând din neanalizarea cauzei pe fond de către tribunal. 

În analizarea caracterului fondat ori nefondat al motivelor de recurs întemeiate pe 
prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., coroborat cu art. 312 alin. 5 C.pr.civ. şi, implicit, în 
aprecierea legalităţii deciziei recurate trebuie pornit de la dispoziţiile conţinute în Decizia în 



interesul legii nr. XXXIII/09.06.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie obligatorie 
pentru instanţe prin prisma art.  330 C.pr.civ. 

Astfel, prin Decizia nr. 33/09.06.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, privind 
examinarea recursului în interesul legii, cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare, 
întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulată după intrarea în 
vigoare a Legii nr. 10/2001, Instanţa Supremă a statuat în sensul că:  

„Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, 
conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut 
expres în legea specială. 

În cazul în care sunt sesizate neconcordanţe între legea specială, respectiv, Legea nr. 
10/2001, şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta din urmă are prioritate. 
Această prioritate poate fi dată în cadrul unei acţiuni în revendicare întemeiată pe dreptul 
comun, în măsura în care astfel nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori 
securităţii raporturilor juridice”. 

Această decizie în interesul legii a fost publicată în Monitorul Oficial nr.  
108/23.02.2009, dată de la care ea a devenit obligatorie pentru instanţe în privinţa dezlegării 
date problemelor de drept judecate, în conformitate cu art. 330 C.proc.civ., astfel încât, la 
momentul pronunţării hotărârii primei instanţe – 27.06.2013, ca de altfel şi la data promovării 
cererii introductive de instanţă, 20.12.2012 -, şi implicit la momentul pronunţării deciziei din 
apel – 16.01.2014 -, instanţele trebuiau să se raporteze la cele statuate în cuprinsul său. 

Prin prisma acestei decizii în interesul legii, o acţiune în revendicare pe dreptul comun 
a unui imobil ce făcea obiectul Legii nr. 10/2001, este admisibilă sub rezerva ca prin aceasta 
să nu se aducă atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor juridice. 

Se impune, aşadar, a se verifica dacă prin admiterea acţiunii reclamantei se aduce sau 
nu atingere vreunui alt drept de proprietate, ori securităţii raporturilor juridice. 

Evident, în speţă, este vorba despre dreptul de proprietate al intimatei P.M., iar pentru 
a se stabili dacă aceasta este sau nu titulara unui drept de proprietate valabil este necesar să se 
facă o trecere în revistă a condiţiilor în care aceasta a încheiat contractul de vânzare-
cumpărare cu privire la apartamentul revendicat de reclamantă. 

Intimata P.M. a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 30220/24.09.1996, în 
temeiul Legii nr. 112/1995, la baza încheierii acestui contract de vânzare-cumpărare stând 
contractul de închiriere nr. 25119/17.02.1993 şi cererea nr. 1131/20.08.1996 (f. 10, 11 dosar 
fond). 

Având în vedere că acest contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în temeiul 
Legii nr. 112/1995, se impunea a se stabili dacă la momentul încheierii acestui contract au fost 
sau nu respectate prevederile atunci în vigoare ale actului normativ în temeiul căruia s-a 
încheiat acest contract de vânzare-cumpărare. 

Valabilitatea şi legalitatea acestui contract de vânzare-cumpărare a fost cenzurată pe 
cale judecătorească, ca urmare a acţiunilor promovate de reclamanta recurentă S.D.M., acţiuni 
prin care s-a solicitat anularea sau constatarea nulităţii absolute atât a acestui contract de 
vânzare-cumpărare, cât şi a celorlalte contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la 
restul apartamentelor din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. … 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 7564/15.09.2003, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 
în dosar nr. 4064/2003, rămasă definitivă prin respingerea apelului reclamantei S.D.M., prin 
decizia civilă nr. 530/A/05.03.2004 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr. 8082/2003 şi 
irevocabilă prin decizia civilă nr. 1294/R/17.05.2006, pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 
dosar nr. 37994/1/2004 (f. 21-25, 26-29, 30-31, 32-36 dosar fond), a fost respinsă acţiunea 
reclamantei S.D.M., în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca, SC Constructardealul SA, P.M., C.E., P.C., M.I. T., B.I., având ca 



obiect constatare trecere fără titlu în proprietatea Statului Român a imobilului înscris în CF nr. 
8553 Cluj, nr. top 10514, restabilirea situaţiei anterioare de CF, în sensul reînscrierii în CF a 
dreptului de proprietate al proprietarei tabulare de sub B2 E.Dr. G., născută C.A.; anularea 
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de pârâţii persoane fizice pentru apartamentele 
din imobil; obligarea pârâţilor la recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantei asupra 
imobilului, în calitate de unică moştenitoare a proprietarei tabulare. 

În esenţă, s-a reţinut în considerentele acestor hotărâri judecătoreşti faptul că imobilul 
a fost naţionalizat în baza Decretului nr. 92/1950, însă, nu este vorba despre o preluare fără 
titlu, fosta proprietară fiind cuprinsă în Anexa la Decretul nr. 92/1950, neprobându-se o 
încălcare a prevederilor acestui decret. Pârâţii au cumpărat apartamentele în litigiu în temeiul 
Legii nr. 112/1995, în calitate de chiriaşi, Legea nr. 112/1995 neprevăzând nicio obligaţie a 
chiriaşilor de a aştepta soluţionarea cererilor depuse de foştii proprietari sau de moştenitorii 
acestora în baza Legii nr. 112/1995, respectiv, soluţionarea contestaţiilor privind restituirea în 
natură, pentru a putea cumpăra. Chiriaşi nu au fost notificaţi în niciun fel de reclamantă, nu au 
cunoscut despre cererea formulată de aceasta în baza Legii nr. 112/1995 şi oricum, aşa cum 
rezultă din dosarul nr. 1931/1999 al Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta a solicitat 
restituirea în natură doar a spaţiilor libere, adică a spaţiilor comerciale şi a apartamentelor nr. 
6 şi 7. 

S-a apreciat de către instanţe că pârâţii au avut convingerea că încheie contractele de 
vânzare-cumpărare cu adevăratul proprietar şi în condiţiile în care, asupra calităţii statului, de 
proprietar, exista o eroare comună şi invincibilă, chiriaşii sunt de bună credinţă, iar buna lor 
credinţă îi apără de efectul ce îl poate avea nevalabilitatea titlului Statului asupra actelor 
juridice subsecvente. 

În ceea ce priveşte petitul prin care reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la a-i 
recunoaşte dreptul de proprietate asupra imobilului litigios, acesta a fost respins ca 
inadmisibil, cu motivarea că este inadmisibil un petit de revendicare întemeiat pe dreptul 
comun, după apariţia Legii nr. 10/2001, inadmisibilitate ce reiese din interpretarea art. 47 din 
Legea nr. 10/2001. 

Prin sentinţa civilă nr. 324/25.04.2007 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. ... 
(f. 38-40 dosar fond), a fost respinsă plângerea formulată de reclamanta Savu Maria Dorina, 
împotriva Dispoziţiei nr. 41095/07.12.2006 (f. 15, 16 dosar fond), emisă de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca în temeiul Legii nr. 10/2001, dispoziţie prin care reclamantei i s-a 
restituit în natură doar terenul de 596 mp, respingându-se cererea de restituire în natură a 
întregului imobil, reţinându-se totodată că apartamentele nr. 6 şi 7, reprezentând spaţii 
comerciale, i-au fost restituite reclamantei în natură în baza Legii nr. 112/1995. 

Această sentinţă a rămas definitivă, prin respingerea apelului reclamantei, prin decizia 
civilă nr. 373/A/24.10.2007 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr. ..., şi irevocabilă 
prin respingerea recursului reclamantei, prin decizia civilă nr. 264/20.01.2009, pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. ... (f. 43-46, 47-55 dosar fond). 

Prin aceeaşi Dispoziţie nr. 41095/2006, emisă în baza Legii nr. 10/2001, reclamantei 
recurente i-au fost acordate despăgubiri, în condiţiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005, pentru 
apartamentul nr. 3, această dispoziţie fiind menţinută întru-totul de către instanţa de judecată. 

Prin urmare, se constată de către Curte că s-a statuat în mod irevocabil,  prin hotărârile 
judecătoreşti anterior menţionate, asupra valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare 
încheiat de pârâta intimată în temeiul Legii nr. 112/1995, cu privire la apartamentul nr. 3 din 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. ..., înscris în CF nr. 123166 Cluj. 

Subliniind o dată în plus cele reţinute prin hotărârile judecătoreşti mai sus amintite, 
Curtea constată că la momentul încheierii de către pârâtă a contractului de vânzare-cumpărare 
cu privire la apartamentul nr. 3, au fost respectate prevederile atunci în vigoare ale Legii nr. 
112/1995. 



Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 112/1995, făceau obiectul acestei legi imobilele cu 
destinaţia de locuinţe, fosta proprietate a unor persoane fizice, trecute cu destinaţia de locuinţe 
în proprietatea Statului, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia Statului sau a 
altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, în noţiunea de titlu fiind inclus, printre 
altele, şi Decretul nr. 92/1950 prin textul art. 1 alin. 2 din H.G. nr. 20/1996. 

Apoi, era necesar ca cel care cumpăra un apartament ce făcea obiectul Legii nr. 
112/1995 să fie titularul unui contract de închiriere valabil încheiat la momentul intrării în 
vigoare a Legii nr. 112/1995, în acest sens dispunând art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, să 
opteze pentru cumpărarea apartamentului pe care îl ocupa cu titlu de chirie după expirarea 
termenului prevăzut la art. 14 din lege – este termenul de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
legii în care persoanele îndreptăţite puteau depune cereri în temeiul Legii nr. 112/1995, 
termen care s-a împlinit la 29 iulie 1996, intimaţii depunând cererea de cumpărare la 
04.12.1996, deci după expirarea acestui termen -, imobilul să nu fie exceptat de la vânzare în 
temeiul art. 10 din Legea nr. 112/1995. 

Pe de altă parte, intimata nu se încadra în situaţia prevăzută de art. 9 alin. 5 din Legea 
nr. 112/1995, text legal care excepta de la prevederile art. 9 alin. 1 pe chiriaşii titulari sau pe 
membrii familiei lor, soţ, soţie, copii minori, care au dobândit sau au înstrăinat o locuinţă 
proprietate personală după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu. 

Desigur, în esenţă, dacă toate aceste cerinţe au fost respectate cu ocazia încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, se poate aprecia în sensul că respectivul contract de 
vânzare-cumpărare a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. 

Împrejurarea că reclamanta recurentă a formulat cerere în temeiul Legii nr. 112/1995, 
înregistrată sub nr. 399/24.06.1996, în niciun caz nu putea constitui un impediment la 
vânzarea apartamentului, dat fiind că în temeiul Legii nr. 112/1995 recurenta putea beneficia 
doar de despăgubiri, iar nu şi de restituirea în natură a apartamentului, întrucât imobilul nu era 
liber, fiind ocupat de chiriaşi. 

Este irelevant faptul că contractul de vânzare-cumpărare al intimatei a fost încheiat 
anterior emiterii Hotărârii nr. 264/03.12.1998 (f. 13 dosar fond), câtă vreme, prin prisma 
dispoziţiilor art. 2 alin. 1 şi art. 5 din Legea nr. 112/1995, recurenta nu puteau beneficia în 
temeiul acestei legi decât de despăgubiri, iar nu şi de restituirea în natură a apartamentului, 
despăgubiri care au şi fost stabilite prin această hotărâre, hotărâre rămasă irevocabilă prin 
Decizia nr. 1334/A/2000 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. 3654/2000. 

Pe de altă parte, Legea nr. 112/1995 nu reglementa prin nicio dispoziţie obligativitatea 
ori alternativa suspendării vânzării unor astfel de imobile până la soluţionarea cererilor 
formulate de foştii proprietari ori de moştenitorii acestora. 

Este adevărat că aceste despăgubiri nu au fost efectiv încasate de către recurentă – 
aspect confirmat de adeverinţa nr. 7407/24.09.2002, însă acest aspect este irelevant din 
perspectiva soluţionării acţiunii în revendicare a reclamantei, neputând constitui un 
impediment al analizării acestei acţiuni pe fond. 

În speţă, aşadar, s-a statuat că la momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare de către intimată, au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 112/1995, aşa cum erau 
acestea în vigoare la acea dată. 

Acest contract de vânzare-cumpărare a fost atacat de către recurentă şi în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 10/2001, în dosarul nr. ..., fiind menţinut pentru considerentele expuse 
în hotărârile judecătoreşti, respectiv, buna credinţă a cumpărătoarei la momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, decurgând din convingerea onestă şi sinceră a acesteia că 
dobândeşte imobilul de la un vânzător ce posedă toate însuşirile necesare pentru transmiterea 
proprietăţii. 



Fiind apreciat de către instanţele de judecată ca un titlu valabil, este evident că acest 
contract de vânzare-cumpărare era susceptibil să transfere proprietatea asupra apartamentului 
în favoarea pârâtei cumpărătoare.  

Susţinerea recurentei în sensul că pârâta a cumpărat la un preţ mult sub preţul pieţei, 
este irelevantă din punct de vedere al fundamentării prezentei acţiuni, în condiţiile în care 
Legea nr. 112/1995 a stabilit în mod expres condiţiile în care vor putea fi vândute imobile în 
temeiul acestei legi, respectiv preţul la care aceste imobile urmau să fie vândute, preţ care, în 
mod evident, a fost unul de protecţie socială. 

Se pune firesc întrebarea ce anume se înţelege prin buna-credinţă, care sunt criteriile 
raportat la care se poate considera că, într-un caz sau altul, ne-am găsi în prezenţa bunei-
credinţe, în condiţiile în care aceasta, prezumată fiind, trebuie combătută ? 

În sistemul Codului Civil Român nu există o prevedere cu caracter general care să 
definească buna-credinţă şi care să reglementeze efectele bunei credinţe în raporturile juridice 
civile, existând în schimb, o reglementare strictă a bunei credinţe în domeniul referitor la 
prescripţia achizitivă prin posesiunea scurtă de la 10 la 20 de ani. 

Astfel, art.1898 Cod civ., defineşte buna-credinţă ca fiind „credinţa posesorului că cel 
de la care a dobândit imobilul avea toate însuşirile cerute de lege spre a-i transmite 
proprietatea”. 

Chiar dacă în Codul Civil Român acest articol, 1898, este încadrat la o secţiune care 
reglementează dobândirea imobilelor prin prescripţia achizitivă scurtă, este incontestabil că 
acest text legal are valoare de principiu, astfel că, nu este aplicabil numai la situaţia 
prescripţiilor, ci şi la orice alt raport juridic din cadrul altor instituţii ale Dreptului Civil 
Român. 

Alin. 2 al art.1899 Cod civ., statuează că „buna-credinţă se presupune totdeauna şi 
sarcina probei cade asupra celui ce alege rea-credinţă”. La rândul său, acest text de lege are 
valoare de principiu în Dreptul Civil Român, fiind practic o expresie a binecunoscutului 
principiu „actori incumbit onus probandi”, consacrat de art.1169 Cod civ. Cu alte cuvinte, cel 
care contestă buna-credinţă şi afirmă reaua-credinţă, trebuie să facă dovada relei-credinţe şi, 
astfel, să răstoarne prezumţia bunei-credinţe. 

Buna-credinţă, care trebuie apreciată doar în persoana subdobânditorului subsecvent – 
Statul, ca dobânditor nemijlocit, fiind, ca regulă, de totală rea-credinţă – este prezentă cu 
condiţia ca acest subdobânditor să fie într-o ignoranţă scuzabilă, izvorâtă dintr-o convingere 
fermă, conştiincioasă şi loială, că cel care-i transmite dreptul de proprietate asupra imobilului 
avea calitatea de proprietar în momentul încheierii actului juridic de înstrăinare cu titlu 
oneros, cea mai mică îndoială a subdobânditorului excluzând ideea de „convingere loială”. 

Pornind de la această premisă, practica judiciară a dedus această ignoranţă a 
subdobânditorului din împrejurarea că, la data actului de înstrăinare, vânzătorul Statul Român 
era proprietar tabular al imobilului vândut, iar în cartea funciară nu era notată vreo interdicţie 
de înstrăinare a imobilului şi nici acţiunea de revendicare intentată de adevăratul proprietar, 
iar subdobânditorul nu fusese notificat în nici un fel de către adevăratul proprietar în legătură 
cu intenţia sa de a-şi revendica imobilul. 

In sprijinul acestei orientări a practicii judiciare s-a invocat şi argumentul conform 
căruia, principiul ocrotirii bunei-credinţe se coroborează întotdeauna cu principiul securităţii 
raporturilor juridice civile, incidenţa acestui din urmă principiu având ca scop protecţia acelor 
părţi din raporturile juridice civile prin intermediul cărora se realizează translaţia şi circulaţia 
drepturilor reale, adică a subdobânditorilor. 

Raportat la definiţia bunei-credinţe – astfel cum aceasta este precizată în art.1898 Cod 
civ. – precum şi la întreaga economie a Legii nr.10/2001, rezultă că prin buna-credinţă a 
cumpărătorilor se înţelege credinţa fermă, neîndoielnică şi loială a acestora că au contractat cu 
adevăratul proprietar al imobilului, coroborată cu respectarea întru totul, la data încheierii 



contractelor de vânzare-cumpărare, a dispoziţiilor legale care reglementau condiţiile concrete 
de înstrăinare a acestor imobile. 

In sistemul de publicitate imobiliară prin cărţi funciare, principiul ocrotirii bunei-
credinţe a subdobânditorului este mai uşor de aplicat, având în vedere că în regim de carte 
funciară funcţionează principiul consacrat prin art. 32 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
referitor la publicitatea materială a cărţilor funciare. Acest art. 32 stabileşte o prezumţie 
legală, juris tantum (putând fi combătută pe calea acţiunii în rectificare de CF), în sensul că 
drepturile reale înscrise în CF sau radiate din CF, se presupun că sunt exacte, înscrierile în 
cartea funciară fiind corect făcute. Prezumţia stabilită prin art. 32 constituie fundamentul 
dispoziţiilor din art. 33 din Decretul-Lege nr. 115/1938, care enunţă prezumţia exactităţii 
cărţilor funciare, în favoarea achizitorilor de bună-credinţă şi cu titlu oneros, aplicabilitatea 
acestui art. 33  fiind însă limitată numai la actele juridice sinalagmatice ce au ca obiect 
transferul de drepturi reale pe baza acordului mutual, iar nu şi la dobândirea unor astfel de 
drepturi prin succesiune, uzucapiune etc. 

Prezumţia instituită prin art. 33 din Decretul-Lege nr. 115/1938, nu se aplică în cazul 
în care în cartea funciară a imobilului respectiv a fost notată o acţiune în justiţie care are ca 
obiect contestarea dreptului real în privinţa căruia se intenţionează o înscriere. 

Această prezumţie, instituită de art.  32 şi 33 din Decretul-Lege nr. 115/1938, nu poate 
fi invocată de dobânditorul nemijlocit al imobilului – în speţă Statul – care, prin ipoteză, a 
preluat abuziv respectivul imobil. 

Prezumţia mai sus enunţată cunoaşte o reglementare legală şi prin dispoziţiile art. 33-
34 din Legea nr. 7/1996; astfel, potrivit art. 33, dacă în cartea funciară s-a înscris un drept 
real, în condiţiile acestei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul 
ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credinţă, cât timp nu se dovedeşte contrariul, iar 
dacă un drept s-a radiat din cartea funciară, se prezumă că acel drept nu există. In 
conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996, cuprinsul cărţilor funciare se 
consideră exact, în folosul acelei persoane care a dobândit, prin act juridic cu titlu oneros, un 
drept real, dacă în momentul dobândirii dreptului n-a fost înscrisă în cartea funciară vreo 
acţiune prin care să se conteste cuprinsul ei, sau dacă nu a cunoscut, pe altă cale, această 
inexactitate. 

Prin prisma prezumţiei mai sus amintite, subdobânditorul cu titlu oneros, care a 
cumpărat imobilul de la vânzătorul înscris în cartea funciară, în condiţiile în care în CF nu era 
notată nici o acţiune de revendicare a imobilului de către fostul proprietar, sau, respectiv, o 
acţiune de rectificare a cuprinsului cărţii funciare, se prezumă a fi de bună-credinţă, în sensul 
art.1898 Cod civ. 

Principiile publicităţii materiale a cărţilor funciare şi, respectiv, a încrederii publice în 
cuprinsul cărţii funciare, sunt menite practic să faciliteze aplicarea principiului securităţii 
circuitului juridic civil, îndeosebi în materia contractelor translative de proprietate. 

Este ştiut faptul că, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu un neproprietar 
nu este susceptibilă să strămute proprietatea către subdobânditor, întrucât nimeni nu poate 
transmite mai multe drepturi decât are el însuşi. În situaţia în care subdobânditorul, cu bună-
credinţă, s-a aflat într-o eroare neimputabilă cu privire la calitatea de proprietar a 
înstrăinătorului, pentru că această eroare să fie susceptibilă să creeze un drept de proprietate în 
favoarea subdobânditorului, independent de întrunirea oricăror alte cerinţe, este absolut 
necesar ca această eroare să fie una comună şi invincibilă. 

Principiul validităţii aparenţei în drept, consacrat în adagiul latin „error communis facit 
jus”, constă în aceea că, subdobânditorul unui bun, în speţă, în accepţiunea art. 46 alin. 2 din 
Legea nr. 10/2001, a unui imobil preluat fără titlu de către Stat, care s-a întemeiat cu bună-
credinţă pe o aparenţă juridică, socotită în mod public ca reprezentând însăşi realitatea, trebuie 



ocrotit juridiceşte, neputând fi vătămat prin înlăturarea ca nevalabil a actului pe care l-a 
încheiat astfel. 

Pentru ca principiul error communis facit jus să fie aplicabil cu succes, se cer a fi 
întrunite câteva condiţii, şi anume: să existe o eroare comună şi invincibilă, respectiv, să 
existe o situaţie de fapt aparentă, care nu corespunde realităţii de drept, dar această aparenţă 
înşelătoare să fie una comună, adică împărtăşită public, greu de descoperit şi de evitat; 
subdobânditorul să fie de bună-credinţă, în sensul celor mai sus expuse; actul juridic de 
înstrăinare încheiat între proprietarul aparent şi terţul subdobânditor să fie unul cu titlu oneros. 

Dacă toate aceste cerinţe sunt cumulativ întrunite, atunci principiul validităţii aparenţei 
în drept creează în favoarea subdobânditorului un drept de proprietate nou, opozabil erga 
omnes, inclusiv adevăratului proprietar. 

Curtea constată, aşadar, că pârâta intimata are un drept de proprietate valabil dobândit, 
preferabil titlului reclamantei. 

Este nefondată susţinerea recurentei, în sensul că şi-a păstrat calitatea de proprietar 
prin simplul fapt că titlul statului ar fi fost unul nevalabil, în condiţiile în care, pe de o parte, 
art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 a fost abrogat prin pct. 2 al art. I din Legea nr. 1/2009, iar 
pe de altă parte, nu există în cauză o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care să se fi 
dispus constatarea nevalabilităţii titlului statului, cu privire la apartamentul în litigiu, şi 
restabilirea situaţiei anterioare de CF, prin revenirea la poziţia B2 din CF nr. 8553 Cluj. 

Drept urmare, este de apreciat în sensul că recurenta nu se poate prevala, în aceste 
circumstanţe , de calitatea sa de proprietar al apartamentului nr. 3, calitate care să îi confere 
îndreptăţirea de a uza cu succes de acţiunea în revendicare, respectiv, nu se poate prevala de 
un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul 1 C.E.D.O. ori de o „speranţă legitimă” la 
redobândirea proprietăţii acestui bun. 

Pe cale de consecinţă, se constată de către instanţă că în situaţia în care s-ar da curs 
favorabil solicitării reclamantei s-ar încălca atât dreptul de proprietate al pârâtei intimate, cât 
şi securitatea raporturilor juridice, (guvernată în esenţă de principiul previziunii legii). 

Este de discutat dacă în cauză au fost sau nu nesocotite dispoziţiile  art. 1 paragraf 1 
din Primul Protocol Adiţional la Convenţie, şi dacă aplicabilitatea acestui text poate sau nu să 
fie disociată de dispoziţiile paragrafului 2 ale aceluiaşi articol. 

Art. 1 paragraf 1 din Primul Protocol Adiţional CEDO prevede că orice persoană fizică 
sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea 
sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 
generale ale dreptului internaţional, paragraful 2 al aceluiaşi articol prevăzând că dispoziţiile 
precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care  le consideră necesare 
pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata 
impozitelor sau a altor contribuţii ori a amenzilor. 

În legătură cu incidenţa art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie, în cauza 
Păduraru contra României, s-a reţinut de către Curte că „art. 1 din protocolul 1 Adiţional la 
Convenţie nu poate fi interpretat ca restrângând libertatea statelor contractante de a alege 
condiţiile în care acceptă să restituie bunurile ce le-au fost transferate înainte ca ele să ratifice 
Convenţia. Dacă Convenţia nu impune statelor obligaţia de a restitui bunurile confiscate şi cu 
atât mai puţin de a dispune de ele conform atributelor dreptului de proprietate, odată ce a fost 
adoptată o soluţie de către stat, ea trebuie implementată cu o claritate şi cu o coerenţă 
rezonabile pentru a evita pe cât posibil insecuritatea juridică pentru subiecţii de drept la care 
se referă măsurile de aplicare a acestei soluţii”. 

Jurisprudenţa constată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, reflectată în hotărârile 
de condamnare a României pentru încălcarea art. 1 din Primul Protocol Adiţional la 
Convenţie a relevat faptul că această condamnare a intervenit în ipoteza în care fostului 
proprietar i se recunoscuse dreptul de proprietate printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, 



iar ulterior, în urma declarării unui recurs în anulare, hotărârea a fost desfiinţată, ceea ce a 
constituit, atât o lipsire de proprietate, ce nu a fost justificată de o cauză de utilitate publică şi 
nici nu a fost însoţită de despăgubiri corespunzătoare, cât şi o afectare a principiului securităţii 
raporturilor juridice. 

Din această perspectivă, se constată că recurentei nu i-a fost recunoscut dreptul de 
proprietate asupra apartamentului nr. 3 printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, 
pronunţată în contradictoriu cu Statul Român şi eventual şi cu pârâta cumpărătoare, hotărâre 
ulterior anulată, astfel încât, este de apreciat în sensul că aceasta nu se poate prevala de 
existenţa unui bun în sensul art. 1 paragraf 1 din  Primul Protocol Adiţional la Convenţie. 

Nu poate fi reţinută nici ipoteza care a fost avută în vedere de către Curte în cauza 
Străin contra României, dat fiind că valabilitatea titlului în baza căruia pârâta intimată a 
cumpărat imobilul a fost confirmată  pe cale judecătorească în cadrul legal permis de Legea 
nr. 10/2001. 

Examinarea jurisprudenţei CEDO conturează concluzia conform căreia exigenţele art. 
1 din Protocolul nr. 1 trebuie analizate prin raportare la principiul securităţii raporturilor 
juridice. 

 Nu se poate imputa Statului Român, strict în această speţă, aşa cum nefondat susţine 
recurenta, faptul că până la acest moment Statul nu a despăgubit-o pe recurentă pentru 
apartamentul nr. 3, câtă vreme, recurenta nu a făcut niciun demers pentru a încasa 
despăgubirile ce i-au fost stabilite în temeiul Legii nr. 112/1995, ori a Legii nr. 10/2001. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit prin Decizia nr. 33/08.06.2008 că în cazul 
unei acţiuni în revendicare întemeiată pe dreptul comun nu se poate da prioritate de aplicare 
Convenţiei, mai precis că nu există posibilitatea de a opta între aplicarea Legii nr. 10/2001 şi 
aplicarea dreptului comun în materia revendicării, cu referire în acest din urmă caz la 
prevederile Convenţiei, căci ar însemna să se încalce principiul specialia generalibus 
derogant. 

Mergând mai departe pe acest raţionament, Instanţa Supremă a statuat că atunci când 
există neconcordanţe între legea internă şi Convenţie, trebuie să se verifice pe fond dacă şi 
pârâtul din acţiunea în revendicare nu cumva are, la rândul său, un bun în sensul Convenţiei, o 
speranţă legitimă în acest sens, dedusă din dispoziţiile legii speciale, unită cu o jurisprudenţă 
constantă pe acest aspect. 

În acest sens este relevantă decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza 
Pincova şi Pinc contra Republicii Cehe, în care s-a statuat în sensul că „legislaţia trebuie să 
facă posibilă luarea în considerare a circumstanţelor particulare ale fiecărei cauze, astfel încât 
persoanele care au dobândit bunuri cu bună credinţă să nu fie puse în situaţia de a suporta 
responsabilitatea, care aparţine în mod corect statului, pentru faptul de a fi confiscat cândva 
aceste bunuri. De asemenea, nici consecinţa insecurităţii raporturilor juridice nu poate fi 
ignorată”. 

În cauza Brumărescu contra României s-a subliniat faptul că unul dintre elementele 
fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice. 

Este ştiut faptul că acţiunea în revendicare imobiliară este o acţiune reală, acest 
caracter fiind conservat doar atâta timp cât există şi posibilitatea readucerii lucrului revendicat 
în patrimoniul celui care revendică bunul. Dacă însă bunul a fost transmis de uzurpator, în 
speţă acesta fiind Statul Român, către un terţ, care a dobândit în mod iremediabil proprietatea 
asupra bunului – cum este şi ipoteza din speţă, în condiţiile în care contractul de vânzare-
cumpărare al intimatei a fost menţinut ca valabil şi legal încheiat prin hotărârile judecătoreşti 
anterior menţionate -, obiectul revendicării urmează a fi convertit într-o pretenţie de 
despăgubiri, caz în care caracterul acţiunii în revendicare se schimbă, aceasta devenind o 
acţiune personală. 



Prin prisma acestor considerente, Curtea apreciază că în cauză nu au fost încălcate 
prevederile art. 1 paragraf 1 din primul Protocol Adiţional CEDO, după cum, nu au fost 
încălcate nici dispoziţiile art. 77-II din Tratatul de Aderare şi nici prevederile art. 44, art. 11, 
art. 20 alin. 2, art. 148 alin. 2 şi 4 din Constituţia României şi nici ale art. 480 şi art. 481 
C.civ. 

Este nefondată susţinerea recurentei, conform căreia intimata are posibilitatea să uzeze 
de prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată -, în timp ce recurenta nu are 
posibilitatea de a fi despăgubită efectiv pentru acest apartament, motivat pe următoarele 
considerente: 

Potrivit art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 actualizată până la data de 1 aprilie 2007, 
cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost 
desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. 

Alin. 3 al aceluiaşi art. 50 prevede că restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale 
căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, 
cu modificările şi completările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar 
constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare. 

Prin urmare, art. 50 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 10/2001, actualizată până la data de 
01.04.2007, permitea chiriaşilor ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu 
eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, să solicite restituirea preţului actualizat plătit, restituire care urma să 
se facă de către Ministerul Finanţelor Publice, din fondul extrabugetar constituit în temeiul 
art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995. 

Legea nr. 1/2009 a adus modificări Legii nr. 10/2001, în speţă, interesând însă 
dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 1/2009, prin care, după art. 50 din Legea nr. 10/2001 a fost 
introdus un nou articol, art. 501, cu următorul cuprins:  

„Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, 
stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare”, valoarea despăgubirilor prevăzute la 
art. 501 alin. 1 urmând să fie stabilită, potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, prin expertiză. 

Legea nr. 1/2009 nu a abrogat art. 50 din Legea nr. 10/2001, în prezent în textul Legii 
nr. 10/2001 republicată şi actualizată până la data de 12.10.2009, coexistând atât textul art. 50, 
cât şi art. 501 . 

Prin urmare, din analiza celor două texte legale, art. 50 şi art. 501  din Legea nr. 
10/2001 republicată, se desprinde cu evidenţă concluzia că, în prezent, un proprietar al cărui 
contract de vânzare-cumpărare a fost desfiinţat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă are posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată fie cu o cerere prin care să 
solicite restituirea preţului actualizat pe care l-a plătit – în situaţia în care contractul său de 
vânzare-cumpărare a fost încheiat cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 -, cerere 
întemeiată în acest caz pe prevederile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 republicată, fie cu o 
cerere prin care să solicite restituirea preţului de piaţă al imobilelor – în situaţia în care 
contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 
-, cerere întemeiată în această ipoteză pe prevederile art. 501  şi art. 50 alin. 21 din aceiaşi lege. 

Pe cale de consecinţă, pentru ca intimata să poată recurge la aceste dispoziţii legale, 
este absolut necesar să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care contractul său de 
vânzare-cumpărare, încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, să fi fost 
desfiinţat, hotărâre care în cauză nu există. 



Pe de altă parte, nu poate fi împărtăşită susţinerea recurentei, în sensul că ea nu are 
posibilitatea de a fi despăgubită efectiv pentru acest apartament, în condiţiile în care în 
temeiul Legii nr. 10/2001, prin Dispoziţia nr. 41095/07.12.2006, reclamantei i s-au acordat 
despăgubiri pentru apartamentul nr. 3, în condiţiile legii speciale privind regimul stabilirii şi 
preţul despăgubirilor,  Titlul VII al Legii nr. 247/2005, despăgubiri care urmează să fie 
valorificate în condiţiile Legii nr. 165/2013. 

Coroborând toate aceste argumente mai sus expuse, prin raportare şi la principiul 
proporţionalităţii, se poate aprecia în sensul că pârâta este cea care are un bun în sensul 
Convenţiei, întrucât prin hotărâri judecătoreşti irevocabile a fost menţinut titlul în baza căruia 
pârâta a dobândit apartamentul nr. 3 în proprietate, recunoscându-i-se acesteia, implicit, 
dreptul de a păstra imobilul. 

Cu alte cuvinte, este de reţinut faptul că, deşi dezideratul general al legilor de restituire 
a proprietăţii a fost unul legitim – aşa cum s-a subliniat în repetate rânduri în jurisprudenţa 
C.E.D.O., amintită de altfel de recurentă şi în motivele sale de recurs -, totuşi, nu este de 
ignorat împrejurarea că prin aplicarea acestor legi de restituire nu se poate ajunge în situaţia 
de a fi generate noi neajunsuri disproporţionate. 

Nu se poate reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 312 alin. 5 C.pr.civ. câtă vreme 
în cauză a fost analizat şi cercetat fondul cauzei dedus judecăţii, chiar dacă această cercetare a 
fondului a fost făcută în limitele prescrise de Decizia în interesul legii nr. XXXIII/2008. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că recursul reclamantei este nefondat, sub 
aspectul tuturor criticilor invocate în cuprinsul acestuia. 

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă prin întâmpinare, 
raportat la sentinţa civilă nr. 7654/2003, respectiv, raportat la sentinţa nr. 324/2007, Curtea 
constată că aceasta nu este întemeiată, urmând să fie respinsă în temeiul art. 166 C.pr.civ., 
rap. la art. 1201 C.civ., având în vedere următoarele argumente: 

Intimata a susţinut că în ceea ce priveşte petitul având ca obiect obligarea sa la 
recunoaşterea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 3, în favoarea reclamantei 
recurente, acesta ar intra sub incidenţa autorităţii de lucru judecat raportat la cele două 
sentinţe anterior menţionate, susţinere pe care Curtea nu o împărtăşeşte, având în vedere că 
prin sentinţa civilă nr. 7654/2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca petitul având ca obiect obligarea 
pârâţilor la recunoaşterea dreptului de proprietate a fost respins ca inadmisibil, în raport de 
dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 10/2001, fără a fi analizat pe fond, iar prin sentinţa civilă nr. 
324/2007 s-a judecat o plângere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, iar nu o 
revendicare pe dreptul comun a imobilului, nefiind deci prezentă identitatea de obiect şi de 
cauză juridică. 

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

În temeiul art. 274 C.pr.civ., recurenta va fi obligată să îi plătească intimatei P.M. 
suma de 1.200 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial justificat 
prin chitanţa de plată nr. 415/18.08.2014, aferent contractului de asistenţă juridică nr. 
43/18.08.2014 (f. 19, 20). 

 

10. Acţiune în revendicare. Parohie greco-catolică împotriva parohiei ortodoxe. 
Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 754 din 11 septembrie 2014  

Sesizarea instanţei. 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei sub nr. ..., la data de 

09.04.2009, reclamanta Parohia Greco-Catolică S. a chemat în judecată pe pârâta Parohia 



Ortodoxă Română S., solicitând instanţei ca, în temeiul art. 112 C.pr.civ., şi art. 20 alin. 1 din 
Legea nr. 7/1997 (n.n. - Legea nr. 7/1996), să dispună evacuarea necondiţionată a pârâtei din 
Biserica reclamantei şi din terenul aferent acesteia, situate în comuna S. nr. 517, judeţul 
Maramureş; cu cheltuieli de judecată în caz de opunere. 

În motivarea cererii reclamanta a arătat că în CF nr. 48 S. este înscris dreptul de 
proprietate al reclamantei asupra parcelei cu nr. top 346, sub denumirea „Biserică şi cimitir” 
cu suprafaţă totală de 602 stj.p. – care se identifică cu Biserica situată în comuna S. nr. 517, 
judeţul Maramureş, precum şi asupra parcelei cu nr. top 348, sub denumirea „grădină 
intravilan”, cu o suprafaţă de 261 stj.p. 

În mod abuziv şi fără vreun temei legal, arată reclamanta, pârâta desfăşoară, din data 
de 31.03.2009, activităţi de demolare a bisericii reclamantei. 

La data de 09.06.2009 reclamanta a depus o precizare de acţiune prin care, în 
contradictoriu cu pârâţii Parohia Ortodoxă Română S., Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului şi Sătmarului şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, a solicitat 
instanţei: să constate dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului situat în comuna 
S. nr. 517, judeţul Maramureş, în natură biserică şi cimitir, cuprins în CF nr. 48 S., nr. top 
348; obligarea pârâtei de rândul 1 să îi predea reclamantei în deplină proprietate acest imobil; 
să dispună evacuarea pârâtei de rândul 1, precum şi a bunurilor mobile aparţinând acesteia din 
imobil, iar în caz de refuz, să fie abilitată reclamanta să procedeze la evacuarea bunurilor 
mobile; cu cheltuieli de judecată. 

În susţinerea acestei precizări de acţiune reclamanta a invocat dispoziţiile art. 111 
C.pr.civ., art. 480 şi urm. C.civ., Decretul-lege nr. 126/1990, O.G. nr. 64/1990 şi Legea nr. 
182/2005 (f. 67-68 din dosar nr. ... al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei). 

Prin sentinţa civilă nr. 1848/09.07.2009, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei în dosar nr. ..., s-a declinat în favoarea Tribunalului Maramureş competenţa de 
soluţionare a acestei cauze, raportat la dispoziţiile O.G. nr. 64/2004, aprobată prin Legea nr. 
182/2005. 

Pe rolul Tribunalului Maramureş cauza a fost înregistrată sub nr. .... 
La data de 23.10.2009 pârâta Parohia Ortodoxă S. a formulat cerere reconvenţională, 

solicitând, în principal, să se constate că această pârâtă a devenit proprietar de drept, în anul 
1948, conform dispoziţiilor art. 37 alin. 3 din Decretul-lege nr. 177/1948, asupra bisericii din 
S. şi a Cimitirului …, având în vedere că în acel an peste 75 % din numărul credincioşilor 
comunităţii locale au trecut de la cultul greco-catolic la cel ortodox; să se dispună întabularea 
în CF a dreptului de proprietate al acestei pârâte asupra respectivului imobil; în subsidiar, s-a 
solicitat să se constate că această pârâtă are un drept de creanţă împotriva reclamantei, în 
cuantum total de 4.711.360 lei, reprezentând investiţiile efectuate de pârâtă, din anul 1948 şi 
până în prezent la biserica din S. şi la Cimitirul ...; să se dispună instituirea unui drept de 
retenţie în favoarea pârâtei, asupra bisericii şi a Cimitirului ... din S., până la completa 
recuperare a creanţei sale, în ambele ipoteze cu cheltuieli de judecată (f. 25-28 dosar fond, 
vol. I). 

 Ulterior, la data de 26.03.2010 (f. 85 dosar fond, vol. I), reclamanta a depus o 
precizare referitoare la numărul topografic al imobilului, ca fiind 346, în loc de 348. 

La data de 23.04.2010 (f. 101 dosar fond, vol. I), reclamanta şi-a completat acţiunea, 
solicitând instanţei să dispună întabularea în CF a dreptului de proprietate al Parohiei Greco-
Catolice S. asupra imobilului situat în comuna S. nr. 517, judeţul Maramureş, în natură, 
biserică şi cimitir, invocând în susţinerea acestei cereri dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 
7/1996 şi ale art. 134 C.pr.civ. 

La data de 17.05.2012 (f. 113 dosar fond, vol. II), reclamanta a depus o nouă precizare 
la acţiune, prin care a solicitat instanţei să dispună: constatarea dreptului de proprietate al 
reclamantei Parohia Greco-Catolică S. asupra imobilului situat în comuna S. nr. 517, judeţul 



Maramureş, în natură biserică şi cimitir, în suprafaţă de 3840 mp, cuprins în CF nr. 348 S., nr. 
top 346 şi în CF nr. 1702 S., nr. top 347, astfel cum a fost identificat prin expertiza întocmită 
de expert Popoviciu Cornel, astfel cum această expertiză a fost completată, corespunzător 
planului de amplasament şi delimitare înregistrat la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Maramureş sub nr. 1735/17.02.2012; obligarea pârâtei de rândul I, Parohia 
Ortodoxă S., să îi predea reclamantei în deplină proprietate acest imobil, cu datele de 
identificare anterior menţionate; să se dispună evacuarea pârâtei de rândul I, precum şi a 
bunurilor mobile aparţinând acesteia, din respectivul imobil, iar în caz de refuz a evacuării 
bunurilor mobile, acestea să fie evacuate de reclamantă; să se dispună întabularea în CF a 
dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului mai sus menţionat, prin deschiderea 
unei noi coli de carte funciară şi atribuirea de număr cadastral. 

La data de 04.09.2013 (f. 19 dosar fond, vol. III), reclamanta a formulat cererea de 
chemare în judecată a altor persoane, întemeiată pe dispoziţiile art. 57 C.pr.civ., în 
contradictoriu cu Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentru Culte, motivat pe faptul că 
potrivit expertizei topografice efectuate în cauză, în urma unei reparcelări cadastrale, 
imobilului în litigiu i-a fost atribuit nr. cad. 2517, aflată în administrarea operativă a 
Departamentului Cultelor. 

Soluţia pe fond. 
Prin sentinţa civilă nr. 102/22.01.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar 

nr. ..., s-a respins cererea de repunere pe rol, formulată de pârâta Parohia Ortodoxă Română 
S.. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Parohia Română 
Unită cu Roma Greco-Catolică S., excepţie invocată de pârâtele Parohia Ortodoxă Română S. 
şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Episcopia Ortodoxă 
Română a Maramureşului şi Sătmarului, precum şi excepţia inadmisibilităţii, invocate de 
aceasta. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ce priveşte cererea de chemare 
în judecată a altor persoane, a intervenientului forţat Ministerul Culturii şi s-a respins, în 
consecinţă, cererea de chemare în judecată a altor persoane, faţă de acest intervenient. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ce priveşte cererea de chemare 
în judecată a altor persoane, a intervenientului forţat Secretariatul de Stat pentru Culte. 

S-a respins cererea de chemare în judecată a Secretariatului de Stat pentru Culte, 
formulată de reclamantă. 

S-a respins acţiunea precizată formulată de reclamanta Parohia Română Unită cu 
Roma Greco-Catolică S., în contradictoriu cu pârâtele Parohia Ortodoxă Română S., 
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice. 

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă Parohia 
Ortodoxă Română S. în contradictoriu cu reclamanta Parohia Română Unită cu Roma Greco-
Catolică S.. 

S-a constatat că pârâta-reclamantă Parohia Ortodoxă Română S. a devenit proprietar de 
drept asupra Bisericii Ortodoxe din S., obiect al prezentului litigiu, amplasată pe terenul 
identificat cu nr. cadastral 2517, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de 
expert tehnic judiciar Popoviciu Cornel Gheorghe în data de 08.12.2011 avizat sub nr. 
1735/17.02.2012 de OCPI Maramureş. 

S-a respins celelalte pretenţii formulate reconvenţional. 
A fost obligată pârâta-reclamantă Parohia Ortodoxă Română S. să achite expertului 

tehnic judiciar L.D., suma de 95 lei cu titlu de diferenţă onorariu expert, această dispoziţie 
fiind executorie. 



S-au respins cererile de acordare a cheltuielilor de judecată. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei sale, următoarele:    
„Conform adeverinţei de arhivă eliberată de Administraţia de Stat a judeţului 

Transcarpatia, Ucraina, în documentele parţial păstrate în cartea funciară la departamentul 
Tribunalului teritorial Tiaciv, în fişa funciară nr.48 a comunei S. se menţionează la parcela 
346- biserică şi cimitir cu o suprafaţă totală de 602 stânjeni pătraţi şi la parcela 348- grădină 
intravilan cu o suprafaţă de 261 stânjeni pătraţi, conform înregistrării originale nr.6871 din 14 
iulie 1879, proprietatea comunităţii religioase greco-catolice din comuna S.. 

Între România şi Ucraina s-a încheiat Tratatul privind asistenţa juridică şi relaţiile 
juridice în cauzele civile, ratificat prin Legea nr.3 din 28.02.2005, în speţă având incidenţă 
dispoziţiile art.13, conform cărora documentele care au fost întocmite sau certificate de 
instituţiile judiciare ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul şi semnătura 
persoanei competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără nici o altă 
legalizare. Aceasta se referă, de asemenea, la copiile şi traducerile care sunt legalizate de 
instituţiile competente. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind 
acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie 
a actelor oficiale. 

De asemenea, actul denumit „recapitulaţie” (fila 40 vol. I) relevă că imobilul grădină şi 
biserică respectiv grădină intravilan în suprafaţă de 602 stânjeni pătraţi respectiv 261 stânjeni 
pătraţi erau în data de 4 februarie 1940 proprietatea bisericii greco-catolice. 

La fila 86 vol. I dosar s-a depus în copie CF nr.48 S., unde asupra nr. topo.346 (vizat în 
prezentul litigiu, conform acţiunii precizate)- biserică şi cimitir în suprafaţă de 602 stânjeni 
pătraţi era proprietar tabular Biserica Greco-Catolică. Înscrisul în copie legalizată nr. 
1805/2011 s-a prezentat instanţei la termenul de judecată din data de 17.11.2011. 

Prin raportul de expertiză în specialitatea topografie efectuat în cauză, expertul tehnic 
Popoviciu Cornel-Gheorghe a relevat că imobilul în litigiu este situat în intravilanul localităţii 
S., la nr. administrativ 517, pe acesta este edificată biserica, cu suprafaţa construită de 425 
m.p. Terenul revendicat are suprafaţa de 2165 m.p., inclusă în ansamblul format din Cimitirul 
... S. şi Biserica Ortodoxă a comunităţii, poziţia sa corespunde cu parcela topo 346, iar 
întrucât documentele de CF şi planurile cadastrale concretuale nu se găsesc în arhiva OCPI 
Maramureş, intabulările din S. se fac pe parcelele din cadastrul agricol, în corespondenţă cu 
registrul cadastral agricol al localităţii. Din punct de vedere cadastral agricol, conform celor 
relevate de expertul desemnat, terenul este inclus în parcela cadastrală cu nr.2517, având 
suprafaţa înscrisă de 3840 m.p. şi proprietar Departamentul Cultelor - ADOP. Constatările 
expertului se coroborează cu adresa emisă de OCPI Maramureş (fila 15 vol. II dosar) şi cu 
registrul cadastral al parcelelor din 1991 (fila 18 vol. II), unde la nr. de parcelă 2517 – 
Construcţii Cimitire figurează „ad. op.” posesor Departamentul Cultelor. 

Cimitirul ... este amplasat în jurul bisericii, inclusiv pe terenul identificat cu nr. topo. 
345 şi 347 (fila 93 vol. II dosar). 

În ce priveşte nr. top.347, pentru care reclamanta şi-a precizat acţiunea, acesta este 
înscris în CF nr.1702 S., are o suprafaţă de 738 stânjeni, categorie de folosinţă fâneaţă 
intravilan şi este întabulat prin executare la 13 iunie 1906 în favoarea Bisericii Greco-Catolice 
din S. (filele 115-117 vol. II dosar). 

Prin raportul de expertiză în specialitatea topografie, expertul Popoviciu Cornel-
Gheorghe a arătat că suprafaţa parcelei topo 347 este de 2654 m.p., care împreună cu terenul 
cu nr. topo 346 însumează 4819 m.p., expertul propunând modificarea suprafeţei totale la 
3840 m.p., cât au în realitate parcelele expertizate. 

Conform Titlului de proprietate nr.43551/27 din 10.03.1997, eliberat de Comisia 
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Maramureş, Parohia 



Ortodoxă S. este proprietara unei suprafeţe de teren intravilan de 11.070 m.p., în Grădina 
Bisericii şi Grădina Parohiei, terenul din prima locaţie fiind înscris în CF nr.367 S., nr. 
cadastral 4136 (4084 m.p. - filele 23, 24 dosar ...). 

După cum rezultă din planul de amplasament şi delimitare depus la fila 29 din dosar 
nr. ..., comparat cu planurile de amplasament şi delimitare întocmite de expertul Popoviciu 
Cornel-Gheorghe cu privire la terenul în cauză, configuraţia nr. cadastral 4136 nu cuprinde 
terenul şi construcţia în litigiu, pe terenul cu nr. cadastral 4136 fiind amplasate doar două 
construcţii de 98 respectiv 24 m.p. - anexe (magazie şi WC- fila 32 dosar nr. ...), iar pe terenul 
în litigiu, biserica şi o magazie (vol. II fila 94 dosar). 

De altfel, apărarea în sensul deţinerii Titlului de proprietate pe terenul în litigiu nici nu 
a mai fost reiterată de către pârâta reclamantă, prin chiar cererea reconvenţională aceasta 
înţelegând să-şi valorifice pretenţiile în ce priveşte imobilele care, conform raportului de 
expertiză, erau intabulate în CF nr.48 S.. 

Conform realităţii istorice, relevată de altfel şi prin depoziţiile unora dintre martorii 
audiaţi, în anul 1948 credincioşii greco-catolici din localitatea S. au trecut la cultul ortodox, 
odată cu declararea în afara legii a cultului greco-catolic. Nu se poate aprecia că această 
trecere a fost una benevolă, în condiţiile în care subiecţilor nu le-a fost recunoscut vreun drept 
de opţiune, în sensul păstrării apartenenţei şi practicării cultului anterior. 

În data de 5 februarie 1949 biserica din S., construită în anul 1886, figura deja în 
inventarul Parohiei Ortodoxe Române S. (fila 25 dosar ...). 

Ulterior preluării, Parohia Ortodoxă Română a efectuat demersuri în vederea 
intabulării dreptului de proprietate, dar prin adresa nr. 869/1950 Judecătoria Populară Mixtă 
Sighet - Secţia Cărţilor Funciare a comunicat că întrucât cărţile funciare ale Comunei S. au 
fost predate sub regimul maghiar la Judecătoria Teceu-Ucraina Subcarpatică, de unde nu s-au 
restituit, cauza a fost pusă în evidenţă până la restituirea acestora sau reînfiinţarea noilor cărţi 
funciare (fila 33 dosar ...). 

Drept consecinţă a lipsei cărţilor funciare, evidenţa imobiliară în localitate s-a realizat 
prin intermediul unui registru cadastral al parcelelor, unde în anul 1991 figura la „denumire 
posesor”, pentru parcela 2517 construcţii, cimitire, Departamentul Cultelor, iar ca situaţie 
juridică „ad. op.”- administrare operativă (fila 18 vol. II dosar). 

Biserica şi cimitirul (denumit „Cimitirul ...” din S., care este inclus la poziţia 570 din 
lista monumentelor istorice, conform anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului 
naţional nr.2361/2010 pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor 
nr.2314/2004) au continuat să fie folosite şi gestionate de cultul ortodox, oficiindu-se slujbe 
şi, în timp, fiind deschise circuitelor turistice. 

În contextul abrogării prin Decretul lege nr. 9 din 31.12.1989 a Decretului nr. 358 din 
2 decembrie 1948 pentru stabilirea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic, cultul  
greco-catolic reînfiinţat a emis pretenţii în ceea ce priveşte imobilele din litigiu. 

După cum relevă actele depuse la filele 69-73 din dosar nr...., reclamanta a efectuat 
demersuri în sensul procedurii reglementate prin prevederile art.3 din Decretul-lege 
nr.126/1990, fără a se prezenta însă la convocare membrii comisiei din partea Parohiei 
Ortodoxe S.. 

Întrucât aceste demersuri nu au fost finalizate într-un mod satisfăcător pentru 
reclamantă (aceasta neobţinând nici măcar soluţia oficierii alternative a slujbelor în biserică, 
situaţia la nivel local fiind una conflictuală şi tensionată), s-a promovat prezentul litigiu. 

Pârâta a demarat o serie de lucrări la biserica din S., obţinând autorizaţia de construire 
nr.22 din 21.11.2007 pentru executarea lucrărilor de construire la edificiu, conform PAC 
nr.161/2006, a cărei valabilitate s-a prelungit până la data de 21.11.2010 (fila 26 dosar ...). 



În acest context probator şi legislativ, instanţa va proceda la analizarea cu prioritate a 
excepţiilor invocate în cauză de părţile litigante, în aplicarea prevederilor art. 137 alin. 1 Cod 
procedură civilă (1865). 

Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Parohia Greco-Catolică S., 
astfel cum a fost aceasta argumentată juridic de către pârâta-reclamantă şi de către pârâta 
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, nu subzistă în cauză. 

Prin H.G. nr.1218/2008 s-a recunoscut Codul de drept canonic al Bisericii Romano - 
Catolice şi Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, pe baza cărora se organizează şi 
funcţionează Biserica Română Unită cu Roma, Greco-catolică. În anexa nr.1, capitolul III, 
can.279-280, se prevede că, parohia este o anumită comunitate de credincioşi creştini, 
constituită în mod stabil într-o eparhie, a cărei grijă pastorală este încredinţată unui paroh. De 
regulă parohia va fi teritorială, care să-i cuprindă pe toţi credincioşii creştini dintr-un anumit 
teritoriu; dacă însă, după judecata Episcopului eparhial este mai potrivit, după ce a consultat 
consiliul preoţesc, vor fi înfiinţate parohii personale determinate de criterii de naţiune, de 
limbă, de înscriere la o altă Biserică sui juris, sau chiar după alte raţiuni bine definite. 

Ca atare, comunitatea religioasă greco-catolică dintr-o anume localitate echivalează cu 
parohia cultului respectiv, parohia fiind o formă concretă de organizare, inclusiv cu scop 
reprezentativ, a credincioşilor creştini greco-catolici. Urmare a recunoaşterii acestui cult, 
parohia reprezintă comunitatea credincioşilor greco-catolici; este distinctă problema, ce 
urmează a fi abordată în cele ce succed, dacă actuala comunitate greco-catolică din S. este 
succesoarea, continuatoarea în drepturi (inclusiv dreptul de proprietate asupra imobilelor în 
litigiu) a fostei comunităţi greco-catolice din localitate, cu drepturi reflectate tabular. 

Vor fi respinse şi excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive şi a inadmisibilităţii 
acţiunii, invocate de pârâta Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului prin 
întâmpinare. 

Invocarea prevederilor art. 111 Cod procedură civilă s-a realizat de către reclamantă ca 
situaţie permisă a demersului de restituire a lăcaşului de cult şi a cimitirului, demers exercitat 
în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr.126/1990, a O.G. nr.64/1990 şi a Legii 
nr.182/2005, în contextul în care aceasta a înţeles să-şi dovedească dreptul de proprietate 
existent la nivelul anului 1948, cu intabularea acestuia în CF nr. 48 nr. topo 346 şi în CF nr. 
1702 S., nr. topo. 347. Acţiunea în realizare este chiar cea conturată de reclamantă prin 
petitele ce succed celui dintâi. 

Prin raportare la prevederile art. 6 lit. A IV pct.20, art.40 alin 1 lit. a, art. 41, art.50 lit. 
e, art.64, art.84, art.92 şi art.98 lit. e din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române (H.G. nr. 53/2008), se constată că pârâta are calitate procesuală pasivă în 
cauză, centrul eparhial controlând activitatea preotului paroh de administrare a averii 
parohiale, inclusiv a celei imobiliare.  

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intervenientului forţat Ministerul Culturii 
este întemeiată, admiterea acesteia fiind de altfel solicitată şi de către reclamantă. 
Inventarierea Cimitirului ... în lista monumentelor istorice nu echivalează, pentru niciuna 
dintre entităţile chemate în judecată de către reclamantă prin cererea formulată în data de 
4.09.2013, cu invocarea aceloraşi drepturi ca şi reclamanta, asupra imobilelor în litigiu. 

Astfel, potrivit art.1 din H.G. nr.90/2010, atribuţiile Ministerului Culturii vizează 
elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 4 al.1 din Legea nr.422/2001, monumentele istorice aparţin fie domeniului 
public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice. În speţă nu s-a invocat apartenenţa bisericii în litigiu la 
domeniul public al statului sau privat al acestei entităţi. Aşadar Ministerul Culturii nu are 
calitate procesuală pasivă, cererea de chemare în judecată a acestuia urmând a fi respinsă ca o 
consecinţă a admiterii excepţiei anterior evocate. 



Aceeaşi excepţie, invocată de Secretariatul de Stat pentru Culte, urmează a fi respinsă. 
Conform art.4 din H.G. nr.44/2013, acest Secretariat are personalitate juridică proprie, asigură 
relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase din România, le acordă asistenţă, 
preluând de la Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional toate drepturile şi obligaţiile 
derivând din activitatea din domeniul cultelor. Preluarea patrimoniului aferent atribuţiilor în 
domeniul cultelor se face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul 
General al Guvernului, Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 
15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern. 

Pe fond însă, cererea de chemare în judecată a acestei entităţi va fi respinsă, dată fiind 
soluţia pronunţată asupra cererii de chemare în judecată principale, argumentată în continuare, 
precum şi în considerarea împrejurării că Secretariatul de Stat pentru Culte a fost chemat în 
judecată doar de către reclamantă. 

În ce priveşte acţiunea principală introductivă, se reţin următoarele: 
Este un fapt istoric de notorietate că trecerea la cultul ortodox, survenită după Decretul 

nr. 358/1948 şi aplicarea art. 37 din Decretul nr.177/1948, a intervenit ca urmare a presiunilor 
exercitate de autorităţile de la acea vreme asupra credincioşilor greco-catolici, cu încălcarea 
art.27 alin.1 din Constituţia României din 1948, care garanta libertatea conştiinţei şi libertatea 
religioasă. Cultul greco-catolic a fost desfiinţat abuziv prin Decretul nr.358/1948, care a fost 
abrogat abia prin Decretul-lege nr.9/1989, aşadar trecerea la cultul ortodox nu a fost una 
voluntară. 

În ce priveşte modalitatea în care Statul Român a înţeles să determine limitele şi 
procedura de restituire a bunurilor care au aparţinut comunităţii creştinilor greco-catolici, se 
reţine că pentru compensarea abuzurilor petrecute înainte de ratificare, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a statuat că art.1 din primul protocol adiţional la Convenţie nu impune 
statelor contractante o obligaţie generală de restituire, acestea păstrând libertatea de a 
determina domeniul de aplicare a legislaţiei, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele cărora li se restituie dreptul de proprietate etc. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.3 din Decretul-lege nr.126/1990, situaţia lăcaşurilor de 
cult care au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma şi au fost preluate de Biserica 
Ortodoxă Română urma să fie stabilită de către o comisie mixtă formată din reprezentanţii 
clericali ai celor două culte religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile 
care deţin aceste bunuri. Eşecul acestor etape prealabile deschide calea acţiunii în justiţie. 
Lăcaşul de cult nu este vizat prin dispoziţiile OUG nr.94/2000, având un regim juridic şi 
afectiv special, întrucât reprezintă nu doar locul sacru de exteriorizare a ritualului specific 
cultului, ci şi un element subiectiv şi de identitate pentru practicant, un punct de raportare 
semnificativ al conştiinţei religioase. 

Lăcaşul de cult nu poate fi gândit practic, prin prisma unor date obiective, el este 
inseparabil de componenta umană a credincioşilor care-l doresc, titulari ai libertăţii religioase, 
este finalmente un corolar al acesteia, o modalitate concretă de exprimare, de exteriorizare a 
credinţei. 

Tocmai de aceea, în considerarea interdependenţei şi condiţionării reciproce a 
elementelor biserică-comunitate religioasă, prin art.3 din Decretul-lege nr. 126/1990 s-a 
prevăzut criteriul „dorinţei credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri”. Operant 
în faţa comisiilor mixte, acest criteriu îşi păstrează aplicabilitatea şi în cadru judiciar; în cauza 
Pincova şi Pinc vs. Republica Cehă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că 
„atenuarea vechilor neajunsuri aduse nu trebuie să creeze noi pagube disproporţionate”. 

Preluarea bisericii din S. în anul 1948 de la comunitatea greco-catolică a fost una 
abuzivă; instanţa este chemată însă să decidă dacă preluarea lăcaşului de cult de la 
comunitatea ortodoxă, în anul 2014, nu cumva reeditează această inechitate. 



Declararea în afara legii a cultului greco-catolic şi preluarea lăcaşurilor de cult în anul 
1948 au produs efecte pe care instanţa nu le poate ignora, cel mai important fiind cel de 
conştiinţă religioasă. Locuitorii din S., ortodocşi, sunt foştii greco-catolici din 1948 sau 
urmaşii acestora şi au dezvoltat ataşamentul faţă de religia ortodoxă, pe care nu au abandonat-
o decât într-un număr redus, după anul 1990, nedorind să revină la vechiul cult. 

Astfel, nu poate fi reţinut argumentul invocat de către reclamantă în sensul lipsei de 
relevanţă a faptului că majoritatea locuitorilor din S., sunt ortodocşi. 

Prin întâmpinarea depusă în dosarul nr.... pârâta a invocat datele recensământului 
oficial din 2002 conform cărora credincioşii ortodocşi sunt majoritari, 89-90 % faţă de 1-2% 
credincioşi greco-catolici. 

Conform datelor statistice pe anul 1948, în Parohia S. au trecut de la greco-catolici la 
ortodocşi 3451 persoane, în comună fiind 7 persoane de confesiune greco-catolică. 

Reclamanta nu a contestat faptul că în prezent ortodocşii sunt majoritari în localitate, 
susţinând că acesta nu prezintă relevanţă juridică (fila 89 vol. I). Martorul T.G. a arătat că în 
urma recensământului populaţiei făcut în 1993, a rezultat că în S. erau 3360 persoane, niciuna 
de religie greco-catolică. De altfel, acest aspect rezultă şi din depoziţiile martorilor Pop 
Teodosia, Riţiu Melania Terezia, S.V. care au arătat că la slujbele greco-catolice din S. 
participă 20-25 de persoane, de sărbători chiar 50, respectiv că în S. sunt 10 persoane greco-
catolice şi peste 3000 de ortodocşi. 

Conform datelor statistice privind recensământul oficial efectuat în anul 2011, în S. s-a 
declarat ortodoxă 87,42% din populaţie, iar 7,71 % era de confesiune adventistă de ziua a 
şaptea.  

Ca atare, majoritatea credincioşilor ortodocşi din S. doreşte să rămână ca atare, 
nerevenind la cultul greco-catolic, sens în care, în raport de realitatea juridică şi socială 
actuală, independent de parcurgerea procedurii prevăzute de art. 37 din Decretul nr. 177/1948, 
lăcaşul de cult nu poate fi restituit Parohiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică S., 
finalmente titularii dreptului de proprietate fiind credincioşii, comunitatea, iar nu parohia ori 
biserica. 

În ce priveşte cimitirul, instanţa reţine că în conformitate cu prevederile anexei I pct. 
III. 10 din Legea nr. 213/1998, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor 
cuprinde, între alte bunuri, şi cimitirele orăşeneşti şi comunale, ca atare regimul lor juridic 
este cel de drept public, fiind inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile, neputând forma 
aşadar obiect al pretenţiilor formulate de reclamantă. 

În considerarea aceluiaşi argument şi pentru a nu mai reveni, va fi respinsă cererea 
reconvenţională în privinţa terenului pe care se află Cimitirul ... din S., evident în limitele 
investirii instanţei. 

În ce priveşte pretenţiile formulate pe cale reconvenţională, se reţin următoarele: 
Pârâta-reclamantă a preluat biserica ortodoxă din S., în aplicarea prevederilor art.37 

alin.3 din Decretul nr.177/1948. Aceasta a reprezentat o excepţie de la principiul efectului 
constitutiv de drepturi, excepţie stabilită de o lege specială, alta decât cele rezultând din 
prevederile art.26 din decretul-lege nr.115/1938. De asemenea, legitimitatea pârâtei-
reclamante în păstrarea acestei proprietăţi este conferită de dispoziţiile art. 3 din Decretul-lege 
nr. 126/1990, în acest sens fiind voinţa majorităţii credincioşilor din S., care sunt ortodocşi. Pe 
cale de consecinţă, acest petit formulat prin cererea reconvenţională va fi admis, în limitele 
anterior arătate, strict în ceea ce priveşte lăcaşul de cult. 

În ce priveşte solicitarea de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate al 
pârâtei-reclamante (asupra bisericii), aceasta a arătat (vol. I fila 27) că dacă nu există sau nu 
poate fi adusă cartea funciară în care ar fi intabulate bunurile, pârâta-reclamantă va aprecia 
dacă îşi menţine petitul, această operaţiune putând fi realizată şi ulterior. 



Până în prezent, CF nr.48 S. nu a fost readusă în localitate; expertul Popoviciu Cornel-
Gheorghe a formulat propuneri de dezmembrare, dar planul de amplasament şi delimitare, 
avizat de OCPI Maramureş sub nr.1735/17.02.2012 (fila 90 vol. II dosar) a fost întocmit în 
funcţie de registrul cadastral al parcelelor, unde la nr. cadastral 2517 figurează Departamentul 
Cultelor. 

Pretenţiile formulate pe calea cererii reconvenţionale nu au fost ulterior precizate, iar 
cadrul procesual pasiv al acestora a rămas circumscris unei singure părţi, Parohiei Greco-
Catolice S., pârâta-reclamantă neînţelegând să se judece cu alte persoane în ce priveşte petitul 
de intabulare, singura documentaţie cadastrală depusă pentru aceasta vizând nr. cadastral 2517 
şi nu nr.topo. 346. Pe cale de consecinţă, se va respinge cererea de intabulare a dreptului de 
proprietate asupra lăcaşului de cult. 

Petitele subsidiare formulate pe cale reconvenţională au devenit lipsite de interes, în 
contextul soluţiei pronunţate asupra pretenţiilor susţinute în principal. Astfel, recunoaşterea 
dreptului de creanţă şi instituirea dreptului de retenţie se valorifică faţă de (în speţă) 
proprietarul bunurilor, or o atare calitate actuală nu s-a constatat în privinţa reclamantei. 

În ce priveşte cheltuielile de judecată, se reţine că atât reclamanta-pârâtă, cât şi pârâta-
reclamantă, precum şi pârâta Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului au solicitat 
acordarea acestora. 

În privinţa reclamantei, întrucât acţiunea acesteia a fost respinsă, în aplicarea 
prevederilor art.274 Cod procedură civilă rezultă că Parohia Greco-Catolică S. a căzut în 
pretenţii, ca atare nu este legitimată să obţină cheltuieli de judecată. 

Pârâta Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a solicitat şi dovedit 
cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, onorariu avocat (fila 49 vol. I), dar reclamanta nu va 
fi obligată la plata acestora, în condiţiile în care în mod efectiv apărarea acestei pârâte s-a 
rezumat la invocarea a trei excepţii, toate respinse de instanţa de judecată. 

În ce priveşte cheltuielile dovedite a fi fost efectuate în prezentul proces de către  
pârâta-reclamantă Parohia Ortodoxă S., acestea au constat în suma de 700 lei, avans onorariu 
pentru expertiza în construcţii (fila 214 vol. I dosar), suma de 800 lei, onorariu expert (fila 55 
vol. II) şi suma de 700 lei onorariu pentru expertul M.V. (fila 299 vol. II). 

Cheltuielile efectuate de către pârâta-reclamantă în vederea administrării probei cu 
expertiza în specialitatea construcţii nu vor fi puse în sarcina reclamantei, pentru următoarele 
considerente: 

Această probă s-a dispus în dovedirea cererii reconvenţionale, mai exact a pretenţiilor 
relative la dreptul de creanţă invocat. Dincolo de dificultăţile concrete ale administrării 
probei, care nu au fost străine de conduita părţii, aceste petite nu au fost admise de instanţă, 
iar petitul admis din cererea reconvenţională, relativ la constatarea dobândirii dreptului de 
proprietate asupra bisericii, nu necesita această probaţiune tehnică. Pe cale de consecinţă, 
apreciind că reclamanta nu a căzut în pretenţii în ce priveşte cererile care au provocat 
efectuarea acestor cheltuieli, instanţa nu o va obliga la suportarea lor. 

Întrucât expertul tehnic judiciar L.D. a solicitat un onorariu de 1595 lei, din care 
pârâta-reclamantă a achitat doar 800 lei şi apoi 700 lei, s-a pus în vedere în mod repetat 
acesteia să facă dovada achitării diferenţei de 95 lei, fără ca pârâta-reclamantă să se 
conformeze. 

În ce priveşte această diferenţă instanţa va face aplicarea prevederilor art. 213 alin. 2 
Cod procedură civilă de la 1865 şi va obliga pârâta la plata sumei de 95 lei către expertul 
L.D., dispoziţia fiind executorie”. 

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

Română Unită cu Roma Greco-Catolică S., solicitând admiterea apelului, modificarea în parte 



a sentinţei apelate, în sensul admiterii în totalitate a acţiunii principale precizate şi a 
respingerii în totalitate a cererii reconvenţionale a pârâtei Parohia Ortodoxă Română S.. 

În motivarea apelului au fost reproduse in extenso dispoziţiile art. 37 din Decretul nr. 
177/1948; dispoziţiile art. 2 din Decretul nr. 358/1948; dispoziţiile art. 1 din Decretul-lege nr. 
126/1990; Decretul Preşedintelui României nr. 10/21.04.2006, prin care s-a înfiinţat Comisia 
Prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România şi al cărei Raport final a fost 
publicat în  Monitorul Oficial nr. 196/28.12.2006, Partea a II-a. 

S-au mai invocat de către apelantă dispoziţiile art. 6, art. 9, art. 13, art. 14 şi art. 46 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi prevederile art. 1 din Protocolul 
Adiţional 1 la Convenţie, cu trimitere la jurisprudenţa Curţii materializată în cauza Lungoci 
contra României, în cauza Păduraru contra României, cauza Tudor contra României. 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că în cauză nu este îndeplinită condiţia 
prevăzută de art. 37 din Decretul nr. 177/1948, respectiv, nu este nicio hotărâre judecătorească 
care să facă dovada trecerii a 75% din numărul credincioşilor comunităţii locale, de la cultul 
greco-catolic la cultul ortodox, o dovadă în plus în acest sens constituind-o faptul că a fost 
necesară prevederea specială a art. 2 din Decretul nr. 358/1948, abrogat apoi prin Decretul-
lege nr. 9/1989. 

În anul 1948 niciun enoriaş greco-catolic nu a trecut voluntar la cultul ortodox, motiv 
pentru care nu există absolut nicio adeziune, reclamanta fiind desfiinţată juridic, iar bunurile 
sale de cult fiind trecute în posesia Parohiei Ortodoxe S. în temeiul Decretului nr. 358/1948. 

În anul 1990 reclamanta şi-a continuat activitatea publică prin recunoaşterea 
personalităţii sale juridice în temeiul art. 1 din Decretul-lege nr. 126/1990, însă, propria 
biserică, în care să îşi desfăşoare activităţile specifice cultului, nu i-a fost retrocedată. 

Interzicerea de facto a accesului efectiv la instanţă a unui cult, deoarece are mai puţini 
enoriaşi, reprezintă o încălcare a art. 6, art. 13 şi art. 14 din Convenţie. 

În viziunea instanţei de fond reclamanta are dreptul de a revendica imobilele preluate 
abuziv prin Decretul nr. 358/1948, pentru că acest drept este prevăzut expres de art. 3 din 
Decretul-lege nr. 126/1990, dar dreptul reclamantei este doar unul formal, deoarece pe fond 
cererile de revendicare a unor astfel de imobile sunt inadmisibile de plano, întrucât Biserica 
Română Unită cu Roma Greco-Catolică este minoritară în toate localităţile. 

Reclamanta se întreabă retoric de ce s-a modificat art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 
dacă nu este posibilă revendicarea, în raport de minoritatea de enoriaşi. 

În opinia apelantei, aplicarea neunitară a legii în speţe similare cu cea din prezenta 
cauză reprezintă o încălcare a art. 6, art. 46 şi art. 14 din Convenţie, în acest sens reclamanta 
făcând trimitere la cauza nr. 32419/04, Parohia Săseşti contra României şi la decizii de speţă 
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Admiterea cererii reconvenţionale în baza Decretului-lege nr. 177/1948, abrogat, fără 
întrunirea condiţiilor prevăzute de acest decret, reprezintă o încălcare a art. 1 din Primul 
Protocol Adiţional la Convenţie. 

Şi în acest moment, conform art. 17 şi art. 18 din Decretul-lege nr. 115/1938 şi art. 855 
NCC, reclamanta apelantă este proprietara imobilelor revendicate, deoarece este persoana 
înscrisă ca proprietar tabular în cartea funciară, reclamanta pierzând posesia fizică a 
imobilului în anul 1948, limitativ, în baza Decretului nr. 358/1948, şi nu prin trecerea liberă a 
enoriaşilor, în acest sens apelanta invocând încălcarea art. 13 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului cu raportare la situaţia în care în perioada anilor 1948-1990, reclamanta a 
fost împiedicată abuziv să îşi exercite dreptul prin nerecunoaşterea personalităţii juridice în 
perioada 1948 – 1990. 

La momentul promovării cererii reconvenţionale Decretul-lege nr. 177/1948 nu mai 
era în vigoare, fiind înlocuit de Legea nr. 489/2006, iar invocarea Decretului-lege nr. 
177/1948, care este o normă discriminatorie, încalcă libertatea religioasă. 



Pârâta intimată Parohia Ortodoxă Română S., deşi legal citată, nu s-a prezentat în 
instanţă şi nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare, pentru a-şi susţine poziţia procesuală. 

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 01.09.2014, pentru termenul de 
judecată din 04.09.2014, intimatul Secretariatul de Stat pentru Culte a solicitat respingerea 
apelului, în ceea ce îl priveşte pe acest intimat, ca urmare a admiterii excepţii lipsei calităţii 
sale procesuale pasive, motivat pe faptul că imobilul litigios nu se află în proprietatea ori 
administrarea acestui intimat. 

În motivarea întâmpinării au fost invocate dispoziţiile art. 115 – 118 C.pr.civ., ale H.G. 
nr. 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului şi ale art. 8 alin. 1 din Legea nr. 489/2006 (f. 59-60). 

Apelul este nefondat. 
Circumstanţele de fapt ale cauzei. 
Potrivit traducerii „unui document oficial din limba ucraineană în limba română”, 

eliberată de Administraţia de Stat a judeţului Transcarpatia, Arhivele Statului din 
Transcarpatia, în fişa funciară nr. 48 a comunei S. se menţionează la parcela nr. 346 „biserică 
şi cimitir cu o suprafaţă totală de 602 stj.p.”, iar la parcela cu nr. 348 „grădina intravilan cu o 
suprafaţă de 241 stj.p.”, făcându-se totodată precizarea că potrivit înregistrării originale nr. 
6871/14.07.1879, „proprietatea imobiliară din fişa funciară nr. 48 se află în proprietatea 
comunităţii religioase greco-catolice din comuna S.” (f. 3, 4 din dosar nr. ... al Judecătoriei 
Sighetu Marmaţiei). 

Din extrasul CF nr. 48 S., depus în xerocopie, în limba maghiară, la fila 86 dosar fond, 
vol. I, şi în traducere la fila 87 din acelaşi dosar, rezultă faptul că sub nr. top 346 figurează 
„biserică şi cimitir în suprafaţă de 602 stj.p.”, iar sub nr. top 348 figurează „grădină intravilan 
în suprafaţă de 261 stj.p.”. 

Din xerocopia cărţii funciare nr. 1702 S., depusă în limba maghiară la fila 115 din 
dosar fond, vol. II şi în traducere la fila 116 din acelaşi dosar, rezultă faptul că nr. top 347, 
categoria de folosinţă „fâneaţă în intravilan”, în suprafaţă de 378 stj.p., figurează întabulat, 
prin executare, în favoarea Bisericii Greco-Catolice din S., întabulare operată prin Încheierea 
de CF nr. 9872/13.06.1906, pe baza sentinţei definitive dată cu nr. III 1111/05/1905 a 
Judecătoriei Regale de Plasă Sighetu Marmaţiei, imobilul fiind adus din CF nr. 548, unde a 
fost proprietatea unor persoane fizice, conform menţiunilor de la fila 116 dosar fond, vol. II. 

Prin titlul de proprietate nr. 43551/27/10.03.1997, eliberat în favoarea Parohiei 
Ortodoxe S., s-a reconstituit în favoarea Parohiei Ortodoxe S. dreptul de proprietate pentru o 
suprafaţă totală de 9 hectare 7524 mp teren, pe teritoriul localităţii S., judeţul Maramureş, 
dintre care o suprafaţă de 4084 mp reprezentând grădina bisericii, o suprafaţă de 4292 mp 
reprezentând grădina Parohiei, iar o suprafaţă de 2694 mp reprezentând curţi construcţii (f. 22 
dosarul nr. ... al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei). 

Acest titlu de proprietate a fost întabulat parţial în CF nr. 367 S., nr. top 4136, în 
favoarea Parohiei Ortodoxe S., care, prin Încheierea de CF nr. 3159/25.04.2008, dată în 
dosarul de CF nr. 3159/2008 de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş – 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei, şi-a întabulat în CF dreptul de 
proprietate cu titlu de drept reconstituire Legea nr. 18/1991 asupra imobilului „arabil, curţi 
pentru construcţii”, în suprafaţă de 4084 mp (f. 24, 23  dosar nr. ...). 

Acest titlu de proprietate nu a fost atacat sau contestat nici pe calea procedurii speciale 
prevăzute de Legea fondului funciar şi nici pe calea dreptului comun. 

Prin expertiza tehnică topografică judiciară întocmită de expert Popoviciu Gheorghe 
Cornel, completată ulterior prin mai multe completări de expertiză, ca urmare a obiecţiunilor 
formulate de părţi, (f. 230 dosar fond, vol. I, f. 277 dosar fond, vol. I, f. 51, f. 74, f. 85-92, f. 
126, f. 256 dosar fond, vol. III, f. 4, f. 45 dosar fond, volum ultim) s-a procedat la 
identificarea imobilului litigios, stabilindu-se de către expert că numărul topografic 346 din 



CF nr. 48, are o suprafaţă de 2165 mp, reprezentând biserică şi cimitir, inclusă în ansamblul 
format din „Cimitirul ... S. şi Biserica Comunităţii”, biserica edificată având o suprafaţă 
construită de 425 mp, iar terenul făcând parte din nr. cadastral 2517, în suprafaţă totală de 
3840 mp, aflat în proprietatea Departamentului Cultelor – ADOP. 

Prin procesul-verbal de recepţie nr. 330/14.06.2013 al Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu 
Marmaţiei (f. 5-12 dosar fond, vol. III) s-a recepţionat tehnic, de către Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş, expertiza judiciară întocmită de expert Popoviciu Cornel în 
dosar nr. ... al Tribunalului Maramureş. 

 Aşa cum rezultă din Anexa la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
nr. 2361/2010, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 
2314/2004, privind aprobarea listei monumentelor istorice, actualizată, şi a listei 
documentelor istorice dispărute, imobilul litigios, cunoscut sub denumirea de „Cimitirul ... din 
S.”, şi care datează din anul 1935, reprezintă un monument istoric, de patrimoniu naţional (f. 
51, 52 dosar fond, vol. III). 

În ceea ce priveşte cimitirul aferent bisericii, Curtea constată că acesta, în temeiul 
prevederilor Anexei I pct. III.10 din Legea nr. 213/1998, face parte din domeniul public al 
comunei, bucurându-se de caracterele de inalienabilitate, imprescriptibilitate şi 
insesizabilitate, neputând deci forma obiect al unei cereri de revendicare, aşa cum nefondat 
apreciază reclamanta. 

Din expertiza tehnică judiciară întocmită de expert inginer M.V., expert tehnic judiciar 
în specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole (f. 275-281 dosar fond, vol. II), rezultă 
faptul că la imobilul biserică, care afirmativ a fost ridicat în perioada 1880-1886, au fost 
efectuate şi executate în perioada 1948 – 2009 lucrări de întreţinere, lucrări de reparaţii 
curente normale, precum şi lucrări de reparaţii capitale, după cum urmează: picturile 
interioare, executate în tehnica frescă, afirmativ realizate în anii 1962-1964; finisajele de 
natura tencuielilor exterioare cu terasit, afirmativ executate în anul 1984; lucrările de 
extindere ce constau în realizarea unui pridvor la intrarea în biserică, afirmativ realizate în 
anul 1984 – 1985, expertul precizând că lucrările anterior menţionate au fost apoi în totalitate 
desfiinţate ca urmare a lucrărilor de construire, extindere şi consolidare demarate după anul 
2009; montarea instalaţiilor de încălzire cu butan gaz; împrejmuirile obişnuite având fundaţii 
şi soclu din beton, panouri din beton prefabricat în lungime de cca. 50 m, dispuse pe latura de 
est a bisericii sau împrejmuirile având fundaţii, soclu din beton şi panouri metalice, în 
lungime de cca. 80 m, dispuse pe latura de nord a incintei şi care pot fi reţinute ca fiind 
executate în perioada 1984-1985; renovarea şi repararea acoperişului în anul 1992, prin 
schimbarea grinzilor de lemn, care poate fi reţinută ca fiind necesară şi executată în proporţie 
de 50%, ca şi acoperirea cu tablă de aluminiu cu solzi. 

Expertul arată că în toamna anului 2008 au fost demarate ample lucrări de modificare, 
extindere şi consolidare a bisericii, lucrări care au constat din: demolarea turnului bisericii şi 
demolarea pridvorului de la intrarea în biserică; desfacerea finisajelor şi tencuielilor exterioare 
de pe pereţii din zidărie de cărămidă şi socluri; executarea unor consolidări ale zidăriilor prin 
turnarea unor fundaţii izolate, montarea unor contraforţi alcătuiţi din stâlpi, grinzi şi centuri 
din beton armat; extinderea bisericii prin realizarea unui turn având structura din beton armat 
de cca. 40 metri înălţime, dispus pe latura vestică a bisericii, în locul pridvorului demontat; şi 
care, potrivit estimărilor, va avea o înălţime finală continuată cu structură din lemn de stejar, 
de cca. 70 metri; refacerea şarpantei prin înlocuirea unor elemente de lemn în zona turlei 
demontate; executarea unor placări exterioare cu cărămidă aparentă plină tip klinker, 
rezistentă la umiditate şi îngheţ, în suprafaţă de cca. 280 mp, expertul făcând şi o evaluare a 
acestor lucrări. 



Cel mai probabil aceste lucrări au fost realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 
22/21.11.2007 (f. 26-27 dosar nr. ... al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei), a avizului nr. 
183/2007, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor (f. 28 dosar nr. ... al Judecătoriei Sighetu 
Marmaţiei), al planului de amplasament şi delimitare a imobilului vizat de Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Maramureş sub nr. 3159/27.03.2008 (f. 29–32 dosar nr. ... al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei). 

Cu privire la criticile din apel referitoare la greşita admitere a cererii 
reconvenţionale, în raport de dispoziţiile Decretului nr. 177/1948 şi ale  Decretului nr. 
358/1948. 

Apelanta a susţinut că în mod greşit prima instanţă a admis cererea reconvenţională 
formulată de pârâtă, în limitele solicitărilor formulate de aceasta în principal, întrucât, pe de o 
parte, la data când a fost formulată cererea reconvenţională Decretul nr. 177/1948 era deja 
abrogat, iar pe de altă parte, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 37 din Decretul nr. 
177/1948, dovadă în acest sens constituind-o, în opinia apelantei, tocmai faptul că a fost emis 
şi Decretul nr. 358/1948. 

Curtea constată că aceste susţineri ale apelantei sunt nefondate, pentru motivele ce 
urmează a fi expuse: 

Pentru analizarea pe fond a petitului principal din cererea reconvenţională, instanţa 
Tribunalului Maramureş trebuia să se raporteze la perioada intrării în vigoare a Decretului nr. 
177/1948, respectiv, a Decretului nr. 358/1948, dat fiind că, afirmativ, în perioada acestor acte 
normative Biserica Greco-Catolică a fost desfiinţată, iar credincioşii greco-catolici au trecut, 
în condiţiile impuse de conjunctura politică a acelor vremuri, la cultul ortodox. 

În niciun caz, condiţiile concrete în care a operat şi s-a aplicat Decretul nr. 177/1948 
nu pot fi analizate decât prin raportare la momentul intrării în vigoare a acestuia şi la 
momentul de imediată aplicare a acestuia, ulterior intrării sale în vigoare, iar în niciun caz la 
momentul promovării cererii reconvenţionale de către pârâtă, dată la care în mod evident 
Decretul nr. 177/1948 nu mai era în fiinţă. 

Cu alte cuvinte, instanţa de fond era datoare să verifice dacă, raportat la momentul anul 
1948, cu ocazia preluării imobilului în litigiu de către pârâta intimată, au fost sau nu 
respectate cerinţele prevăzute de art. 37 din Decretul nr. 177/1948, respectiv, dacă s-a 
pronunţat o hotărâre a Judecătoriei Populare a locului, aşa cum pretindea art. 37 alin. 5, prin 
care să se constate întrunirea condiţiilor impuse de art. 37 alin. 1, 2 şi 3 din acelaşi act 
normativ. 

Neîntemeiat susţine apelanta că nu a fost îndeplinită această cerinţă în condiţiile în 
care prin încheierea de carte funciară nr. 864/1950, a Judecătoriei Populare Mixte Sighet – 
Secţia Cărţilor Funciare s-a atestat faptul că în baza Adresei nr. 20/17.05.1950, aprobată de 
Consiliul Eparhial Ortodox Român, cu nr. 6111/1950, s-a decis transcrierea asupra imobilelor 
ce au format proprietatea comunităţii locale greco-catolice din comuna S., cuprinse în mai 
multe cărţi funciare, prin care şi CF nr. 48 S.. 

Din datele statistice aferente anului 1948, depuse la filele 34, 35, dosar nr. ... al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, rezultă faptul că numărul total al sufletelor, în matră, din 
localitatea S., la nivelul anului 1948, era de 3451, din care 1425 bărbaţi, 2026 femei, iar 
numărul celor care au trecut de la religia greco-catolică la religia ortodoxă a fost de 3451 
suflete.  

Se atestă, astfel, prin acest înscris întocmit la nivelul anului 1948, respectarea 
procentului de cel puţin 75% din numărul total al credincioşilor, respectiv se face dovada 
respectării cerinţei impuse prin Decretul nr. 177/1948. 

Prin urmare, Curtea constată că acest motiv din apelul reclamantei nu este fondat. 
Cu privire la susţinerea reclamantei referitoare la încălcarea art. 3 din Decretul-lege 

nr. 126/1990. 



Aşa cum s-a stabilit printr-o decizie de speţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
(Decizia nr. 563/07.02.2013, dosar nr. 9366/211/2008*), instanţa învestită cu o cerere 
întemeiată pe dispoziţiile art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 nu poate ignora reglementarea 
specială în materie, care impune drept criteriu de care să se ţină seama în rezolvarea unor 
asemenea pretenţii, dorinţa credincioşilor din comunitatea care deţine bunurile. 

Faptul că s-a stabilit drept criteriu de preferinţă dorinţa credincioşilor este un aspect de 
opţiune a legiuitorului, care a înţeles să reglementeze astfel într-o materie ce vizează imobile 
cu o anumită afectaţiune (lăcaşuri de cult), instanţei de judecată nefiindu-i permis să 
cenzureze oportunitatea legii. 

Făcând trimitere la deciziile Curţii Constituţionale în materie, s-a reţinut că potrivit 
celor statuate de Curtea Constituţională, textul art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 nu încalcă 
principiul după care Statul Român este un stat democratic şi nici pe cel al libertăţii cultelor 
religioase, şi aceasta întrucât „democraţia presupune şi aplicarea principiului majorităţii, or, 
din ultima parte a art. 3 – ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin 
aceste bunuri – rezultă chiar aplicarea acestui principiu prin instituirea unui criteriu social, 
acela al opţiunii majorităţii enoriaşilor”. 

O măsură abuzivă, cum a fost aceea a preluării de către stat a lăcaşurilor de cult în anul 
1948, într-un stat de drept nu poate fi reparată printr-un abuz în sens invers, care ar nesocoti 
opţiunea majorităţii credincioşilor la data adoptării acelei măsuri. 

 Or, restituirea bunurilor ce au aparţinut Bisericii Greco-Catolice fără respectarea 
condiţiei impuse de art. 3 alin. 1 din Decretul-lege nr. 126/1990, ar aduce atingere stabilităţii 
şi securităţii raporturilor juridice. 

Faptul că prin Decretul-lege nr. 9/1989 a fost recunoscută oficial Biserica Română 
Unită cu Roma (greco-catolică), urmare a abrogării Decretului nr. 358/1948, nu înseamnă că a 
renăscut în patrimoniul acesteia vechiul dreptul de proprietate, câtă vreme reconstituirea 
proprietăţii este supusă unei anumite proceduri, dată prin dispoziţiile Decretului-lege nr. 
126/1990, cu modificările ulterioare, speranţa de a vedea redobândit dreptul de proprietate 
neputând fi asimilată noţiunii de bun. 

În mod greşit – statuează instanţa supremă – unele instanţe au considerat că numai 
Comisia Mixtă Clericală trebuie să ţină cont de voinţa credincioşilor, câtă vreme, însăşi 
instanţa de judecată  are atributul de a verifica în ce măsură sunt respectate dispoziţiile art. 3 
din Decretul-lege nr. 126/1990, acţiunea în revendicarea unui locaş de cult nefiind una de 
drept comun, clasică, ci o acţiune în revendicare ce trebuie să ţină cont de criteriile instituite 
de legea specială. 

Concret, cadrul normativ în care pot fi valorificate pretenţiile reclamantei este dat de 
Decretul-Lege nr. 126/1990, privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu 
Roma, prin care a fost reglementată modalitatea de restituire a bunurilor preluate de stat prin 
efectul Decretului nr. 358/1948 (de desfiinţare a cultului greco-catolic) distingându-se între 
două situaţii: a) aceea în care bunurile se află în patrimoniul statului, restituibile (cu excepţia 
moşiilor) în starea lor actuală şi b) situaţia lăcaşurilor de cult şi a celor parohiale, preluate de 
Biserica Ortodoxă Română, pentru care restituirea se va stabili de către o comisie mixtă, 
formată din reprezentanţi clericali ai celor două culte religioase, ţinând seama de dorinţa 
credincioşilor din comunitate care deţin aceste bunuri. 

Astfel, raţiunea pentru care la art. 3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 au fost adăugate 
trei alineate noi, respectiv alineatele 2-4, prin O.G. nr. 64/2004, (aprobată ulterior prin Legea 
nr. 182/2005), rezultă din Expunerea de motive a Guvernului, care a avut în vedere deblocarea 
accesului la justiţie, în condiţiile în care unele instanţe apreciau la acel moment că 
nefinalizarea procedurii în faţa comisiilor clericale nu deschide calea acţiunii în instanţă. 

De aceea, adăugarea la art. 3 a alineatului conform căruia „dacă la termenul stabilit 
pentru convocarea comisiei aceasta nu se întruneşte sau dacă nu se ajunge la niciun rezultat în 



cadrul comisiei ori decizia, nemulţumeşte una dintre părţi, partea interesată are deschisă calea 
acţiunii în justiţie, potrivit dreptului comun", nu poate avea semnificaţia transformării cererii 
în retrocedare reglementată de norma specială într-o cerere în revendicare de drept comun. 

Învestită cu o astfel de cerere instanţa de judecată nu poate ignora reglementarea 
specială în materie care impune drept criteriu de care să se ţină seama în rezolvarea unor 
asemenea pretenţii, dorinţa credincioşilor din comunitatea care deţine bunurile. 

Altfel spus, în virtutea plenitudinii de jurisdicţie, instanţa este chemată să analizeze în 
fond o pretenţie, deşi procedura prealabilă nu fost definitivată prin emiterea unei decizii de 
către Comisia mixtă clericală, tocmai pentru a nu împiedica accesul la justiţie, dar în acelaşi 
timp, fără a putea ieşi din limitele impuse de cadrul normativ special. 

Faptul  că  s-a  stabilit  drept  criteriu  de  preferinţă dorinţa credincioşilor, este un 
aspect de opţiune a legiuitorului  - care a înţeles să reglementeze astfel într-o materie ce 
vizează imobile cu o anumită afectaţiune (lăcaşuri de cult) - , instanţei de judecată nefiindu-i 
permis să cenzureze oportunitatea legii. 

De altfel, pronunţându-se asupra neconstituţionalităţii invocate cu referire la art. 3 din 
Decretul-Lege nr. 126/1990 şi la criteriul voinţei credincioşilor în retrocedarea lăcaşurilor de 
cult, Curtea Constituţională a apreciat că textul nu încalcă principiul după care Statul Român 
este un stat democratic şi nici pe cel al libertăţii cultelor religioase (decizia CC. nr. 23/1993, 
decizia CC. nr. 49/1995). 

Aceasta, întrucât democraţia „presupune şi aplicarea principiului majorităţii, or, din 
ultima parte a art. 3 – „ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin 
aceste bunuri” - rezultă chiar aplicarea acestui principiu prin instituirea unui criteriu social, 
acela al opţiunii majorităţii enoriaşilor". 

Totodată, s-a statuat că „libertatea cultelor religioase implică nu numai autonomia lor 
faţă de stat, dar şi libertatea credinţelor religioase" iar în condiţiile în care „în aceeaşi 
comunitate locală există credincioşi ortodocşi şi greco-catolici, criteriul social al majorităţii 
enoriaşilor pentru determinarea destinaţiei lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale corespunde 
principiului democratic al determinării folosinţei religioase a acestui bun, în funcţie de voinţa 
majoritară a celor care sunt beneficiarii acestei folosinţe" întrucât „altminteri, ar însemna că, 
în mod nejustificat credincioşii ortodocşi majoritari să fie împiedicaţi să-şi poată practica 
religia, dacă nu trec la cultul greco-catolic". 

Dincolo de împrejurarea că, astfel cum s-a menţionat anterior, modalitatea de reglare a 
relaţiilor sociale, de reconstituire a averii comunităţilor religioase reprezintă un aspect de 
politică legislativă (iar nu de activitate jurisdicţională, care să regleze pe cale pretoriană 
asemenea aspecte, înlăturând legea specială) în acelaşi timp, nu se poate susţine că o 
asemenea lege ar fi lipsită de conţinutul său reparator, prin instituirea criteriului voinţei 
credincioşilor. 

În felul acesta, statul, ca organizator al vieţii sociale, a asigurat condiţiile manifestării 
convingerilor religioase fără să aducă o limitare determinată de numărul credincioşilor (şi o 
limitare de ordin material).exerciţiului acestor drepturi. 

Este vorba aici şi de îndeplinirea obligaţiei pozitive a statului pentru realizarea 
exerciţiului efectiv al dreptului la libertatea de conştiinţă şi de religie. 

O măsură abuzivă cum a fost aceea a preluării de către stat a lăcaşurilor de cult în anul 
1948, într-un stat de drept nu poate fi reparată printr-un abuz în sens invers, care ar nesocoti 
opţiunea majorităţii credincioşilor la data adoptări acelei măsuri. 

Or, restituirea bunurilor ce au aparţinut Bisericii Greco-Catolice fără respectarea  
condiţiei impuse de art. 3 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 126/1990 ar aduce atingere stabilităţii 
şi securităţii raporturilor juridice. 

Aceasta, întrucât reconstituirea dreptului nu se poate face în abstract, ignorând 
realităţile sociale şi istorice, iar atenuarea vechilor prejudicii nu trebuie să creeze noi 



neajunsuri, disproporţionate (a se vedea în acest sens şi jurisprudenţa CEDO, respectiv, cauza 
Raicu împotriva României). 

Prin Decretul nr. 358/1948 cultul greco-catolic a fost desfiinţat iar bunurile din 
patrimoniul Bisericii greco-catolice au fost preluate de stat. 

Faptul că prin Decretul-lege nr. 9/1989 a fost recunoscută oficial Biserica Română 
Unită cu Roma ( Greco-Catolică ), urmare a abrogării Decretului nr. 358/l948, nu înseamnă că 
a renăscut în patrimoniul acesteia vechiul drept de proprietate, câtă vreme reconstituirea 
proprietăţii este supusă unei anumite proceduri (date prin dispoziţiile Decretului-Lege nr. 
126/1990, cu modificările ulterioare), speranţa de a vedea redobândit dreptul de proprietate 
neputând fi asimilată noţiunii de bun.      

Curtea constată, aşadar, că în interpretarea art. 3 alin. 1 din Decretul-lege nr. 126/1990 
– interpretare care a fost deja făcută de Instanţa Supremă -, numărul credincioşilor ortodocşi, 
fiind mult mai mare decât numărul credincioşilor greco-catolici, se impune a se ţine seama cu 
prioritate de acest criteriu al „dorinţei credincioşilor”, respectiv, de criteriul opţiunii 
majorităţii enoriaşilor. 

Dacă nu s-ar ţine seama de acest criteriu, în sensul stabilit şi impus de instanţa supremă 
în alte decizii de speţă, decizii care reprezintă o încercare de unificare a jurisprudenţei în 
materie, s-ar ajunge la situaţia în care să se repare o nedreptate cu o altă nedreptate, un abuz 
cu un alt abuz, aducându-se astfel atingere stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice. 

Deşi s-ar părea că textul art. 3 alin. 1 din Decretul-lege nr. 126/1990 are în vedere 
strict „dorinţa credincioşilor”, în realitate, singura manieră posibilă de interpretare a acestei 
sintagme conduce la concluzia conform căreia prin această sintagmă legiuitorul a avut în 
vedere numărul credincioşilor aparţinând cultelor ce îşi dispută un anume lăcaş de cult, 
respectiv, aşa cum a statuat Instanţa Supremă în alte decizii de speţă, „criteriul opţiunii 
majorităţii enoriaşilor”. 

Potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul - lege nr. 126/1990, dorinţa credincioşilor din 
comunitatea care deţine  bunurile  constituie un criteriu de care se  ţine seama  cu ocazia 
analizării şi stabilirii situaţiei juridice a lăcaşurilor de cult şi ca caselor parohiale care au 
aparţinut Bisericii Române  Unite cu Roma (greco-catolică) şi care au fost  preluate de  
Biserica  Ortodoxă Română. 

Potrivit celor anterior arătate, din probaţiunea administrată în cauză încă de la instanţa 
de fond, a rezultat că numărul credincioşilor  ortodocşi este  semnificativ  mai mare decât cel 
al credincioşilor  greco-catolici. 

Este adevărat  că între  cuvintele „număr” (al credincioşilor  - n.r.) şi „dorinţă” (a 
credincioşilor –n.r.), nu se  poate pune semnul egalităţii, acestea desemnând noţiuni diferite.  

Fără a pune un astfel de semn al egalităţii, Curtea apreciază că în interpretarea art. 3 
alin. 1 din Decretul - lege nr. 126/1990 numărul credincioşilor aparţinând  unui anumit cult 
este egal cu numărul dorinţelor (credincioşilor – n.n.) potrivit  cărora, un anumit  locaş de  
cult ar trebui atribuit unui cult  sau altuia. 

Această prezumţie derivă din împrejurarea  că în România libertatea religioasă este 
garantată prin Constituţie – art. 29, lege – art. 1, 2 din Legea nr.  489/2006 şi Tratatele  
internaţionale la care  România este  parte.  

Această libertate se concretizează, printre altele, prin aceea  că orice  persoană îşi poate 
alege religia şi îşi poate schimba  religia, fără nicio împiedicare din punctul de vedere al 
dreptului laic. 

În aceste condiţii, este evident că o persoană având libertatea să adere la orice religie 
doreşte, va opta, va alege şi va dori ca bunurile care servesc  la practicarea şi exercitarea 
cultului religios pe care l-a ales să fie deţinute de acel cult religios, pentru că, alegând un 
anumit  cult, să îl şi poată practica (dacă, şi în limitele  în care doreşte, aceasta fiind o altă 



conotaţie a noţiunii de libertate religioasă, întrucât, chiar aparţinând unui anumit cult religios, 
nicio persoană nu poate fi constrânsă să şi practice acel cult). 

Prin Decretul - lege nr. nr. 9/1989 a fost recunoscută oficial Biserica Română  Unită cu 
Roma  (greco-catolică), de  la această dată credincioşii ortodocşi din Parohia  S. având 
posibilitatea să opteze pentru acest cult, prin trecere de la  cultul ortodox la cel greco-catolic. 

Nefăcând această opţiune, se  prezumă că au dorit să aparţină în continuare  cultului 
ortodox şi totodată că, dorinţa  lor actuală în ceea ce priveşte  apartenenţa lăcaşului de  cult  în 
litigiu este  în sensul ca  acesta să aparţină cultului ortodox. 

Textul art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 a fost supus controlului de  
constituţionalitate, Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 23 din 27 aprilie 1993, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 66/11.04.1995 respingând, „ca vădit nefondate, excepţiile 
de neconstituţionalitate a art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990, ridicate de către Episcopia 
Romana Unita cu Roma (greco-catolica) din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Moţilor nr. 26, în Dosarul nr. 7967/1992 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi de către Episcopia 
Romana Unita cu Roma (greco-catolica) Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Ion Pop Bănăţeanu nr. 
10, în Dosarul nr. 64C/1993 al Tribunalului Judeţean Timiş”. 

 La soluţionarea acestei excepţii, Curtea Constituţională  a avut în vedere, în esenţă, 
următoarele considerente : 

„Textul invocat ca neconstituţional - art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 - prevede 
ca: "situaţia juridică a lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale care au aparţinut Bisericii 
Romane Unite cu Roma (greco-catolica) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxa Romana se 
va stabili de către o comisie mixtă formată din reprezentanţii clericali ai celor doua culte 
religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri". 

   Întrucât ne aflam în prezenta unor dispoziţii legale anterioare Constituţiei, despre 
care se susţine ca sunt contrare acesteia, trebuie soluţionat conflictul legilor în timp, în funcţie 
de modul în care s-a constituit dreptul subiectiv de proprietate, potrivit legii anterioare, sau 
potrivit legii posterioare. 

   În principiu, dreptul subiectiv de proprietate constituit potrivit legii anterioare nu 
poate fi desfiinţat de legea posterioară, deoarece aceasta ar implica o aplicare retroactivă a 
noii legi, ceea ce este contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie, conform căruia legea dispune 
numai pentru viitor. 

   Deci, legea noua poate doar, spre a evita retroactivitatea, sa reconstituie dreptul 
anterior, ceea ce, însă, are efecte numai ex nunc fiind în prezenta unui nou drept ce se naşte în 
baza unui act juridic constitutiv, actul de reconstituire. 

   În cazul nostru, este vorba despre un drept de proprietate ce s-a născut sub regimul 
vechii reglementări, a Decretului nr. 358/1948. 

   Fata de cele arătate, rezulta ca noua lege nu poate desfiinţa acest drept, ci numai 
reglementa modalităţile de reconstituire a dreptului de proprietate ce aparţinuse, iniţial, 
Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolica). 

   Urmare abrogării exprese a Decretului nr. 358/1948 prin Decretul-lege nr. 9/1989, 
Biserica Romana Unita cu Roma (greco-catolica) este recunoscuta oficial. Bunurile preluate 
de către stat prin efectul actului normativ abrogat şi aflate la acea data în patrimoniul statului 
se restituie (cu excepţia moşiilor), conform art. 2 din Decretul-lege nr. 126/1990, bisericii 
greco-catolice. 

   Aceasta prevedere legală s-a concretizat în Hotărârea Guvernului nr. 466 din 19 
august 1992 privind aprobarea propunerilor Comisiei Centrale pentru inventarierea bunurilor 
proprietate a statului, foste proprietăţi ale Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolice), şi 
predarea acestora către aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 
din 14 septembrie 1992.  



 Hotărârea menţionată aproba lista bunurilor ce se predau din proprietatea statului în 
proprietatea Bisericii Romane Unite cu Roma, pe baza de protocol între actualii deţinători şi 
reprezentanţii bisericii greco-catolice. 

   Prin urmare, legiuitorul a înţeles ca pentru aceste bunuri care, fiind folosite de stat, 
nu erau destinate uzului public al credincioşilor, sa se reconstituie dreptul de proprietate al 
Bisericii Romane Unite cu Roma, prin modalitatea restituirii lor. O situaţie similară a 
reglementat şi Legea nr. 18/1991 în ceea ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate al 
ţăranilor. 

   În ceea ce priveşte lăcaşurile de cult, deci bunurile care, prin însăşi construcţie, sunt 
destinate folosinţei credincioşilor, fiind în uzul public al acestora, precum şi casele parohiale 
ca accesoriu al lăcaşurilor de cult, legiuitorul postrevoluţionar, mai întâi, a desfiinţat 
reglementarea din anul 1948, iar în al doilea rând a stabilit principiile reconstituirii dreptului 
de proprietate şi anume: a) decizia unei comisii mixte, formată din reprezentanţii clericali ai 
cultului care a deţinut aceste bunuri până în 1948 şi, respectiv, ai cultului care a preluat aceste 
bunuri după 1948; b) opţiunile credincioşilor din comunităţile pentru uzul cărora aceste 
bunuri sunt destinate. Deci, cu privire la lăcaşurile de cult şi casele parohiale, este vorba de o 
reconstituire a dreptului de proprietate, printr-o modalitate, însă, diferita de aceea referitoare 
la bunurile ce constituiau proprietate de stat, întrucât, pe de o parte, aceasta reconstituire este 
în dăuna altui cult - cultul ortodox, iar nu a statului şi, pe de alta parte, reconstituirea are ca 
obiect bunuri care, prin natura lor, sunt în uzul public al credincioşilor. Deci, cu referire la 
aceste bunuri, reconstituirea se poate face numai cu respectul principiului libertăţii cultelor 
religioase. 

   Prevederile art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 sunt o dezvoltare fireasca a 
Decretului-lege nr. 9/1989, exprimând, sub aspectul semnificaţiei juridice, o unitate 
conceptuala ce intra în sfera actelor normative prin care se înlătura, după decembrie 1989, 
nedreptăţile şi încălcările drepturilor omului făcute prin legi şi decrete ale dictaturii 
comuniste. Ca atare, calificările pe care Decretul-lege nr. 9/1989 le face Decretului nr. 
358/1948 sunt preluate şi de Decretul-lege nr. 126/1990, care a fost adoptat tocmai pentru a 
înlătura urmările actului discriminator din 1948. În consecinţă, nu poate fi primit argumentul 
după care art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 nu răspunde ideii de înlăturare a consecinţelor 
"persecuţiei religioase instaurate de regimul totalitar". 

   Nu se poate spune, în mod rezonabil, ca reglementările postrevoluţionare au numai 
caracter declarativ. O atare calificare s-ar fi putut susţine dacă aceste reglementări se rezumau 
numai la Decretul-lege nr. 9/1989, dar în condiţiile Decretului-lege nr. 126/1990 o asemenea 
calificare este, desigur, o exagerare. 

   Reglementările art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 nu încalcă prevederile 
constituţionale, dimpotrivă, respecta principiul general înscris în art. 1 din Constituţie, 
conform căruia statul roman este un "stat ... democratic..." şi principiul art. 29 alin. (3) al 
libertăţii cultelor religioase. 

   Democraţia, concept şi fenomen integrator, presupune şi aplicarea principiului 
majorităţii (…). 

   Libertatea cultelor religioase implica nu numai autonomia lor fata de stat, prevăzută 
la art. 29 alin. (5) din Constituţie, dar şi libertatea credinţelor religioase prevăzută la alin. (1) 
al aceluiaşi articol. În condiţiile în care în aceeaşi comunitate locală exista credincioşi 
ortodocsi şi greco-catolici, criteriul social al opţiunii majorităţii enoriaşilor pentru 
determinarea destinaţiei lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale corespunde principiului 
democratic al determinării folosinţei religioase a acestui bun, în funcţie de voinţa majoritara a 
celor care sunt beneficiarii acestei folosinţe. Altminteri ar însemna ca, în mod nejustificat, 
credincioşii ortodocsi majoritari sa fie împiedicaţi sa-şi poată practica religia, dacă nu trec la 
cultul greco-catolic, printr-o măsura luată împotriva voinţei lor. Un asemenea punct de vedere 



este contrar dispoziţiilor art. 54 din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii trebuie sa-şi exercite 
drepturile şi libertăţile cu buna-credinţa, fără sa încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Este 
de la sine înţeles ca în ipoteza reconstituirii proprietăţii, făcându-se abstracţie de opţiunea 
majorităţii, ar însemna încălcarea bunei-credinţe şi a respectului drepturilor altuia, care au fost 
ridicate la rangul de principii constituţionale. O asemenea măsura ar încălca şi prevederile art. 
29 din Constituţie, care consacra libertatea cultelor religioase, cu cele doua accepţiuni ale sale 
- cult ca asociaţie, organizaţie religioasă şi cea privind ritualul practicat. Mai mult, o 
asemenea măsura ar nesocoti şi prevederile constituţionale referitoare la raporturile dintre 
religii, astfel cum acestea sunt reglementate prin alin. (2) al art. 29 "libertatea conştiinţei este 
garantată; ea trebuie sa se manifeste în spirit de toleranta şi de respect reciproc" - şi alin. (4) al 
aceluiaşi articol - "în relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni 
de învrăjbire religioasă" -, întrucât este de natura sa impună majorităţii voinţa unei minorităţi. 
În schimb, soluţia legală, potrivit căreia situaţia juridică a lăcaşurilor de cult şi a caselor 
parohiale se stabileşte de o comisie mixtă a reprezentanţilor clericali ai celor doua culte 
religioase, tine cont de egalitatea cultelor şi de spiritul de toleranta religioasă ce trebuie sa 
domine relaţiile dintre ele, iar criteriul social al voinţei majoritare a credincioşilor corespunde 
unui principiu democratic al soluţionării unui conflict de interese ce priveşte o comunitate în 
funcţie de voinţa majoritara în cadrul acesteia. 

   De principiu, o măsura abuzivă cum a fost aceea a preluării de către stat a lăcaşurilor 
de cult în anul 1948, într-un stat de drept nu poate fi reparată printr-un abuz în sens invers, 
care ar violenta opţiunea majorităţii credincioşilor la data adoptării acelei măsuri. 

   Reconstituirea dreptului nu se poate face în abstract sau în considerarea unei situaţii 
anterioare, ci numai în concret, ţinând seama de voinţa credincioşilor majoritari în prezent. 

   Numai în felul acesta soluţia este morala şi juridică. 
   Cât priveşte raportul dintre dreptul intern şi dreptul internaţional, de asemenea, nu se 

poate retine o contradicţie în privinţa art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 fata de pactele 
internaţionale. Constituţia României, prin art. 20, asigura receptarea în dreptul intern a 
normelor internaţionale cu privire la drepturile omului, care au prioritate. Or, prin art. 3 nu se 
face altceva decât se pune norma interna în consonanta cu normele internaţionale care 
consacra principiul libertăţii omului de a opta la o religie sau cult religios, principiul tolerantei 
între culte, interzicând statului sa exercite orice acţiuni de natura a îngrădi libertatea omului la 
religie. 

   Dacă statul ar fi dat o norma imperativa, atribuind lăcaşurile de cult şi casele 
parohiale celor care le-au avut până în anul 1948, aceasta soluţie ar fi constituit o presiune 
inadmisibila la adresa credincioşilor, care fac parte din biserica astfel expropriata, de trecere 
la biserica reîmpropriată. 

   Pe de alta parte, susţinerea ca art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 reprezintă o 
jurisdicţie sui generis, străină principiilor de drept, este evident neîntemeiată. Decretul-lege 
nr. 126/1990, prin art. 3 la care ne referim, a consacrat, atunci, un principiu de ordin 
constituţional, autonomia cultelor fata de stat, pregătindu-se terenul pentru viitoarea 
Constituţie. De vreme ce cultele sunt autonome, nu se poate susţine ca o norma stabilită de 
stat - care, în virtutea dreptului sau regalian, putea sa stabilească la acea data orice, nefiind 
îngrădit de Constituţie - ce da în competenta unei comisii mixte, formată din reprezentanţii 
cultelor, rezolvarea problemei în litigiu, ar fi "străină principiilor de drept". Dimpotrivă, 
aceasta soluţie este evident conformă principiilor constituţionale cu privire la libertatea 
gândirii, a opiniilor şi a credinţelor religioase, respectiv la raporturile dintre culte şi stat. Ea nu 
îngrădeşte posibilitatea cultelor de a se adresa justiţiei, cum ar fi în ipoteza în care nu se 
respecta opţiunea majorităţii credincioşilor. 

   Importanta textului de lege ce face obiectul excepţiei consta tocmai în grija statului 
de a nu exercita un arbitraj sau o coerciţiune de vreun fel şi de a lăsa deplina libertate celor 



doua culte sa hotărască, ţinând seama de "dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin 
aceste bunuri". 

   Fata de cele arătate, rezulta, de asemenea, ca soluţionarea excepţiei referitoare la art. 
3 din Decretul-lege nr. 126/1990 este esenţială pentru rezolvarea cauzei, şi deci obiecţia 
Episcopiei Romane Unite cu Roma (greco-catolica) din Cluj-Napoca ca nu ar avea incidenta 
este nejustificată”. 

În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 49 din 19 mai 
1995, publicată în Monitorul Oficial  nr. 224 din 29 septembrie 1995.  

În speţă, însăşi reclamanta, prin memoriul depus la dosarul de fond la data de 
26.03.2010 (f. 89 dosar fond, vol. I) a recunoscut că în prezent ortodocşii sunt majoritari în S., 
chiar dacă, în opinia reclamantei, aceasta nu reprezintă relevanţă juridică. 

Martorul T.G. (f. 215 dosar fond, vol. I), a învederat faptul că în prezent în S. există 10 
persoane de religie greco-catolică, restul fiind ortodocşi, iar în calitatea sa de primar, în 
perioada 1992-1996, a procedat la efectuarea unui recensământ al populaţiei în anul 1993, în 
urma căruia a rezultat că în S. există un număr de 3360 de persoane, dintre care niciuna nu a 
trecut la religia greco-catolică. 

Martorul S.V. (f. 216 dosar fond, vol. I) a confirmat susţinerile martorului T.G., 
afirmând că în S. sunt 10 persoane de religie greco-catolică şi peste 3000 de persoane de 
religie ortodoxă. 

Depoziţii în acelaşi sens a făcut şi martorul S.T. (f. 271 dosar fond vol. I), care a arătat 
că după anul 1990, oamenii din S. au dorit să rămână ortodocşi, doar 8 sau 9 persoane trecând 
la religia greco-catolică. 

În conformitate cu datele statistice privind recensământul oficial efectuat în anul 2011, 
în S. s-au declarat de religie ortodoxă o parte însemnată a populaţiei, respectiv un procent de 
87,42%, în timp ce 7,71 % din populaţie s-a declarat de confesiune adventistă de ziua a 
şaptea. 

Rezultă deci, din perspectiva art. 3 din Decretul nr. 126/1990, netemeinicia cererii 
principale şi, implicit al caracterului nefondat al apelului reclamantei. 

Cu privire la temeiurile juridice noi invocate pentru prima dată prin memoriul de apel. 
În susţinerea apelului apelanta a invocat temeiuri juridice noi, care nu au fost invocate 

nicăieri în faţa primei instanţe, invocare care contravine dispoziţiilor art. 294 alin. 1 C.pr.civ., 
întrucât reprezintă o schimbare a cauzei juridice a acţiunii în apel, demers prohibit de textul 
legal al art. 294 alin. 1 C.pr.civ. 

Astfel, Curtea constată că schimbarea cauzei juridice a acţiunii în apel, prin invocarea, 
pentru prima dată în faza de judecată a apelului, a dispoziţiilor art. 6, 9, 13, 14, 46 din 
Convenţie, precum şi a art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1, cu trimiterile făcute la 
jurisprudenţa C.E.D.O. în acest sens, intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întemeiată 
pe dispoziţiile art. 294 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 137 alin. 1 C.pr.civ., neputând fi 
analizate de către instanţa de apel, direct în apel, prin eludarea dispoziţiilor art. 294 alin. 1 
C.pr.civ. şi prin privarea părţilor de un grad de jurisdicţie. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimatul 
Secretariatul de Stat pentru Culte. 

Corect a reţinut prima instanţă că această excepţie este neîntemeiată, prin raportare la 
dispoziţiile art. 4 din H.G. nr. 44/2013, Secretariatul de Stat pentru Culte având personalitatea 
juridică proprie şi asigurând relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase din 
România, acordând asistenţă şi preluând de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din activitatea în domeniul cultelor. 

Pe de altă parte, acest intimat nu a apelat soluţia primei instanţe în limitele privitoare la 
respingerea acestei excepţii, fiind de presupus că a achiesat la soluţia instanţei fondului, de 



respingere ca neîntemeiată a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Secretariatul de Stat 
pentru Culte. 

Cu privire la dispoziţiile art. 855 NCC, invocate de apelantă ca temei juridic al 
apelului său, Curtea constată că dispoziţiile Noului C.civ. nu sunt aplicabile speţei pendinte, 
date fiind în acest sens dispoziţiile exprese ale art. 223 din Legea nr. 71/2011 de punere în 
aplicare a Noului Cod civil, potrivit cărora, procesele şi cererile în materie civilă sau 
comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de 
către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale materiale şi procedurale 
în vigoare la data când acestea au fost pornite, prezenta cauză fiind pornită cu mult înainte de 
intrarea în vigoare a Noului C.civ., respectiv, la data de 09.04.2009. 

Cu privire la dispoziţiile art. 17 şi 18 din Decretul-lege nr. 115/1938, Curtea constată 
că acestea nu pot servi ca fundament al admiterii acţiunii în revendicare, aşa cum nefondat 
apreciază apelanta, acestea nefăcând altceva decât să reglementeze principiul inscripţiunii în 
cărţile funciare. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 295, 
art. 296 C. proc. civ., Curtea va respinge ca nefondat prezentul apel. 

 
 
 

11. Acţiune în obligarea pârâţilor la plata diferenţei de preţ datorate ca urmare a 
încheierii unui contract de vânzare-cumpărare. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1158 din 26 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 4279/04.03.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosar nr. ..., s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul R.I., în 
contradictoriu cu pârâţii O.C.R. şi O.S.V., având ca obiect pretenţii. 

Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantului suma de 48.000 Euro, în 
echivalent lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, cu titlu de diferenţa de preţ datorată, în temeiul 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de către Notar Public 
S.T.D.. 

Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantului suma de 11.041 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 5.796 lei reprezintă taxa judiciara de timbru, 
suma de 5 lei reprezintă timbru judiciar, suma de 900 lei reprezintă contravaloarea taxei de 
expertiza criminalistica grafica, iar suma de 4.340 lei reprezintă onorariu avocat. 

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

„Intre reclamantul R.I., prin mandatar R.M., in calitate de vânzător si paratul O.C.R.. 
căsătorit cu O.S.V.. in calitate de cumpărător s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare 
autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de către Notar Public S.T.D. (f. 6-7), avand ca obiect 
vânzarea de către vânzător in favoarea cumparatorului a dreptului de proprietate asupra 
imobilului teren situat in Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in C.F. nr. 171562 Cluj-Napoca, 
A+1, cu nr. cad. 13542, teren arabil in suprafata totala de 6.833 mp. Pretul terenului a fost 
convenit de parti la suma de 105.000 Euro, din care suma de 57.000 Euro s-a primit anterior 
semnarii contractului autentic de vanzare-cumparare, iar pentru diferenta de pret de 48.000 
Euro cumparatorul urma sa ii instraineze vanzatorului un apartament cu o camera situat in 
Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, apartamentul urmand sa fie finalizat pana cel mai tarziu la data de 
31.12.2008, data pana la care urma sa fie incheiat si contractul autentic de vanzare-cumparare 
avand ca obiect acest apartament (art. 3 alin. 1, f. 6). 



Prin art. 3 alin. 3 din contractul mentionat mai sus partile au convenit ca „In cazul 
nerespectarii clauzei de mai sus privind executia apartamentului, vanzatorul va putea acorda 
termene de gratie sau va putea solicita achitarea restului de pret in numerar” (f. 6). 

In data de 10.03.2009 intre SC C.I. SRL in calitate de vanzator si D.A.G. in calitate de 
cumparator s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare sub semnatura privata, si 
anume antecontractul de vanzare-cumparare nr. 46 din 10.03.2009, avand ca obiect 
construirea de catre vanzator si apoi vanzarea catre cumparator a unui apartament cu doua 
camere situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, jud. Cluj, pretul fiind convenit de parti la suma de 
30.000 Euro (f. 13-17). 

La data de 07.09.2009 s-a incheiat un act aditional la acest antecontract de vanzare-
cumparare, tot sub semnatura privata, si anume actul aditional nr. 1/07.09.2009 (f. 36), prin 
care cumparatoarea D.A.G. a cesionat antecontractul de vanzare-cumparare nr. 46 din 
10.03.2009 in favoarea d-lui O.C.R., pretul cesiunii fiind de 48.000 Euro. 

Doua zile mai tarziu, la data de 09.09.2009 s-a incheiat un act aditional sub semnatura 
privata la contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre Notar 
Public S.T.D., si anume actul aditional nr. 1/09.09.2009 la contractul de vanzare-cumparare 
nr. 110/11.01.2008, prin care art. 3 al contractului de vanzare-cumparare a fost modificat in 
felul urmator: „Iar pentru restul de 48.000 euro O.C.R. face dovada prin semnarea acestui act 
aditional, ca a achitat integral pretul apartamentului situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, ap. 8, 
situat la parter, scara 3, inscris in C.f. nr. 169811, nr. cadastral 13039, mai mult apartamentul 
are 2 camere nu o camera cum a fost stipulat in contractul de vanzare-cumparare autentic, 
finalizarea si incheierea contractului autentic neputandu-se realiza datorita intarzierilor in 
executie ale firmei S.C. C.I. S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, …, reprezentata prin adm. 
B.N.” (f. 37). Prin acelasi act aditional SC C.I. SRL a recunoscut ca a primit de la O.C.R. 
suma integrala de 48.000 euro si si-a asumat obligatiile de finalizare, predare a apartamentului 
si incheiere a contractului autentic cu dl. R.I.. In acest act aditional a fost stipulata si 
urmatoarea clauza: „Prin prezentul act aditional se dovedeste ca D-nul O.C.R. si-a indeplinit 
toate obligatiile ce rezultau din contractul de vanzare-cumparare autentic semnat intre dansul 
si D-nul R.I. prin mandatara R.M.”. Acest act aditional a fost semnat de catre paratul O.C.R. 
si de catre mandatara reclamantului R.I., d-na R.M.. 

Ulterior, in data de 10.03.2010 s-a incheiat cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010, sub 
semnatura privata, intre dl. O.C.R. in calitate de cedent, dl. R.I. prin mandatar R.M. in calitate 
de cesionar si d-na D.A.G., in care s-a stipulat ca in schimbul datoriei de 48.000 euro datorata 
de cedent cesionarului, cedentul ii cesioneaza cesionarului Antecontractul de vanzare-
cumparare nr. 46/10.03.2009 incheiat cu SC C.I. SRL. In art. IV din cesiunea de contract s-a 
mentionat ca cesiunea reprezinta o novatie cu schimbarea obiectului datoriei, prin care se 
stinge datoria cedentului fata de cesionar, de 48.000 euro, cesionarul declarand expres faptul 
ca nu mai are nici o pretentie de la cedent in ceea ce priveste datoria de 48.000 euro (f. 18-
19). 

Din raportul de expertiza criminalistica grafica efectuat de catre Laboratorul 
Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj a rezultat ca cesiunea de contract a fost 
semnata de catre mandatara reclamantului, d-na R.M. (f. 47-53). 

Chestiunea in speta este aceea de a stabili daca prin actul aditional nr. 1/09.09.2009 la 
contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public 
S.T.D. si prin cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010 s-a stins obligatia paratului O.C.R. de a-i 
instraina reclamantului, in contul diferentei de pret de 48.000 euro, un apartament cu o camera 
situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, pana la data de 31.12.2008 sau ulterior acestei date, deci 
daca prin actele mentionate mai sus paratul O.C.R. si-a indeplinit sau nu toate obligatiile 
izvorâte din contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de către 
Notar Public S.T.D.. 



Din analiza tuturor probelor administrate in cauza si a dispoziţiilor legale incidente, 
instanţa a apreciat ca paratul O.C.R. nu si-a îndeplinit fata de reclamant toate obligaţiile 
izvorâte din contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre 
Notar Public S.T.D., si anume paratul O.C.R. nu i-a instrainat reclamantului un apartament cu 
o camera situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, pana la data de 31.12.2008, nici ulterior acestei 
date, nici nu a incheiat cu reclamantul contract autentic de vanzare-cumparare avand ca obiect 
acest apartament. 

Pentru a ajunge la aceasta concluzie instanta a avut in vedere faptul ca contractul de 
vanzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. (f. 6-7) 
este un contract incheiat in forma autentica. Prin urmare, in temeiul principiului simetriei 
formelor, orice modificare a oricarei clauze din acest contract trebuie incheiata in forma 
autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. In speta, actul aditional nr. 1/09.09.2009 la 
contractul de vanzare-cumparare nr. 110/11.01.2008 a fost incheiat sub semnatura privata, cu 
nerespectarea principiului simetriei formelor. In consecinta, nefiind incheiat in forma 
autentica, actul aditional nr. 1/09.09.2009 la contractul de vanzare-cumparare nr. 
110/11.01.2008 este lovit de nulitate absoluta. Nu prezinta relevanta sub acest aspect buna sau 
reaua credinta a partilor, deoarece nesocotirea formei solemne, autentice, este sanctionata cu 
nulitatea absoluta indiferent de buna sau de reaua-credinta a partilor. Fiind lovit de nulitate 
absoluta, actul aditional nr. 1/09.09.2009 la contractul de vanzare-cumparare nr. 
110/11.01.2008 nu a putut produce efectul urmarit, acela de a modifica art. 3 al contractului 
de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D.. 

Rezulta ca art. 3 al contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. a ramas in forma initiala. 

In privinta cesiunii de contract nr. 1/10.03.2010, instanta a observat ca prin aceasta 
cesiune de contract s-a urmarit schimbarea obiectului datoriei de 48.000 Euro pe care dl. 
O.C.R. o avea fata de dl. R.I. in temeiul  contractului de vanzare-cumparare autentificat sub 
nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. si stingerea acestei datorii. Ca atare, si prin 
cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010 partile au urmarit modificarea contractului de vanzare-
cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. in sensul stingerii 
datoriei de 48.000 Euro pe care dl. O.C.R. o avea fata de dl. R.I.. Or, asa cum am aratat mai 
sus, orice modificare a oricarei clauze din contractul autentic trebuie incheiata in forma 
autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. Avand in vedere ca cesiunea de contract nr. 
1/10.03.2010 a fost incheiata sub semnatura privata, rezulta ca cesiunea de contract nr. 
1/10.03.2010 este lovita de nulitate absoluta si, prin urmare, nu poate produce efectele 
urmarite, de schimbare a obiectului datoriei si de stingere a datoriei cedentului fata de 
cesionar. Nu prezinta relevanta faptul ca pe cesiunea de contract apare atestarea datei, a 
identitatii partilor si a continutului actului de catre un consilier juridic, deoarece aceasta 
atestare nu confera inscrisului caracterul de inscris autentic. Cesiunea de contract ramane un 
simplu inscris sub semnatura privata. 

In consecinta, instanta a apreciat ca, datorita nerespectarii principiului simetriei 
formelor, atat actul aditional nr. 1/09.09.2009 la contractul de vanzare-cumparare nr. 
110/11.01.2008, cat si cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010 sunt lovite de nulitate absoluta si, 
ca atare, nu au putut modifica contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D., astfel incat acest contract a ramas in forma sa 
initiala. 

In aceste conditii, instanta a observat ca paratul O.C.R. nu si-a indeplinit obligatia 
asumata prin art. 3 alin. 1 din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D., aceea ca pentru diferenta de pret de 48.000 Euro 
cumparatorul sa ii instraineze vanzatorului R.I. un apartament cu o camera situat in Cluj-
Napoca, str. X. nr. 73, apartamentul nefiind finalizat pana la data de 31.12.2008, nici ulterior 



acestei date si nefiind incheiat nici contractul autentic de vanzare-cumparare avand ca obiect 
acest apartament. 

Or, in aceasta situatie vanzatorul R.I. are dreptul sa solicite restul de pret de 48.000 
Euro in numerar, in temeiul art. 3 alin. 3 din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub 
nr. 110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. (f. 6), ceea ce reclamantul a si facut prin 
formularea cererii de chemare in judecata.  

Instanta a observat ca actiunea reclamantului este intemeiata, este o actiune in 
executarea unui contract valabil incheiat, situatia fiind simpla: vanzatorul are dreptul la plata 
diferentei de pret pentru terenul vandut cumparatorului, avand in vedere ca potrivit art. 1361 
din vechiul Cod civil (aplicabil in speta fata de data incheierii contractului de vanzare-
cumparare) principala obligatie a cumparatorului este de a plati pretul. 

Dincolo de aspectele aratate mai sus, instanta a apreciat ca, chiar daca nu s-ar tine 
seama de principiul simetriei formelor, nu s-ar putea considera ca cumparatorul O.C.R. si-a 
indeplinit obligatia de plata a diferentei de pret fata de vanzatorul R.I.. Aceasta deoarece 
imobilul cesionat, situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, ap. 8, jud. Cluj, nu a mai fost construit, 
constructorul SC C.I. SRL aflandu-se in procedura insolventei, iar reclamantul nu s-a inscris 
la masa credala, insa d-na D.A.G. apare inscrisa ca si creditor la masa credala (f. 31-33). Or, 
nu se poate admite ca o creanta certa, de 48.000 Euro, reprezentand diferenta de pret, sa fie 
transformata intr-o creanta incerta, deoarece contractul de vanzare-cumparare nu este un 
contract aleatoriu. Interesant este si faptul ca dosarul de insolventa este din data de 
26.02.2010, data la care cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010 nu fusese inca incheiata. Or, 
aceasta dovedeste reaua-credinta a paratului O.C.R., care a cesionat antecontractul de 
vanzare-cumparare reclamantului dupa ce exista deja pe rolul Tribunalului Specializat Cluj un 
dosar de insolventa cu privire la constructorul acelui apartament.  

Instanta a apreciat ca se justifica obligarea in solidar a paratilor la plata diferentei de 
pret catre reclamant, deoarece in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008 de catre Notar Public S.T.D. atat dl. O.C.R., cat si d-na O.S.V. au devenit 
proprietari ai terenului cumparat de la reclamant, bunul intrand in proprietatea comuna 
devalmasa a sotilor. Prin urmare, si datoria reprezentand diferenta de pret este o datorie 
comuna a sotilor. 

In consecinta, instanta a apreciat ca cererea de chemare in judecata este intemeiata si a 
fost admisa. 

Fata de considerentele de mai sus, vazand prevederile art. 969 alin. 1 din vechiul Cod 
civil si ale art. 1361 din vechiul Cod civil, instanta a admis cererea de chemare in judecata 
formulată de către reclamantul R.I. în contradictoriu cu paratii O.C.R. si O.S.V., avand ca 
obiect pretenţii. 

In consecinta, instanta a obligat paratii, in solidar, să plătească reclamantului suma de 
48.000 Euro, in echivalent lei la cursul B.N.R. din ziua platii, cu titlu de diferenta de pret 
datorata in temeiul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de 
catre Notar Public S.T.D.. 

Instanta a observat ca paratii O.C.R. si O.S.V. se afla in culpa procesuala, iar 
reclamantul R.I. a solicitat obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de 
acest litigiu. Vazand prevederile art. 274 alin. 1 si ale art. 277 din vechiul Cod de procedura 
civila, instanta a obligat paratii, in solidar, să plătească reclamantului suma de 11.041 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 5.796 lei reprezintă taxa judiciara de timbru, 
suma de 5 lei reprezintă timbru judiciar, suma de 900 lei reprezintă contravaloarea taxei de 
expertiza criminalistica grafica, iar suma de 4.340 lei reprezintă onorariu avocat (f. 4, 22, 23, 
44, 60)”. 



Împotriva acestei sentinţe au declarat, în termen legal, recurs, recalificat în apel, 
pârâţii O.C.R. si O.S.V., solicitând schimbarea acesteia, in sensul respingerii acţiunii, cu 
cheltuieli de judecata.  

Prin întâmpinarea formulată, intimatul R.I. a solicitat respingerea apelului şi obligarea 
apelanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 189/A/18.03.2014, pronunţată în dosar nr. ..., 
a respins ca nefondat apelul pârâţilor, cu consecinţa menţinerii în tot a sentinţei apelate. 

Au fost obligaţi apelanţii să plătească intimatului R.I. suma de 4.000 lei, cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut în considerentele deciziei sale, 
următoarele: 

„Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de SCN 
„N.” reclamantul R.I., prin mandatar R.M., a vândut pârâţilor O.C.R. şi O.S.V. imobilului 
teren situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, înscris in C.F. nr. 171562 Cluj-Napoca, A+1, cu nr. 
cad. 13542, teren arabil în suprafaţă totală de 6.833 mp, pentru preţul de 105.000 euro, din 
care suma de 57.000 euro s-a primit anterior încheierii contractului iar pentru diferenţa de preţ 
de 48.000 euro cumpărătorul urma să îi înstrăineze vânzătorului un apartament cu o camera 
situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, apartamentul urmând să fie finalizat până cel mai târziu 
la data de 31.12.2008. 

Prin art. 3 alin. 3 din contract părţile au convenit ca în cazul nerespectării clauzei 
privind execuţia apartamentului, vânzătorul va putea acorda termene de graţie sau va putea 
solicita achitarea restului de preţ în numerar. 

Aşadar, tribunalul reţine că obligaţia asumată de pârâţi prin acest contract a fost aceea 
de a transmite în favoarea reclamantului  un apartament cu o camera situat in Cluj-Napoca, 
str. X. nr. 73 până cel mai târziu la data de 31.12.2008, cu posibilitatea ca acesta să acorde 
termene de graţie, ori să achite suma de 48.000 euro. 

Reclamantul a susţinut că pârâţii nu şi-au îndeplinit această obligaţie, în timp ce pârâţii 
s-au apărat în faţa primei instanţe prin invocarea unor acte juridice încheiate ulterior, care au 
avut ca efect stingerea creanţei. 

Astfel, prin antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 46 din 10.03.2009 SC C.I. SRL s-
a obligat că construiască şi să vândă numitei D.A.G.  apartamentul nr.8 situat in Cluj-Napoca, 
str. X. nr. 73, jud. Cluj, pentru preţul de 30.000 euro. 

La data de 07.09.2009 s-a încheiat un actul adiţional nr.1 la acest antecontract, tot sub 
semnătura privată, prin care numita D.A.G. a cesionat antecontractul în favoarea pârâtului 
O.C.R., preţul cesiunii fiind de 48.000 euro. 

Prin actul adiţional nr.1/09.09.2009 la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. 110/11.01.2008, sub semnătură privată, art. 3 al contractului de vânzare-cumpărare a fost 
modificat după cum urmează: „Iar pentru restul de 48.000 euro O.C.R. face dovada prin 
semnarea acestui act adiţional, ca a achitat integral preţul apartamentului situat in Cluj-
Napoca, str. X. nr. 73, ap. 8, situat la parter, scara 3, înscris in C.f. nr. 169811, nr. cadastral 
13039, mai mult apartamentul are 2 camere nu o camera cum a fost stipulat in contractul de 
vânzare-cumparare autentic, finalizarea si încheierea contractului autentic neputându-se 
realiza datorita întârzierilor in execuţie ale firmei S.C. C.I. S.R.L. ... Prin prezentul act 
adiţional se dovedeşte ca D-nul O.C.R. si-a îndeplinit toate obligaţiile ce rezultau din 
contractul de vânzare-cumparare autentic semnat intre dansul si D-nul R.I. prin mandatara 
R.M.”.  

La data de 10.03.2010 s-a încheiat cesiunea de contract nr. 1/10.03.2010, tot sub 
semnătura privată, între pârâtul O.C.R. în calitate de cedent, reclamantul R.I. prin mandatar 
R.M. în calitate de cesionar şi numita D.A.G., în care s-a stipulat că în schimbul datoriei de 
48.000 euro datorată de cedent cesionarului, cedentul îi cesionează cesionarului antecontractul 



de vânzare-cumpărare nr. 46/10.03.2009 încheiat cu SC C.I. SRL. Se menţionează că cesiunea 
reprezintă o novaţie cu schimbarea obiectului datoriei, prin care se stinge datoria cedentului 
faţă de cesionar, de 48.000 euro, cesionarul declarând expres faptul că nu mai are nici o 
pretenţie de la cedent în ceea ce priveşte datoria de 48.000 euro. 

Tribunalul reţine că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008 de SCN „N.” s-au născut două obligaţii, prima a reclamantului de a transmite 
dreptul de proprietate asupra terenului înscris in C.F. nr. 171562 Cluj-Napoca, A+1, cu nr. 
cad. 13542, a doua a pârâţilor de a achita preţul pentru bunul vândut. Părţile au stabilit ca 
pentru diferenţa de 48.000 euro din preţul total de 105.000 euro, pârâţii să transmită în 
favoarea reclamantului  un apartament cu o camera situat in Cluj-Napoca, str. X. nr. 73 ori să 
achite suma menţionată. 

Din actele sub semnătură privată menţionată rezultă că în schimbul datoriei de 48.000 
euro, pârâtul i-a cesionat reclamantului antecontractul de vânzare - cumpărare nr. 
46/10.03.2009, fiind evident că este vorba despre o obligaţie diferită faţă de aceea asumată la 
data de 11.01.2008, criticile apelanţilor sub acest aspect fiind nefondate. 

Pentru ca cesionarea antecontractului să poată fi considerată o stingere a obligaţiei 
iniţiale, este necesar să se stabilească în prealabil faptul că părţile au înţeles să modifice unul 
dintre elementele esenţiale ale contractului autentic, prima instanţă reţinând în mod corect că 
în temeiul principiului simetriei formelor această modificare trebuia cuprinsă într-un înscris 
autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

În consecinţă, această presupusă nouă obligaţie a pârâţilor, de a cesiona antecontractul, 
nu este valabilă pentru lipsa formei autentice, iar raportul obligaţional dintre părţi nu s-a 
modificat, continuând să subziste vechea obligaţie. 

În apel pârâţii au susţinut că prin încheierea actelor sub semnătură privată a intervenit 
o dare în plată. 

Conform dispoziţiilor art.1100 C.civ. darea în plată este operaţia juridică prin care 
debitorul execută către creditor o altă prestaţie decât aceea la care s-a obligat. 

Pentru a produce efectele unei plăţi, de stingere a obligaţiei, darea în plată trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile de formă şi de fond ale contractului prin care s-a stabilit 
obligaţia, în speţă inclusiv forma autentică a actului.  

Mai mult, pentru valabilitatea dării în plată este necesar ca debitorul care trebuie să dea 
un bun individual determinat să fie proprietarul acestuia, să transfere dreptul de proprietate şi 
să predea bunul, concomitent cu acceptarea de către creditor a înlocuirii prestaţiei iniţiale. 

În speţă, condiţiile menţionate nu sunt îndeplinite, atât timp cât actul este încheiat sub 
semnătură privată iar pârâtul O.C.R. nu este proprietarul apartamentului situat in Cluj-
Napoca, str. X. nr. 73, ap. 8, aceasta cesionând doar o promisiune de vânzare-cumpărare, 
astfel încât criticile apelanţilor sunt nefondate. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, tribunalul consideră că apelul declarat de pârâţi 
este nefondat, urmând ca în baza art.296 C.proc.civ. să îl respingă şi să păstreze sentinţa 
atacată, aceasta fiind legală şi temeinică. 

În baza art.274 C.proc.civ. apelanţii vor fi obligaţi să plătească intimatului R.I. suma 
de 4000 lei cheltuieli de judecata în apel, reprezentând onorariul avocaţial”. 

Împotriva acestei decizii au formulat recurs, în termen legal, pârâţii O.C.R. şi O.S.V., 
solicitând, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., admiterea recursului, schimbarea sentinţei 
apelate, in sensul admiterii apelului si, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii formulate de 
către reclamant ca nefondata; cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului a fost reprodus dispozitivul deciziei recurate, în parte 
considerentele reţinute în această decizie, arătându-se de către recurenţi  că, în considerentele 
deciziei recurate, se reţine faptul că nu pot fi primite susţinerile pârâţilor, potrivit cărora, prin 
cesionarea antecontractului de vânzare-cumpărare s-a stins obligaţia iniţiala a pârâţilor de a 



achita diferenţa de preţ aferenta terenului înstrăinat, in cuantum de 48.000 euro, întrucât, in 
fapt, prin aceasta operaţiune părţile ar fi modificat unul din elementele esenţiale ale 
contractului autentic, printr-un act care nu a îmbrăcat forma autentica, acest act fiind, aşadar, 
lovit de nulitate absoluta.  

Pe cale de consecinţa, instanţa de apel a considerat ca raportul obligaţional dintre părţi 
a rămas neschimbat. 

Totodată, se susţine ca operaţiunea nu poate reprezenta nici o dare in plata întrucât, 
pentru a produce efectele juridice ale unei plăţi, darea in plata trebuie sa îndeplinească toate 
condiţiile de forma si de fond ale contractului prin care s-a stabilit obligaţia, in speţa fiind, 
aşadar, necesara forma autentica.  

Totodată, este necesar ca debitorul care trebuie sa dea un bun individual determinat sa 
fie proprietarul acestui bun, sa transfere dreptul de proprietate si sa predea bunul, concomitent 
cu acceptarea de către creditor a înlocuirii prestaţiei iniţiale. 

Or, atâta vreme cat actul perfectat intre pârâţi si reclamantul intimat a fost încheiat sub 
semnătura privata, iar pârâţii nu erau proprietarii apartamentului menţionat in antecontractul 
de vânzare cumpărare, criticile pârâţilor invocate in apel nu pot fi primite. 

Ca si temei de drept aplicabil, arată recurenţii, instanţa de apel retine  incidenţa art. 
1100 Cod Civil. 

Argumentele reţinute de către instanţa de recurs nu pot fi primite, ele fiind, în opinia 
recurenţilor, rezultatul aplicării greşite a legii, pentru motivele care urmează: 

Argumentul central reţinut de către instanţa de fond si mai apoi de către instanţa de 
recurs este ca actele încheiate ulterior perfectării contractului de vânzare-cumpărare autentic 
au caracterul unor acte modificatoare ale acestuia si ca acestea sunt lovite de nulitate absoluta, 
nerespectând condiţia de a fi perfectate de asemenea in forma autentica.  

Aşadar, s-a reţinut ca singurul act care nu este lovit de nulitate absoluta rămâne 
contractul autentic de vânzare cumpărare, in temeiul căruia recurenţii au obligaţia de a achita 
o diferenţa de preţ de 48.000 euro, aceasta obligaţie nefiind îndeplinita.  

Totodată, data fiind nulitatea absoluta a actelor subsecvente, se considera ca aceasta 
obligaţie esenţiala a rămas nemodificata. 

În realitate, aceste acte ulterioare (printre care se număra si actul denumit de către părţi 
„Cesiune de contract", perfectat la data de 10.03.2010) nu pot fi calificate ca si acte 
modificatoare.  

Actul la care pârâţii au făcut referire, prin care s-a stins in mod neechivoc de către părţi 
orice obligaţie a pârâţilor de achitare a unei sume de bani, derivând din contractul autentic de 
vânzare cumpărare, este un act care modifica modalitatea de executare a obligaţiei, si 
nicidecum chiar obligaţiile esenţiale ale părţilor, convenite prin contractul de vânzare-
cumpărare.  

Or, in aceste condiţii, actul in discuţie trebuie sa fie interpretat, in sensul in care 
produce efecte juridice, iar criticile instanţei de apel, care retine ca acesta trebuia sa îmbrace 
forma autentica, nu pot fi primite. 

Totodată, este esenţial a se observa că intenţia părţilor la momentul la care au încheiat 
actul denumit „Cesiune de contract" (indiferent cum s-ar califica din punct de vedere juridic 
acest act) a fost intenţia neîndoielnica de a se desocoti, menţionând in mod expres faptul ca 
„Cesionarul" (in speţa, vânzătorul din contractul autentic ele vânzare cumpărare) nu mai are 
nici o pretenţie de la Cedent in ceea ce priveşte datoria de 48.000 euro. 

Aşa cum s-a arătat si cu ocazia judecării apelului, din conţinutul actului încheiat la data 
de 10.03.2010 rezulta ca intenţia clara a părţilor, care se regăseşte textual la art. I. din acest 
contract, este de a ceda, in schimbul datoriei de 48.000 euro, beneficiul antecontractului de 
vânzare cumpărare.  



Or, aceasta clauza, coroborata cu cea cuprinsa la art. V (prin care cesionarul declara 
expres ca nu mai are nicio pretenţie de la cedent in legătura cu plata sumei de 48.000 euro) 
denota clar şi fără niciun dubiu intenţia pârtilor de stingere a debitului de 48.000 euro, precum 
si caracterul de dare in plata a operaţiunii realizate prin acest contract. 

In al doilea rând, in speţa, in urma încheierii operaţiunii juridice din data de 
10.03.2010, raportul dintre intimat si pârâţi s-a stins, prin cesionarea beneficiului 
antecontractului de vânzare cumpărare, intr-un raport intre intimat si promitentul cumpărător 
din acel contract. 

Se susţine apoi ca in speţa nu ar fi întrunite condiţiile pentru a exista o dare in plata, 
întrucât in cazul darii in plata trebuie ca debitorul sa execute o prestaţie concomitent cu plata.  

Prezumând faptul ca ceea ce a dorit sa se afirme este faptul ca in cazul dării in plata 
este necesar ca debitorul sa execute o prestaţie concomitent cu încheierea actului de dare in 
plata, pârâţii solicită să se observe ca aceasta condiţie este pe deplin întrunită.  

Astfel, la data la care s-a încheiat convenţia din data de 10.03.2010, cesionarul a 
dobândit toate drepturile si obligaţiile derivând din antecontractul de vânzare cumpărare in 
care cedentul era parte.  

Or, in aceste condiţii, in locul dreptului de creanţa de 48.000 euro pe care intimatul îl 
deţinea faţă de pârâţi, acesta a dobândit un drept de creanţa împotriva promitentului vânzător 
din cadrul antecontractului de vânzare cumpărare in care recurentul era parte.  

O astfel de situaţie nu reprezintă nicidecum „vinderea unui bun viitor", cum retine 
instanţa de apel, ci se concretizează in naşterea concomitenta si neîndoielnica a unui drept de 
creanţa, nemijlocit, in favoarea intimatului, la chiar momentul perfectării convenţiei de dare in 
plata.  

Trebuie astfel in mod cert a sa face distincţia intre situaţia in care partite încheie o 
convenţie de dare in plata prin care tot ce face debitorul este sa arate ca se angajează sa 
transmită in viitor creditorului un drept de proprietate asupra unui bun care nu exista la data 
încheierii actului de dare in plata (ipoteza la care face referire intimatul) si situaţia in care la 
data încheierii actului de dare in plata, in contul datoriei, debitorul ii cesionează creditorului 
beneficiul unui contract, existent si valabil la data încheierii actului de dare in plata, care 
concomitent cu încheierea convenţiei îl constituie in patrimoniu un drept de creanţa care poate 
fi supus executării. 

Or, în aceste condiţii, este cert ca actul perfectat de către părţi la data de 10.03.2010 
întruneşte toate condiţiile necesare pentru a constitui un act de dare in plată. 

În  fine, in ceea ce priveşte cele reţinute de către instanţa de apel, potrivit cărora actul 
de dare in plata trebuia sa îmbrace forma autentica, se solicită instanţei să constate faptul ca 
aceste susţineri nu pot fi primite.  

Pe de o parte, art. 1100 Cod Civil (singurul temei de drept material reţinut de către 
instanţa de apel in cadrul sentinţei recurate) nu prevede ia niciun moment o astfel de exigenţă. 

Apoi, este absurd ca in cazul in care un contract se încheie in forma autentica, iar 
părţile ulterior executa obligaţiile menţionate in cadrul acestui contract in alta modalitate 
decât cea prevăzuta in cuprinsul acestui contract autentic, ambele recunoscând, in mod 
explicit executarea contractului, aceasta executare sa rămână lipsita de efecte.  

Pentru exemplificare, este prezentata situaţia in care se încheie un contract autentic de 
vânzare cumpărare, iar ulterior părţile, printr-un înscris sub semnătura privata, arata ca preţul 
vânzării a fost achitat integral de către cumpărător.  

Or, in acest caz, este absurd sa se afirme, ca înscrisul care constata plata trebuia sa fie 
încheiat in forma autentica, totodată, urmând aceeaşi linie de idei, ori de cate ori contractul de 
vânzare este încheiat in forma autentica si vânzătorul emite o chitanţa liberatorie (care in mod 
firesc nu îmbracă forma autentica), aceasta ar fi lipsita de efecte juridice prin faptul ca nu 
îmbracă aceeaşi forma ca actul autentic de vânzare cumpărare. 



Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul reclamant R.I. a solicitat, în principal, 
să se constate nulitatea recursului iar în subsidiar, să se respingă recursul formulat de pârâţii 
O. ca netemeinic, să se menţină decizia civilă nr. 189/A/2013 a Tribunalului Cluj şi sentinţa 
civilă nr. 4279/2013, pronunţată de Judecătoria Cluj, ca temeinice şi legale, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că principala critică adusă sentinţei instanţei de 
fond vizează o pretinsă greşeală în aplicarea legii, în ceea ce priveşte interpretarea actului de 
cesiune din data de 10.03.2010, care, ar avea în opinia apelanţilor natura juridică a unui act de 
dare în plată şi a efectelor juridice ale acestui act. 

In opinia intimatului, se impune cu prioritate constatarea nulităţii recursului, pentru că, 
prin intermediul motivelor formulate se cere în principal reevaluarea stării de fapt reţinută de 
către Instanţa de Apel.  

Astfel în motivarea deciziei atacate (pag. 10) se reţine pe larg, ca stare de fapt 
relevantă, că obligaţia asumată prin contractul iniţial de vânzare, respectiv cesiunea oferită 
ulterior sunt două obligaţii distincte. 

Pentru ca să fie stinsă cea iniţială trebuie în prealabil ca să se stabilească faptul că 
părţile au înţeles să modifice unul dintre elementele esenţiale ale contractului autentic.  

Prin recursul formulat se solicită a se analiza o altă stare de fapt, vădit străină de 
probele de la dosar, anume că actele încheiate ulterior actului autentic ar reprezenta o 
modalitate de executare a obligaţiei (pag. 2 ultimul aliniat recurs). 

În subsidiar, reclamantul consideră recursul nefondat pentru următoarele considerente:  
Contrar celor reţinute de către instanţa de apel, recurenţii susţin, invocând o greşită 

aplicare a legii în apel, că actul invocat ca temei pentru stingerea obligaţiei asumate prin 
contractul de vânzare iniţial, ar reprezenta "un act care modifică modalitatea de executare a 
obligaţiei" (pag. 2 ultimul aliniat recurs).  

Pe de o parte şi o modificare a modalităţii de executare a obligaţiei reprezintă tot o 
modificare a contractului iniţial, astfel încât chiar recurenţii confirmă, prin chiar propria 
susţinere, justeţea raţionamentului juridic al instanţei de apel. 

Pe de altă parte, dacă se analizează conţinutul înscrisului invocat ca temei pentru darea 
în plată, se observă că acesta nu poate fi în nici un fel interpretat în acest sens.  

Sub aspect formal, actul este denumit cesiune de contract, având ca obiect transmiterea 
unei poziţii contractuale într-o promisiune de vânzare, care ar conferi un drept de a pretinde în 
viitor constructorului să ne transmită proprietatea asupra unui apartament.  

La punctul IV în actul pretins redactat de către un consilier juridic se precizează expres 
că operaţiunea reprezintă o novaţie cu schimbarea obiectului datoriei, care are ca efect o 
modificare şi nu o stingere a datoriei.  

Această modificare a datoriei atrage automat modificarea contractului iniţial de 
vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 110/11.01.2008 de Societatea civilă Notarială N., care 
nu putea fi încheiată decât în formă autentică.  

Prin aceasta s-a încercat nelegal modificarea contractului iniţial prin înlocuirea 
obligaţiei cumpărătorului de predare a apartamentului, garantată cu posibilitatea de a solicita 
plata diferenţei de preţ în caz de neîndeplinire a obligaţiei, cu cedarea poziţiei într-o 
promisiune de vânzare evident fără posibilitate de realizare (la aceea dată era deja înregistrată 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei constructorului), aspect cunoscut de cedent.  

În plus forţa juridică a unei cesiuni de contract sub imperiul vechii reglementări era 
una discutabilă, eventualele sale efecte depinzând de acceptarea şi executarea din partea părţii 
cedate. 

Nici un fel de altă "intenţie reală a părţilor" în sensul unei convenţii de dare în plată nu 
rezultă din cuprinsul actului.  



Dimpotrivă, dacă se coroborează acest înscris cu Actul adiţional nr. 1, la care se face 
trimitere, se poate observa că acesta este neîncheiat în forma autentică - şi are ca obiect o 
nelegală modificare a art. 3 din contractul autentic de vânzare-cumpărare, şi la final se 
prevede că este parte integrantă din contractul autentic de vânzare cumpărare la care face 
referire.  

Prin această nelegală modificare de contract s-a urmărit, profitând de lipsa de 
consiliere a notarului pentru parte, crearea unei aparenţe de modificare a contractului în sensul 
înlocuirii obligaţiei iniţiale de a preda un anumit apartament sau în caz contrar, de plată a 
diferenţei de preţ, cu o altă obligaţie de a preda un alt apartament însă fără a mai exista 
obligaţia de plată a diferenţei de preţ în caz de nepredare a apartamentului, garanţie stipulată 
de notar pentru protecţia înstrăinătorului.  

Reaua credinţă a pârâţilor rezidă şi din faptul că formularea clauzelor creează impresia 
că aceştia vor transmite proprietatea unui apartament cu două camere în loc de unul cu o 
cameră ca o compensaţie pentru întârzierea în executarea obligaţiilor, plasând la final 
fraudulos o clauză care să permită invocarea unei pretinse modificări a contractului de 
vânzare formulată de o manieră neinteligibilă pentru un semnatar lipsit atât de cunoştinţe 
juridice cât şi de consiliere. 

În continuare pârâţii utilizează aceeaşi metodă în sensul că se insistă asupra faptului că 
aceştia ar fi depus toate diligentele pentru îndeplinirea obligaţiei (art. III din cesiune, raportat 
la fraza doi din Actul adiţional), ceea ce denotă natura reală a actului, de justificare a 
demersurilor făcute pentru îndeplinirea obligaţiilor, după care, la articolul următor se 
strecoară sub umbrela unor termeni juridici inaccesibili unei persoane fără studii juridice o 
modificare a contractului iniţial, printr-o schimbare a obligaţiei şi o renunţare la garanţie.  

În  opinia reclamantului, dacă se analizează real şi logic cele convenite, avem de a face 
cu o justificare din partea debitorului a demersurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei 
aşa cum a fost convenită, prin dovedirea vocaţiei de a dobândi, în viitor, proprietatea asupra 
unui apartament, cedarea poziţiei contractuale având semnificaţia juridică a unei delegaţii 
imperfecte din perspectiva contractului iniţial, constructorul care întârzia foarte mult în 
realizarea construcţiei fiind acceptat ca debitor, alături de debitorul iniţial, pentru ca să 
primească creditorul un orizont palpabil pentru îndeplinirea obligaţiei. 

În cuprinsul recursului se invocă o greşită aplicare a legii în ceea ce priveşte instituţia 
dării în plată. Şi dacă s-ar trece peste faptul că o dare în plată nu rezultă nici din intenţia 
părţilor şi nici din conţinutul înscrisului invocat de recurenţi în acest sens, în speţă nu sunt 
îndeplinit condiţiile legii pentru a exista o dare în plată, cu consecinţele juridice aferente.  

Pentru a opera o dare în plată, alături de voinţa părţilor în acest sens trebuie ca 
debitorul să execute o prestaţie (de principiu să dea un bun) concomitent cu plata.  

Ori în speţă nu există, şi nici măcar nu se pretinde, că s-ar fi executat o prestaţie ci că 
s-ar fi cesionat o creanţă (pag. 3, recurs).  

Aşa cum a reţinut şi Instanţa de Apel (pag. 11 decizie) şi arată unanim doctrina, în 
cazul dării în plată debitorul are acel bun la momentul plăţii, această operaţiune juridică fiind 
incompatibilă sub imperiul vechiului Cod civil cu vinderea unor bunuri viitoare (L. Pop, 
Tratat de drept civil, Obligaţiile, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2006, pag. 544).  

Chiar şi noua reglementare care admite, ca element de noutate cesiunea unei creanţe ca 
formă de dare în plată, prevede stingerea obligaţiei iniţiale doar la momentul satisfacerii 
creanţei cedate (art. 1493 al. 1 C.civ.).  

În consecinţă, în speţă, şi dacă actul ar fi valabil, nu întruneşte condiţiile legale pentru 
a fi calificat ca o dare în plată sau pentru a stinge datoria. 

Recurenţii critică decizia din apel cu privire la chestiunea formei cerute de lege pentru 
valabilitatea unui act care ar conţine o dare în plată.  



Aşa cum a detaliat Instanţa de fond (pag. 10-11 decizie), darea în plata trebuie să 
îmbrace forma cerută de lege pentru transferul proprietăţii asupra bunului pretins acceptat în 
schimbul plăţii date, anume un apartament precum şi ceea cerută de actul pe care îl modifică.  

Cesiunea de contract invocată ca acord privitor la darea în plată are la bază, conform 
declaraţiei din preambul, Actul adiţional nr. 1/09.09.2009 la contractul autentic de vânzare-
cumpărare, a cărui nulitate atrage automat şi nulitatea actului subsecvent, conform principiilor 
efectelor nulităţii.  

Apoi, aşa cum s-a arătat constant în practica judiciară şi doctrină (în acest sens am 
anexat concluziilor scrise la fond extrase din tratatul d-lui Liviu Pop, Obligaţiile, vol. II, 
Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pag. 396 - 399, respectiv P. Vasilescu în I. 
Reghini. ş.a., Introducere în studiul dreptului civil, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, 
pag. 488), orice modificare, de orice natură a clauzelor unui act autentic trebuie să respecte 
principiul simetriei formelor, fiind necesară încheierea actului modificator tot în formă 
autentică.  

Această regulă juridică de bază este un corolar al funcţiei de protecţie a 
consimţământului pe care o are forma autentică, protecţie care nu ar mai putea fi eficientă 
dacă un contract întocmit de notar ar putea fi modificat printr-o simplă înţelegere consensuală 
a părţilor.  

Acest formalism de protecţie este menit a proteja partea contractantă mai puţin 
informată cu privire la toate consecinţele încheierii sau modificării unui contract.  

Scopul reglementării este tocmai de a evita situaţii precum cea din speţă, prin care 
reclamantul în vârstă de peste 80 de ani, reprezentat de o mandatară fără cunoştinţe de 
specialitate sau experienţă în domeniu să suport pierderi considerabile datorită nereprezentării 
tuturor consecinţelor unui act încheiat, mai ales care cuprinde formulări ambigue. 

Ori, forţa obligatorie a unui contract nu poate opera decât în cazul unui consimţământ 
valabil exprimat, în cazul din speţă sprijinit de protecţia oferită de consultanţa notarului.  

Acest deziderat nu ar putea fi atins dacă s-ar accepta ca vânzătorul, care a acceptat 
predarea în viitor a unui apartament datorită garanţiei de plată a valorii în caz de nepredare, să 
piardă această garanţie prin intermediul unui act la încheierea căruia consimţământul său nu a 
mai fost protejat prin verificare notarială. 

Implicit ar rezulta ca şi protecţia iniţială e lipsită de orice eficienţă. 
Nici invocarea comparaţiei cu chitanţele de plată nu este corectă juridic.  
Sunt instituţii juridice distincte stingerea datoriei prin plată, care are reguli proprii, 

respectiv chitanţa de plată, care are rol de mijloc de probă, şi darea în plată care implică în 
prealabil un acord de voinţe, cu privire la modificarea obiectului plăţii, care trebuie să 
respecte toate condiţiile de fond şi de formă pentru un act juridic de modificare. 

Şi dacă s-ar admite susţinerea că în speţă ar fi operat o dare în plată, acest aspect nu 
modifică soluţia decât sub aspectul motivării.  

Aşa cum se arată în doctrină (L. Pop, Tratat de drept civil, Obligaţiile, Ed. C. H. Beck, 
Bucureşti, 2006, pag. 546), cel care dă în plată un bun este dator să garanteze pentru 
evicţiune, în cazul pierderii dreptului, dreptul de creanţă iniţial urmând a fi considerat nestins.  

Ori în speţă, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, este evidentă reaua-credinţă a 
pârâţilor care au „cedat" poziţia contractuală într-o promisiune de vânzare după expirarea 
termenului de realizare a construcţiei şi la o lună după introducerea cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei împotriva promitentului vânzător, când deja era evident că 
apartamentul nu se mai putea înstrăina promitentului cumpărător.  

Prin urmare, încă de la momentul pretinsei "dări în plată", prestaţia promisă prin 
creanţa cedată nu se putea realiza şi implicit creanţa iniţială, cu toate garanţiile sale, nu se 
stinge. 



În fine, dacă s-ar admite, contrar realităţii, că ar fi operat în speţă o dare în plată, apare 
evident că în speţă lipseşte acordul creditorului.  

Actul invocat în justificarea operaţiunii nu a fost semnat personal de către subsemnatul 
ci, pretins, de către mandatara mea pentru încheierea contractului şi încasarea plăţii, fiind un 
mandat special acesta nu poate fi extins dincolo de limitele sale exprese.  

Astfel, aşa cum rezultă din procura autentificată la 08.05.2007, mandatara avea 
împuternicirea de a încheia un contract autentic de vânzare, odată cu încheierea acestui act 
mandatul fiind adus Ia îndeplinire.  

Nicăieri în procură nu se prevede o împuternicire pentru a modifica contractul de 
vânzare sau pentru a accepta o dare în plată. De altfel d-na R.M. nici nu a avut vreodată 
reprezentarea că ar modifica ceva din convenţia iniţială sau că ar fi acceptat o plată, aspect 
dovedit de faptul că unul dintre înscrisuri nu şi-a mai amintit să fi fost semnat, aceasta având 
în permanenţă doar reprezentarea faptului că facilitează realizarea contractului în forma 
convenită prin contractul autentic - transmiterea dreptului de proprietate cu privire la un 
apartament pe str. X.. 

În această situaţie susţinerea pârâţilor privitoare la stingerea obligaţiei prin dare în 
plată nu este reală, acţiunea fiind astfel pe deplin admisibilă. 

Pentru aceste motive reclamantul a solicitat să în principal nulitatea recursului sau, în 
subsidiar, respingerea recursului formulat de pârâţii Oancea ca netemeinic, să menţineţi 
decizia civilă nr. 189/A/2013 a Tribunalului Cluj şi sen. civ. nr. 4279/2013 pronunţată de 
Judecătoria Cluj ca temeinice şi legale, cu cheltuieli de judecată. 

Recursul pârâţilor este nefondat. 
Cu privire la motivele de recurs prin care se critică direct sentinţa instanţei de fond. 
La termenul de judecată din data de 26.09.2014, Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii acelor critici din recursul pârâţilor prin care se face trimitere directă la cele 
statuate prin sentinţa fondului, excepţie care urmează să fie admisă în temeiul art. 316 
C.pr.civ.,. rap. la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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, etc., 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 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”. 

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie. 
La termenul de judecată din data de 26.09.2014 Curtea,  a invocat excepţia 

inadmisibilităţii motivelor de recurs de netemeinicie  -  prin care se reanalizează starea de fapt 
a cauzei şi se face trimitere concretă la diversele probe administrate în dosar, în scopul 
evident de a obţine o reapreciere a acestora, în vederea schimbării stării de fapt deja stabilită 
în cauză de primele două instanţe  -,  excepţie care urmează să fie admisă în temeiul art. 316 
C.pr.civ., rap. la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., motivat pe următoarele considerente: 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de 
apel, memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, fără să facă doar o analiză a 
nelegalităţii deciziei instanţei de apel, făcând trimitere şi la o reproducere parţială a stării de 
fapt a cauzei,  la probele administrate în cauză, motive care, în mod evident, nu se circumscriu 
unor critici de strictă nelegalitate dintre cele care să poată fi subsumate dispoziţiilor art. 304 
pct. 1 – 9 C.pr.civ., ci se încadrează în prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., 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, expuneri ale raporturilor dintre părţi, ori 
care să tindă la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, 
instanţa de recurs fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două 
instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 



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

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii  motivelor 
de recurs de netemeinicie, excepţie invocată la termenul de judecată din data de 26.09.2014. 

Cu privire la motivele de recurs de nelegalitate. 
Două sunt criticile esenţiale pe care se axează recursul pârâţilor, întemeiate de pârâţi 

pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., şi anume: 
În primul rând, se susţine că actele încheiate ulterior perfectării contractului de 

vânzare-cumpărare autentic nu au caracterul unor acte modificatoare ale acestuia, astfel încât, 
chiar dacă nu sunt încheiate în formă autentică, acestea nu sunt lovite de nulitate absolută 
pentru acest motiv. 

În al doilea rând, se susţine că prin încheierea actului intitulat „cesiune de contract”, 
datat 10.03.2010, respectiv, a actului intitulat „act adiţional”, a intervenit între părţi o dare în 
plată prin care s-a modificat modalitatea de executare a obligaţiei, această cesiune de contract 
nefăcând altceva decât să denote clar şi fără niciun dubiu intenţia părţilor de stingere a 
debitului de 48.000 Euro. 

Deşi recurenţii şi-au întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., totuşi 
Curtea constată că, în ceea ce priveşte criticile din motivele de recurs, acestea se circumscriu 
şi dispoziţiilor art. 304 pct. 8 C.pr.civ. 

Astfel, potrivit art. 306 alin. 3 C.pr.civ., instanţa poate încadra criticile din recurs în 
unul din motivele prevăzute de art. 304 C.pr.civ., dacă dezvoltarea acestora face posibil acest 
demers. 

Interpretând criticile referitoare la valabilitatea ori nevalabilitatea actelor modificatoare 
(sau nemodificatoare) intervenite ulterior încheierii contractului autentic de vânzare-
cumpărare, respectiv, la natura juridică a acestora, prin prisma art. 306 alin. 3 C.pr.civ., 
Curtea constată că acestea se subsumează şi motivului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 
8 C.pr.civ., text legal care prevede că, este posibilă modificarea unei hotărâri când instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al acestuia. 

În speţă, din starea de fapt reţinut în cauză de primele două instanţe – stare de fapt care 
nu mai poate fi schimbată de instanţa de recurs, dată fiind abrogarea dispoziţiilor art. 304 pct. 
10 şi 11 C.pr.civ., care, anterior abrogării lor, permiteau un atare demers -, rezultă faptul că la 
data de 11.01.2008, între vânzătorul R.I., prin mandatar R.M., şi cumpărătorii O.C.R. şi 
O.S.V., a intervenit contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 110/11.01.2008 (f. 6, 
7 dosar fond), având ca obiect imobilul teren în suprafaţă de 6.833 mp, situat în Cluj-Napoca,  
înscris în CF nr. 171562 Cluj-Napoca, A + 1, nr. cad. 13542, pentru preţul total de 105.000 
Euro, din care suma de 57.000 Euro s-a achitat anterior semnării şi autentificării acestui 
contract – contractul ţinând loc şi de chitanţă de plată -, iar restul de 48.000 Euro urmând să 
se achite prin înstrăinarea de către cumpărător, în favoarea vânzătorului, a unui apartament cu 
o cameră, situat în Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, apartament pe care vânzătorul s-a obligat să îl 
finalizeze şi să încheie contract autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect acest 
apartament, până cel târziu la data de 31.12.2008. 

În cuprinsul acestui contract de vânzare-cumpărare s-a inserat clauza conform căreia 
„în cazul nerespectării acestei clauze de mai sus privind execuţia apartamentului, vânzătorul 
va putea acorda termene de graţie sau va putea solicita achitarea restului de preţ în numerar”. 

În realitate, aşa cum s-a stabilit, ca stare de fapt, de către primele două instanţe, acest 
apartament nu exista faptic, fiind vorba, practic, despre vânzarea unui bun viitor. 

La data de 10.03.2009 între S.C. „C.I.” S.R.L., în calitate de vânzător, şi numita 
D.A.G., în calitate de cumpărător, s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumparare sub 
semnătură privată, cu nr. 46 din 10.03.2009, având ca obiect „construirea de către vânzător şi 



apoi vânzarea către cumpărător a unui apartament cu doua camere situat în Cluj-Napoca, str. 
X. nr. 73, jud. Cluj”, preţul fiind convenit de părţi la suma de 30.000 Euro (f. 13-17). 

La data de 07.09.2009 s-a încheiat un act adiţional la acest antecontract de vânzare-
cumparare, tot sub semnătură privată, şi anume actul adiţional nr. 1/07.09.2009  (f. 36), prin 
care cumpărătoarea D.A.G. a cesionat antecontractul de vânzare-cumparare nr. 46 din 
10.03.2009 în favoarea d-lui O.C.R., preţul cesiunii fiind de 48.000 Euro. 

La data de 09.09.2009 între O.C.R. şi R.I., acesta din urmă prin mandatar R.M., s-a 
încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „act adiţional nr. 1/09.09.2009 la contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 110/11.01.2008”, prin care a fost modificat art. 3 din contractul 
autentic de vânzare-cumpărare, în sensul că „pentru restul de 48.000 Euro O.C.R. face dovada 
prin semnarea acestui act adiţional că a achitat integral preţul apartamentului situat în Cluj-
Napoca, str. X. nr. 73, apartament 8, înscris în CF nr. 169811, nr. cad. 13039 (…)”, 
stabilindu-se totodată că prin acest act adiţional R.I., prin mandatara R.M., recunoaşte că a 
primit de la O.C.R. suma integrală, respectiv 48.000 Euro (f. 30 dosar fond). 

Din procura specială autentificată sub nr. 735/08.05.2007 de BNP …, rezultă faptul că 
reclamantul intimat R.I. a împuternicit-o pe R.M. ca în numele său şi pentru sine, să îl 
reprezinte, să facă toate formalităţile de întabulare a imobilului situat în Cluj-Napoca, compus 
din teren în suprafaţă de 6833 mp, evidenţiat în titlul de proprietate nr. 3264/4804 şi să 
încheie contract de vânzare-cumpărare şi să vândă cui va crede de cuviinţă şi cu preţul 
convenit de comun acord cu cumpărătorii, imobilul descris mai sus (f. 56 dosar fond). 

La data de 10.03.2010 între recurentul O.C.R. şi reclamantul intimat R.I. s-a încheiat 
un act intitulat „Cesiune de contract” nr. 1/10.03.2010, în care figura ca parte şi numita Dârjan 
Augusta Gabriela, prin care s-a stipulat faptul că în schimbul datoriei de 48.000 Euro, 
reprezentând diferenţă de preţ din contractul de vânzare-cumpărare nr. 110/11.01.2008, 
cedentul O.C.R. îi cesionează cesionarului R.I. antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 
46/10.03.2009, încheiat cu S.C. C.I. S.R.L., având ca obiect un apartament cu datele de 
identificare şi delimitare menţionate în acest act (f. 18, 13-17 dosar fond). 

Din raportul de expertiză criminalistică grafică efectuat de către Laboratorul 
Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj a rezultat că cesiunea de contract a fost 
semnată de către mandatara reclamantului, d-na R.M. (f. 47-53 dosar fond). 

Se pune firesc întrebarea, întrebare la care atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel, 
au dat un răspuns corect şi legal, dacă aceste acte, mai sus amintite, reprezinte acte 
modificatoare ale contractului autentic de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
110/11.01.2008, sau, dimpotrivă, reprezintă acte de sine stătătoare, care nu au modificat, prin 
ele însele, niciuna din clauzele contractului de vânzare-cumpărare autentic. 

Unul dintre principiile esenţiale care guvernează dreptul civil este principiul simetriei 
actelor juridice, cunoscut şi sub denumirea de principiul simetriei formelor (în contracte), în 
virtutea căruia, orice modificare adusă uneia ori alteia dintre clauzele unui act juridic civil 
trebuie să îmbrace aceeaşi formă ca şi actul modificat. 

Astfel, dacă actul modificat era încheiat în formă autentică, orice modificare a vreuneia 
din clauzele actului autentic trebuie să îmbrace aceeaşi formă autentică. 

Corect a reţinut, în speţă, instanţa de apel, faptul că, prin actul adiţional nr. 
1/09.09.2009 şi prin actul intitulat „cesiune de contract”, s-a modificat, practic, o clauză 
esenţială a contractului autentic de vânzare-cumpărare, respectiv, clauza referitoare la 
obligaţia cumpărătorului de plată a preţului, ca şi clauză esenţială în contract, întrucât, viza 
însăşi executarea uneia din obligaţiile esenţiale asumate de una din părţile contractante. 

Este ştiut faptul că în contractul de vânzare-cumpărare vânzătorului îi revin două 
obligaţii esenţiale, respectiv, aceea de a transfera proprietatea lucrului vândut şi de a preda 
lucrul vândut în puterea şi posesiunea cumpărătorului - în acest sens dispunând art. 1295 alin. 
1 C.civ. şi art. 1314 şi urm. C.civ. -, respectiv, de a-l garanta pe cumpărător pentru liniştita 



posesiune a lucrurilor şi pentru viciile acestuia, în timp ce principala obligaţie ce îi revine 
cumpărătorului este, conform art. 1361 C.civ., aceea de a plăti preţul la ziua şi la locul 
determinat prin contract. 

Prin urmare, este cert faptul că modificarea art. 3 din contractul autentic de vânzare-
cumpărare nr. 110/11.01.2008, modificare intervenită prin aşa zisul act adiţional nr. 
1/09.09.2009, reprezintă o modificare a unei clauze esenţiale a contractului autentic de 
vânzare-cumpărare – întrucât, vizează practic modificarea însăşi a obligaţiei principale şi 
esenţiale ce cade în sarcina cumpărătorului, aceea de plată a preţului vânzării -, astfel încât, 
prin prisma principiului simetriei formelor, actul adiţional nr. 1/09.09.2009 trebuia să îmbrace 
forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Din această perspectivă, Curtea constată că în mod corect şi legal s-a apreciat de către 
instanţa de apel asupra caracterului actului adiţional nr. 1/2009, acela de act modificator al 
contractului autentic de vânzare-cumpărare, respectiv, asupra incidenţei, în privinţa acestui act 
adiţional, a sancţiunii nulităţii absolute pentru lipsa formei autentice. 

Pe cale de consecinţă, dacă acest act adiţional este lovit de nulitate absolută, este de 
domeniul evidenţei faptul că art. 3 alin. 3 din contractul autentic de vânzare-cumpărare nr. 
110/11.01.2008 nu a fost modificat, astfel încât, în temeiul acestei clauze contractuale, 
vânzătorul R.I. era pe deplin îndreptăţit să solicite de la cumpărătorul O.C.R. achitarea 
restului de preţ de 48.000 Euro, în numerar. 

Situaţia este similară şi în cazul actului intitulat „cesiune de contract nr. 1/10.03.2010”, 
având în vedere că obiectul acestei aşa zise cesiuni de contract viza practic, modificarea 
aceleiaşi clauze esenţiale din contractul autentic de vânzare-cumpărare, referitoare la obligaţia 
esenţială a cumpărătorului, de plată a preţului în condiţiile stipulate în art. 3 din contractul de 
vânzare-cumpărare autentic. 

Drept urmare, întrucât şi această cesiune de contract viza modificarea unei clauze 
esenţiale a contractului de vânzare-cumpărare autentic, în virtutea aceluiaşi principiu al 
simetriei formelor, actul intitulat „cesiune de contract nr. 1/10.03.2010”, trebuia să îmbrace 
forma autentică, sub sancţiunea nulităţii sale absolute. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că acele critici din recursul pârâţilor, prin care 
se susţine că actele încheiate ulterior perfectării contractului autentic de vânzare-cumpărare nu 
au caracterul unor acte modificatoare ale acestuia, şi prin urmare, nu sunt lovite de nulitate 
absolută, întrucât, nu trebuiau încheiate în formă autentică, sunt nefondate, urmând să fie 
respinse ca atare. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua critică esenţială din motivul de recurs, referitoare la 
natura juridică a actului adiţional încheiat ulterior perfectării în formă autentică a contractului 
de vânzare-cumpărare, respectiv, la natura juridică a cesiunii de contract perfectată la 
10.03.2010, Curtea constată că şi aceasta este nefondată, impunându-se a fi respinsă ca atare, 
pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

Recurenţii au susţinut că prin încheierea acestei cesiuni de contract ar fi intervenit o 
dare în plată, această cesiune de contract reprezentând un act care modifică modalitatea de 
executare a obligaţiei, şi nu chiar obligaţia esenţială a părţilor şi că, din această perspectivă, 
cesiunea de contract trebuie interpretată în înţelesul în care ar produce efecte juridice. 

Aşa cum s-a arătat anterior, obligaţia esenţială a cumpărătorului într-un contract de 
vânzare-cumpărare este, conform art. 1361 C.civ., aceea de a plăti preţul la ziua şi la locul 
determinat prin contract. 

Prin modalitatea în care au fost redactate clauzele cesiunii de contract, ca de altfel şi 
clauzele actului adiţional nr. 1/2009, s-a modificat nu doar modalitatea de executare a 
obligaţiei cumpărătorului, referitoare la plata preţului, ci însăşi obligaţia esenţială şi principală 
a cumpărătorului. 



Art. 1100 C.civ. prevede că „creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela ce i 
se datoreşte, chiar dacă valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare”.  

Cu alte cuvinte, prin prisma art. 1100 C.civ., este de domeniul evidenţei faptul că 
debitorul obligaţiei este obligat să plătească exact lucrul sau prestaţia pe care o datorează. 

În speţă, în condiţiile în care actele modificatoare ale contractului autentic de vânzare-
cumpărare sunt lovite de nulitate absolută pentru lipsa formei autentice, este evident că 
reclamantul intimat este îndreptăţit la a pretinde de la pârâţii cumpărători plata diferenţei de 
preţ de 48.000 Euro în numerar, iar prin prisma art. 1100 C.civ., debitorii – pârâţii recurenţi 
de azi – sunt obligaţi să plătească reclamantului intimat această diferenţă de preţ de 48.000 
Euro, în numerar. 

Recurenţii au susţinut că cesiunea de contract datată 10.03.2010 ar reprezenta o dare în 
plată. 

Curtea nu împărtăşeşte această susţinere a recurenţilor, având în vedere că în cauză nu 
sunt întrunite condiţiile dării în plată. 

Astfel, este ştiut faptul că darea în plată este acel mijloc de stingere a obligaţiilor care 
constă în acceptarea de către creditor, la propunerea debitorului, de a primi o altă prestaţie în 
locul celei pe care debitorul era obligat iniţial să o execute, darea în plată putând fi făcută, 
aşadar, numai cu consimţământul creditorului, care, nu poate fi ţinut să primească un alt lucru 
decât cel ce i se datorează, chiar şi atunci când valoarea lucrului oferit este egală sau mai 
mare, în acest sens dispunând art. 1100 C.civ. 

Pentru ca darea în plată să fie valabilă este necesar nu numai consimţământul 
creditorului, dar şi întrunirea unei alte condiţii, şi anume, darea în plată trebuie să fie 
concomitentă cu plata efectivă. 

Cu alte cuvinte, pentru a fi vorba despre o dare în plată, nu este suficientă acceptarea 
înlocuirii prestaţiei iniţiale de către creditor, ci este imperios necesar ca darea în plată să fie 
concomitentă cu plata. 

Dacă acordul creditorului a intervenit, la propunerea debitorului, înainte de momentul 
executării, nu mai este vorba despre o dare în plată, ci despre o novaţie prin schimbare de 
obiect. 

Or, în speţă, nu este îndeplinită niciuna din cele două cerinţe, respectiv, aşa cum s-a 
stabilit în cauză de primele două instanţe, creditorul nu a consimţit la înlocuirea prestaţiei 
iniţiale – actul adiţional nr. 1/2009 şi cesiunea de contract fiind semnate de mandatara 
reclamantului creditor, R.M. – aspect confirmat de expertiza criminalistică întocmită în faţa 
instanţei de fond (f. 47-53 dosar fond) -, iar aşa zisa înlocuire a prestaţiei iniţiale nu a fost 
concomitentă cu plata, în condiţiile în care debitorul recurent nu era proprietarul 
apartamentului nr. 8, din Cluj-Napoca, str. X. nr. 73, şi deci, nu avea cum să transfere 
proprietatea acestui apartament în favoarea creditorului intimat. 

Pe de altă parte, pentru a opera o dare în plată, alături de voinţa părţilor în acest sens şi 
de îndeplinirea condiţiilor mai sus amintite, este absolut necesar ca debitorul să execute 
efectiv o prestaţie, adică să dea efectiv un bun creditorului – bun care trebuie să existe în 
patrimoniul debitorului la acel moment -, concomitent cu plata.  

Or, conform propriilor susţineri ale recurenţilor,  în speţă nu s-a pus problema 
executării efective  a unei prestaţii de către debitori -  darea efectivă a unui bun de către 
debitori în favoarea creditorului – ci, s-a susţinut că debitorii ar fi cesionat în favoarea 
creditorului un drept de creanţă „care poate fi supus executării”. 

Este bine cunoscut faptul că în cazul dării în plată debitorul obligaţiei are în patrimoniu 
său, la momentul intervenirii dării în plată, bunul respectiv, altminteri operaţiunea juridică a 
dării în plată nu este valabilă. 

Or, în speţă, debitorii nu erau proprietarii apartamentului  nr. 8, din Cluj-Napoca, str. 
X. nr. 73. 



Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în cauză nu este vorba despre o dare în plată, 
aşa cum nefondat apreciază recurenţii. 

Nu poate fi reţinută nici prezenţa unei novaţii obiective prin schimbare de obiect ori a 
unei novaţii subiective prin schimbarea debitorului obligaţiei iniţiale,  câtă vreme, nu sunt 
îndeplinite condiţiile speciale pentru astfel de novaţii. 

Este ştiut faptul că novaţia este o operaţie juridică prin care părţile sting o obligaţie 
veche şi o înlocuiesc cu o obligaţie nouă, stingerea obligaţiei vechi şi naşterea noii obligaţii 
trebuind să aibă loc concomitent. 

Prin definiţie, novaţia este un contract, aşadar, pentru a fi valabilă trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile generale de validitate ale oricărui contract. 

Novaţia subiectivă prin schimbare de debitor este aceea care se realizează atunci când 
o terţă persoană se obligă faţă de creditor să plătească datoria, o astfel de novaţie putând opera 
fără consimţământul debitorului iniţial, care este liberat (art. 1131 C.civ.), însă, este absolut 
necesar consimţământul creditorului. 

Novaţia obiectivă prin schimbarea obiectului (sau cauzei) obligaţiei vechi presupune 
respectarea unor condiţii speciale, şi anume: să existe o obligaţie veche valabilă care urmează 
să se stingă prin voinţa părţilor, fiind necesar în acest sens, atât consimţământul debitorului, 
cât şi consimţământul creditorului; să se nască prin acordul părţilor o obligaţie nouă valabilă 
care o înlocuieşte pe cea veche, iar dacă obligaţia nouă nu este valabilă, obligaţia veche 
rămâne în fiinţă; obligaţia nouă care se naşte prin novaţie trebuie să aibă un element nou faţă 
de vechea obligaţie; naşterea unei noi obligaţii trebuie să fie concomitentă şi condiţionată de 
stingerea obligaţiei iniţiale, noua obligaţie având întotdeauna caracter contractual, deoarece 
rezultă din acordul de voinţă al părţilor, indiferent care a fost izvorul obligaţiei vechi ce s-a 
stins. 

Pe de altă parte, art. 1130 C.civ. prevede că novaţia nu se prezumă, trebuind să existe 
intenţia expresă şi clară a părţilor de a nova, respectiv, voinţa părţilor de a face novaţia trebuie 
să rezulte evident şi clar din convenţia părţilor, în timp ce art. 1129 C.civ. stipulează faptul că 
novaţiunea nu operează decât între persoane capabile de a contracta. 

În speţă, nu poate fi reţinută existenţa unei novaţii prin schimbare de debitor – aşa cum 
a susţinut reprezentanta recurenţilor cu ocazia dezbaterii pe fond a recursului -, pentru simplul 
motiv că nu sunt îndeplinite în cauză condiţiile generale şi speciale pentru novaţie, conform 
celor anterior expuse. 

Pe de altă parte, novaţia are ca obiect o modificare a obligaţiei, iar nu o stingere a 
acesteia. 

Nu este vorba nici despre o cesiune de creanţă prin care recurentul, în calitatea sa de 
creditor în raport cu o terţă persoană, să-i fi transmis reclamantului intimat dreptul său de 
creanţă, pentru simplul fapt că pentru încheierea valabilă a cesiunii de creanţă, este absolut 
necesar acordul de voinţă al părţilor, acord care în speţă, cel puţin din perspectiva 
reclamantului intimat, nu există. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor considerentelor anterie expuse şi a 
prevederilor art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul 
recurs. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., faţă de căderea lor în pretenţii în raport cu reclamantul 
intimat, pârâţii recurenţi vor fi obligaţi să îi plătească acestuia suma de 3.000 lei cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial aferent contractului de asistenţă juridică nr. 
29/02.09.2014 (f. 17), sumă justificată prin chitanţa de plată nr. 359/02.09.2014 (f. 22). 

 
 
 



12. Conflict negativ de competenţă. Cerere de încuviinţare a executării silite 
imobiliare. Judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 85 din 2 septembrie 2014  

Prin încheierea civilă nr. 5788 din 24.06.2014 pronunţată de Judecătoria Baia-Mare 
în dosar nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a cererii formulate de petenta, 
Societatea Civilă Profesională de executori judecătoreşti X. şi Asociaţii, invocată din oficiu. 

S-a declinat competenţa teritorială pentru soluţionarea cererii formulate de petenta 
Societatea Civilă Profesională de executori judecătoreşti X. şi Asociaţii, având ca obiect 
încuviinţarea executării silite a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 3822 din data de 
09.07.2009 de către BNP ..., în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Judecătoria Baia-Mare a reţinut următoarele: 
Petenta Societatea Civilă Profesională de executori judecătoreşti X. şi Asociaţii, are 

sediul în Bistriţa Năsăud, str. … jud.Bistriţa Năsăud. 
Instanţa a reţinut că, potrivit prevederilor art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa 

de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc 
care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel, iar în conformitate cu 
dispoziţiile alin. 2 ale aceluiaşi articol, "(2) instanţa de executare soluţionează cererile de 
încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute 
în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau 
organe".  

În considerarea acestor aspecte, prin raportare la prevederile art. 129 alin. 2 pct. 3, ale 
art. 130 alin. 2 şi ale art. 132 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa a admis excepţia de 
necompetenţă teritorială invocată şi a declinat competenţa de soluţionare a prezentei cauze în 
favoarea Judecătoriei Bistriţa Năsăud. 

Prin încheierea civilă nr. 6315/CC din 30.07.2014 pronunţată de Judecătoria Bistriţa 
în dosar nr. ... s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bistriţa, invocată 
din oficiu, de a soluţiona cererea privind încuviinţarea executării silite imobiliare cu privire 
la imobilul situat în imobilul situat în Baia Mare, jud. Maramureş, cu nr. top. 2817/315-34, 
înscris în CF nr. 101140-C1-U1 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 11674) a 
localităţii Baia Mare – apartamentul şi nr. top. 2814/315 înscris în CF 101140 (provenită din 
conversia de pe hartie a CF nr. 11674) a localităţii Baia Mare – terenul aferent 
apartamentului, formulată de Societatea civilă profesională de executori judecătoreşti X. şi 
Asociaţii împotriva debitoarei L.G. – stabilind competenţa de soluţionare în favoarea 
Judecătoriei Baia Mare. 

S-a dispus suspendarea din oficiu a judecării prezentei cauze şi înaintarea dosarului 
către Curtea de Apel Cluj, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă ivit. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Judecătoria Bistriţa a reţinut următoarele: 
La solicitarea creditoarei E. B.V., Societatea civilă profesională de executori 

judecătoreşti X. şi Asociaţii a procedat la deschiderea dosarului de executare silită nr. 
422/ex/2014 împotriva debitoarei L.G., în baza titlului executoriu contract de ipotecă 
autentificat sub nr. 3.822/07.09.2009 de Biroul Notarului Public .... 

În vederea încuviinţării executării silite imobiliare pentru recuperarea debitului, 
executorul judecătoresc a adresat cererea către Judecătoria Baia Mare, solicitând expres 
încuviinţarea executării silite imobiliare asupra imobilului situat în municipiul Baia Mare, str. 
…, judeţul Maramureş, imobil compus din două camere de locuit şi dependinţe, în suprafaţă 
utilă din acte de 51,03 m.p., împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize din 
dreptul de proprietate asupra părţilor, dotărilor şi utilităţilor comune ale imobilului-bloc, care 
prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa perpetuă şi forţată a tuturor proprietarilor, precum 
şi dreptul de proprietate asupra cotei indivize din terenul atribuit pe întreaga durată de 



existenţă a imobilului-bloc, teren în suprafaţă indiviză de 15 m.p., cu nr. top. 2.817/315-34 
înscris în CF nr. 101.140-C1-U1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11.674) a 
localităţii Baia Mare – apartamentul, şi nr. top. 2.814/315 înscris în CF 101.140 (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 11.674) a localităţii Baia Mare – terenul aferent 
apartamentului, proprietatea garantului ipotecat L.G., cu domiciliul în municipiul Baia Mare, 
str. …, judeţul Maramureş. 

Analizând excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu, raportat la dispoziţiile 
art. 131 şi art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă, s-a reţinut că, potrivit art. 650 alin. 2 Cod 
procedură civilă, încuviinţarea executării silite este de competenţa instanţei de executare, iar 
conform dispoziţiilor art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa de executare este 
judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face 
executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Totodată, potrivit art. 819 Cod 
procedură civilă, după înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita de îndată 
instanţei de executare în circumscripţia căreia se află imobilul încuviinţarea executării silite, 
dispoziţiile art. 664 şi art. 665 aplicându-se corespunzător.   

Prin urmare, cum în speţă s-a solicitat expres încuviinţarea executării silite imobiliare 
asupra imobilului situat în municipiul Baia Mare, obiect al contractului de ipotecă, sunt 
aplicabile dispoziţiile speciale care reglementează urmărirea imobiliară silită imobiliară (art. 
818 şi următoarele Cod procedură civilă, în sensul că instanţa de executare este cea în 
circumscripţia căreia se află imobilul (art. 819 Cod procedură civilă), şi nu dispoziţiile 
generale care se referă la instanţa în circumscripţia căreia se află biroul executorului 
judecătoresc (art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă). 

Având în vedere că s-a solicitat încuviinţarea executării silite imobiliare în temeiul art. 
819 Cod procedură civilă, precum şi împrejurarea că imobilul asupra căruia s-a solicitat 
încuviinţarea executării silite este situat în municipiul Baia Mare, verificând competenţa de 
soluţionare a prezentei cauze în raport cu locul situării bunului imobil aparţinând debitoarei, 
instanţa a constatat că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 819 Cod procedură civilă, astfel 
că nu este competentă teritorial în soluţionarea prezentei cereri de încuviinţare a executării 
silite.  

În baza acestor considerente şi a dispoziţiilor art. 129 alin. 2 pct. 3, art. 130, art. 131, 
art. 132 Cod procedură civilă raportat la art. 819 Cod procedură civilă, a admis excepţia 
invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei 
Baia Mare.   

Întrucât Judecătoriile Bistriţa şi Baia Mare şi-au declinat reciproc competenţa, în baza 
art. 133 alin. 2 Cod procedură civilă s-a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă 
intervenit între cele două instanţe.  

Legal investită cu soluţionarea conflictului de competenţă ivit între Judecătoria Baia-
Mare şi Judecătoria Bistriţa, în temeiul art. 135 alin. 1 N.C.pr.civ., Curtea de Apel Cluj 
reţine următoarele: 

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Baia-Mare s-a solicitat de către 
Societatea civilă profesională de executori judecătoreşti "X. & Asociaţii" prin executor 
judecătoresc X. Ionel-Marin încuviinţarea executării silite imobiliare având ca temei titlul 
executoriu- contract de ipotecă autentificat sub nr. 3.822/07.09.2009 de Biroul Notarului 
Public ...,  asupra imobilului situat în municipiul Baia Mare, str. …, judeţul Maramureş. 

 Într-adevăr conform dispoziţiilor art. 650 alin. 1 din N.C.pr.civ. instanţa de executare, 
competentă potrivit alin. 2 al art. 650 să soluţioneze şi cererile de încuviinţare a executării 
silite, este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care 
face executarea, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. 



În cazul cererii de încuviinţare a executării silite cu soluţionarea căreia a fost iniţial 
investită Judecătoria Baia-Mare este vorba tocmai despre o situaţie de excepţie de la regula 
prevăzută de art. 650 alin. 1 N.C.pr.civ.  

Astfel, conform prevederilor art. 818 alin. 1 coroborate cu cele ale art. 819 din 
N.C.pr.civ. în cazul urmăririi imobiliare, după înregistrarea cererii de urmărire, care trebuie 
înregistrată la executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază 
teritorială se află imobilul, acesta va solicita instanţei de executare în circumscripţia căreia se 
află imobilul încuviinţarea urmăririi lui silite. 

Rezultă deci că în situaţia urmăririi imobiliare există derogări de la regula prevăzută de 
art. 650  N.C.pr.civ., în sensul celor menţionate mai sus. Nu este deci aplicabil art. 650 
N.C.pr.civ. în ceea ce priveşte competenţa teritorială de soluţionare a cererii de încuviinţare a 
executării silite, fiind aplicabil art. 819 din N.C.pr.civ.,   astfel cum în mod corect a reţinut 
Judecătoria Bistriţa prin încheierea civilă nr. 6315/2014, pronunţată în dosarul nr.....   

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 135 alin. 4 din N.C.pr.civ. Curtea va stabili 
competenţa de soluţionare a cererii formulate de către Societatea civilă profesională de 
executori judecătoreşti "X. & Asociaţii" prin executor judecătoresc X., având ca obiect 
încuviinţare executare  silită imobiliară, în favoarea Judecătoriei Baia-Mare. 

 

13. Conflict negativ de competenţă. Excepţie de nelegalitate. Instanţa competentă 
teritorial 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 92 din 18 septembrie 2014  

I. Cererea de  chemare  în judecată 
  Prin cererea  înregistrată la  data  de  8.10.2012 la  Judecătoria Năsăud, reclamanta 

B.L. i-a  chemat  în judecată pe  pârâţii B.S., F.D., F.R., B.D.I., M.V.  şi M.S., pentru stabilire 
masă succesorală şi demolare  construcţie. 

 II. Excepţia de  nelegalitate 
 La  data de  23.12.2013, reclamanta a  invocat excepţia  de  nelegalitate a autorizaţiei 

de construire  nr. 26/29.08.2012 emisă de Primarul comunei Telciu în favoarea  pârâţilor M.V. 
şi soţia M.S.. 

 III. Sesizarea  instanţei de contencios  administrativ 
 Prin încheierea din data de  14.02.2014, Judecătoria Năsăud a  sesizat  Tribunalul Cluj 

cu privire la excepţia de  nelegalitate, suspendând  soluţionarea cauzei până la  soluţionarea  
irevocabilă a excepţiei de către  instanţa de  contencios. 

 Cu privire la   instanţa  competentă să soluţioneze excepţia de  nelegalitate, judecătoria 
a reţinut că, potrivit art. 4 alin. 1  din Legea nr.  554/2004, în formă anterioară modificării prin 
Legea nr. nr. 76/2012, competenţa de soluţionare a excepţiei de  nelegalitate revenea  instanţei 
de  contencios  administrativ, iar Legea nr.  76/2012, prin art. 3, reglementează principiul 
aplicării în timp a legii de procedură civilă, în sensul că legea de procedură sub  care  începe  
procesul este  şi legea  de  procedură sub care acesta se încheie. 

 IV. Declinarea  competenţei de către  prima  instanţă de  contencios, competenţă 
teritorială 

 Prin sentinţa civilă nr. 3154 din 7.04.2014 a Tribunalului Cluj, a  fost  admisă excepţia 
de necompetenţă teritorială a Tribunalului Cluj, formulată de reclamanta B.L., în 
contradictoriu cu pârâtii M.V., M.S. şi Primarul Comunei Telciu, a fost trimisă cauza spre 
competenta soluţionare Tribunalului Bistrita-Năsăud. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut  că instanţa a fost sesizată prin 
cererea de chemare în judecată înregistrată sub numărul de mai sus, formulată de reclamanta 



B.L. prin care s-a solicitat soluţionarea excepţiei de nelegalitate a autorizaţiei de construire nr. 
26/29.08.2012 emisă de PriM. com. Telciu, jud. Bistrita-Năsăud.  

Reclamanta a arătat în acţiune că, prin notele de şedinţă depuse la dosar, a solicitat 
trimiterea prezentului dosar Tribunalului Bistriţa-Năsăud,  competent să soluţioneze excepţia 
arătată mai sus, invocând, în acest sens, excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului 
Cluj.  

Art. 4 alin. 1 din Legea 554/2004 prevede că excepţia de nelegalitate se judecă de către 
instanţa de contencios administrativ competentă. Art. 10 alin. 3 din Legea 554/2004 prevede 
că reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la domiciliul 
pârâtului. Dispoziţiile legale de mai sus sunt imperative, de ordine publică. Atât reclamanta 
cât şi pârâţii au domiciliul în judeţul Bistriţa Năsăud, instanţa competentă a soluţiona litigiul 
este Tribunalul Bistriţa-Năsăud. 

Prin urmare instanţa a admis necompetentei teritoriale a Tribunalului Cluj si a dispus 
trimiterea dosarului spre competenta soluţionare Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

V. Declinarea competenţei de către a doua instanţă de contencios, competenţa 
materială 

Prin sentinţa civilă nr. 674 din 19 iunie 2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a  fost  
admisă excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu şi în, consecinţă a fost declinată 
competenţa de soluţionare a excepţiei de nelegalitate invocată de reclamanta B.L., în 
contradictoriu cu pârâţii M.V., M.S. şi Primarul Comunei Telciu  în favoarea instanţei de 
trimitere a sesizării - Judecătoria Năsăud. 

În considerente, se reţine că, prin Legea nr. 76/2012 nu au fost amendate doar 
dispoziţiile proiectului Noului Cod de procedură Civilă, ci au fost aduse modificări şi altor 
acte normative, printre care şi art. 4 din Legea nr. 554/2004, ce reglementează excepţia de 
nelegalitate. 

Având în vedere lipsa din Legea nr. 76/2012 a unei norme tranzitorii privind conflictul 
legilor în timp, excepţia de nelegalitate, nefiind o excepţie procesuală, are un regim distinct de 
celelalte dispoziţii din cuprinsul legii procesual civile, astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 24 şi 25 din Noul Cod de Procedură civilă ce se referă la aplicarea legii de procedură 
civilă. 

Art. 4 din Legea nr. 554/2004 a fost modificat prin art. 54 din Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 ( art. 54 vizează modificările şi completările 
aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004) şi începând cu data de 13.02.2013 are 
următorul conţinut:  "ART. 4  Excepţia de nelegalitate. 

    (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data 
emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate. 

    (2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de 
nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea 
litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere 
interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în care instanţa se 
pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacată 
odată cu fondul. 

    (3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter 
individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, 
fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. 

    (4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de 
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercită 
de către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege." 



Având în vedere că excepţia de nelegalitate a fost invocată în faţa Judecătoriei Năsăud 
la data de 23.12.2013, instanţa competentă material în soluţionarea acesteia este cea în faţa 
căreia a fost invocată, astfel că tribunalul a admis excepţia necompetenţei materiale invocată 
din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a excepţiei de nelegalitate invocată de 
reclamanta B.L. în favoarea instanţei de trimitere a sesizării - Judecătoria Năsăud. 

VI. Constatarea conflictului negativ de competenţă 
Prin încheierea  din data de 27.08.2014, pronunţată în dosarul nr. ... al Judecătoriei 

Năsăud, s-a  constatat  conflictul negativ de competenţă ivit  între cele  trei instanţe, respectiv  
Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj şi Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind  trimis  dosarul 
Curţii de Apel Cluj în vederea  soluţionării conflictului. 

VII. Soluţionarea  conflictului negativ de competenţă 
În ceea ce priveşte  starea de fapt  în prezentul dosar, se  constată că cererea de  

chemare  în judecată a  fost  înregistrată pe rolul Judecătoriei Năsăud  la  data  de  8.10.2012, 
sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, moment  la care legea  contenciosului 
administrativ stabilea  competenţa de soluţionare a excepţiei de  nelegalitate în favoarea 
instanţei de  contencios  administrativ, care trebuia sesizată de  instanţa  civilă în acest scop. 

Excepţia de  nelegalitate a  fost  invocată de reclamanta  din dosar la  data de  
23.12.2013, după intrarea în vigoare a noului Cod de  procedură civilă, art. 3  din Legea nr.  
76/2012 de  punere în aplicare a acestuia consacrând un alt  principiu privind  aplicare  legii 
procesual civile  în timp, statuând  că legea  nouă se aplică doar  proceselor începute sub  
imperiul ei, procesele  începute  sub  imperiul vechii legi de procedură rămânând guvernate de 
aceasta. Pe de altă parte, această lege a modificat normele de competenţă din legea 
contenciosului administrativ, stabilind competenţa de soluţionare a excepţiei de nelegalitate în 
favoarea instanţei fondului. 

Problema de principiu care se ridică în cauză este dacă excepţia de nelegalitate  trebuie 
calificată ca o excepţie  invocată în cursul soluţionării unei alte cauze sau ca o veritabilă 
cerere, în funcţie de această calificare  urmând a se stabili legea procesuală aplicabilă. 

Sub  imperiul vechilor  norme, excepţia era o chestiune prejudicială de  competenţa  
altei instanţe, atunci când ea era  invocată în faţa  unei instanţe care nu era  una de contencios  
administrativ. 

Sub  imperiul normelor de  competenţă introduse  în legea  contenciosului 
administrativ prin legea de  punere în aplicare a noului Cod proc. civ., excepţia de  
nelegalitate  este de competenţa instanţei competente să judece fondul, după regula 
„judecătorul cauzei este  şi judecătorul excepţiei”. 

De remarcat, aşadar, că noua lege de  procedură schimbă nu doar  normele  în materie 
de competenţă, ci şi cele  în materie de calificare, calificând excepţia de nelegalitate ca fiind o 
simplă excepţie procesuală ca oricare alta. 

În speţă, trebuie lămurită calificarea excepţiei, pentru a se stabili instanţa  competentă.  
În opinia  instanţei, cea  mai apropiată de realitate este  calificarea ca  excepţie inclusiv 

sub imperiul vechii legi, pentru că ea, şi conform acestei reglementări, era  invocată într-un 
proces  pendent, în faţa  instanţei pe al cărei rol se afla  procesul, şi nu se  formula direct, pe 
cale de acţiune, în faţa  instanţei de  contencios. Mai mult decât atât, dacă era formulată în faţa 
instanţei de contencios administrativ, i se aplica regula judecătorul cauzei este şi cel al 
excepţiei. 

Raportat la această calificare, norma procesuală, inclusiv  cea  vizând  competenţa, 
rămâne cea din momentul înregistrării cererii de chemare  în judecată, conform art. 3 din 
Legea nr.  76/2012, iar, potrivit normei de  competenţă din legea contenciosului administrativ  
în forma  în vigoare la data  înregistrării cererii de  chemare  în judecată, competenţa de 
soluţionare a  excepţiei aparţinea  instanţei de  contencios  administrativ. 



Concluzionând, sub aspectul competenţei materiale, instanţa  competentă este cea de  
contencios  administrativ, adică tribunalul, fiind  vorba de  un act  administrativ  emis de  o 
autoritate  publică locală, iar, sub aspectul competenţei teritoriale, dintre cele  două tribunale, 
cel competent este Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru că, atât  domiciliile reclamantei şi 
pârâţilor  persoane  fizice, cât  şi sediul autorităţii administrative emitente a actului se află în 
circumscripţia teritorială a acestei instanţe. 

Raportat la dezlegarea  dată asupra calificării, legea de procedură aplicabilă şi 
conflictului negativ de competenţă este  vechiul Cod de  procedură civilă, astfel că, în temeiul 
art. 22 alin. 5 din acesta, regulatorul de  competenţă rămâne să fie supus recursului în termen 
de  5 zile de la  comunicare. 

 
 

14. Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect obligarea comisiei locale 
să soluţioneze cererea de reconstituire şi să înainteze documentaţia comisie judeţene care să 

fie obligată să hotărască asupra propunerii comisiei locale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 93 din 18 septembrie 2014  

I. Cererea de chemare în judecată 
Prin cererea formulată de reclamanţii S.S., S.I., S.S. şi S.I. în contradictoriu cu pârâţii 

Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor şi Comisia Centrala pentru Stabilirea 
Despăgubirilor,  Comisia Locală de Aplicare a Legii 18/1991 a Municipiului Cluj, Primarul 
mun. Cluj-Napoca, Prefectul judeţului Cluj, Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, din cadrul autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor, Comisia  
Judeţeană Cluj s-a solicitat instanţei următoarele: -1) să fie obligată comisia municipală să 
soluţioneze cererea de reconstituire formulată de reclamanta in baza prevederilor Legii nr. 
247/2005 prin emiterea unei hotărâri pe care să o înainteze spre soluţionare împreună cu 
întreaga documentaţie Comisiei Judeţene Cluj si sa fie obligată aceasta din urmă să emită o 
hotărâre de validare sau invalidare a propunerii Comisiei locale; - 2) sa fie obligată instituţia 
Primarului mun. Cluj-Napoca, respectiv Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, după caz să 
înainteze Comisiei Centrale pentru Stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor întreaga documentaţie pentru finalizarea procedurii de 
despăgubire prin echivalent, conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005;  să fie obligată 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autoritatii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor să analizeze, să evalueze dosarul precum si să emite deciziei privind 
titlul de despăgubire; cu cheltuieli de judecată. 

II. Prima declinare de competenţă 
Prin sentinţa civilă nr. 2879/2014 pronunţată de Tribunalul Cluj in dosarul nr. ...*, s-a 

declinat competenţa materială cu privire la primul capăt de cerere în favoarea Judecătoriei 
Cluj-Napoca, apreciindu-se că cererea formulată in temeiul Legii nr. 247/2005 este un litigiu 
de fond funciar, astfel că, raportat la prevederile art. 53 din Legea nr. 18/1991, competenţa 
aparţine Judecătoriei Cluj-Napoca. 

III. A doua declinare de competenţă 
Prin sentinţa civilă nr. 6276 din 17  iunie 2014 pronunţată de  Judecătoria Cluj-Napoca  

în dosarul nr. ..., a fost  admisă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca  
invocată din oficiu, fiind declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Cluj - Secţia Civilă, instanţa competentă să soluţioneze pricina. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
 Cererea formulată de reclamanţi privind obligarea comisiilor de fond funciar la 

efectuarea demersurilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate cu privire la 



suprafaţa de 1000 mp din Cluj-Napoca str. ... este o cerere patrimonială evaluabilă in bani. 
Valoarea obiectului cererii, raportat la valorile minime notariale (310 lei/mp cartier Bulgaria; 
600lei/mp cartier Mărăşti) este de cel puţin 310.000 lei. 

 Conform art. 95 Noul Cod de Procedură Civilă, tribunalul este instanţa de drept comun 
in ce priveşte judecata de primă instanţă, iar cu privire la cererile evaluabile in bani este 
competentă atunci când valoarea depăşeşte 200.000 lei.  

 In vechiul Cod de procedură civilă, instanţa de drept comun pentru judecata in primă 
instanţă era judecătoria, iar toate cererile in materia fondului funciar ii erau atribuite in 
competenţă in mod expres conform art. 2 lit. b) C. pr. civ. 

 In prezenta reglementare, legiuitorul nu a mai inserat norme speciale pentru litigiile de 
fond funciar, astfel că pentru determinarea instanţei legal investite cu judecarea cererii se va 
aplica criteriul referitor la valoarea cererii, dat fiind caracterul patrimonial, evaluabil in bani al 
acestor litigii. 

 Instanţa a apreciat că dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 18/1991 nu sunt aplicabile in 
speţă, deoarece solicitarea reclamanţilor adresata comisiilor de fond funciar nu a fost 
soluţionata prin emiterea unei hotărâri a Comisiei judeţene de admitere sau respingere. 
Litigiul are ca obiect soluţionarea cererii de reconstituire formulată in temeiul Legii nr. 
247/2005, s nu plângere împotriva hotărârii Comisiei judeţene, astfel că ipoteza specială care 
să atragă competenţa judecătoriei conform art. 53 din Legea 18/1991 nu este incidentă. In 
opinia instanţei, procedura de soluţionare este cea prevăzută de titlul XIII din Legea 
nr.247/2005 care se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă. 

 Instanţa a  mai  reţinut că litigiile de fond funciar sunt in competenţa instanţelor civile.  
 Mai mult, având in vedere opţiunea legiuitorului de a se atribui competenţa de drept 

comun in prima instanţa tribunalului si lipsa oricăror menţiuni cu privire la litigiile de fond 
funciar in noul Cod de procedură, se apreciază că menţiunea referitoare la competenţa 
judecătoriei din art. 53 din Legea nr. 18/1991 este doar o inadvertenţă. 

Pentru considerentele de mai sus, in temeiul art. 95, art. 94 p. 1 lit. j), art. 130 al. 2 si 
art. 131 NCPC a declinat competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea 
Tribunalului Cluj - Sectia Civila, instanţa competentă să soluţioneze pricina. 

IV. A treia declinare de competenţă, conflictul negativ de competenţă 
Prin sentinţa civilă nr. 382/13.08.2014 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. ..., 

a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe, fiind declinată competenţa 
de soluţionarea cauzei în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca, constatându-se conflictul negativ 
de competenţă şi dosarul fiind trimis Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării acestuia. 

În considerente, tribunalul a  reţinut  următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 95 pct. 1 C. proc. civ. tribunalele judecă în primă instanţă 

toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. 
Conform art. 94 pct. 1 lit. h C. proc. civ. judecătoriile judecă în primă instanţă cererile 

privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor 
contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au solicitat instanţei să 
dispună obligarea pârâtelor să îşi îndeplinească atribuţiile stabilite prin legile fondului funciar 
şi prin Legea nr. 247/2005, privind soluţionarea cererii pe care au formulat-o în anul 2005 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului menţionat mai sus, astfel încât 
capetele de cerere privesc obligaţii de a face neevaluabile în bani, care nu sunt date prin nici 
o dispoziţie legală în competenţa unor anumite instanţe. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 53 şi 54 din Legea nr. 18/1991 „hotărârile 
comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau 
constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în 
cap. II, si cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesaţi prin 



scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Împotriva hotărârii comisiei judeţene se 
poate face plângere la judecătoria în a cărei raza teritorială este situat terenul, în termen de 30 
de zile de la comunicare. 

Dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplica şi în cazul în care plângerea este îndreptată 
împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care 
a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în 
cap. III. Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile”. 

Deşi, în speţă, cererea reclamanţilor nu vizează o hotărâre a comisiei judeţene sau un 
ordin al prefectului, în condiţiile în care aceasta invocă refuzul instituţiilor implicate în  
procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de a 
soluţiona cererea lor, tribunalul a apreciat că instanţa este investită cu analizarea îndreptăţirii 
reclamanţilor la reconstituirea dreptului de proprietate la fel ca şi în situaţia în care s-ar ataca 
o hotărâre a comisiei judeţene de respingere a cererii, fapt ce atrage competenţa de soluţionare 
în favoarea judecătoriei. 

În acest sens, tribunalul a reţinut că, în mod similar, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 
10/2001, prin Decizia în interesul Legii nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a 
stabilit că instanţa de judecată este competentă să soluţioneze pe fond nu numai contestaţia 
formulată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a cererilor prin care s-a solicitat 
restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, ci şi acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul 
refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate, 
reţinându-se că „într-un astfel de caz, lipsa răspunsului unităţii deţinătoare, respectiv al 
entităţii învestite cu soluţionarea notificării, echivalează cu refuzul restituirii imobilului, iar un 
asemenea refuz nu poate rămâne necenzurat, pentru că nicio dispoziţie legală nu limitează 
dreptul celui care se consideră nedreptăţit de a se adresa instanţei competente, ci, dimpotrivă, 
însăşi Constituţia prevede, la art. 21 alin. (2), că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea 
dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale legitime”. 
Ulterior pronunţării acestei decizii secţiile civile ale tribunalelor au soluţionat atât contestaţiile 
prevăzute de art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, cât şi acţiunile prin care s-a invocat refuzul 
unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 132 C.proc.civ. 
tribunalul urmează a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de 
soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În baza art. 133 şi următoarele C. proc. civ., a constatat conflictul de competenţă şi a 
trimis dosarul Curţii de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului. 

V. Soluţionarea conflictului negativ de competenţă 
Soluţionând  conflictul negativ de competenţă în temeiul art. 135, alin. 1 Cod proc. 

civ., curtea apreciază că Judecătoria Cluj-Napoca  este  competentă să soluţioneze cauza, din 
raţiunile reţinute de  Tribunalul Cluj în ultima declinare de  competenţă. 

Astfel, hotărârea Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor este  un act  administrativ sustras controlului în contencios  administrativ 
prin dispoziţiile art. 53  din Legea nr. 18/1991, plângerea  împotriva acesteia  fiind de 
competenţa  judecătoriei, conform art. 94  pct. 3  Cod proc. civ. 

Legea  contenciosului administrativ  prevede expres  că şi acţiunea  împotriva 
refuzului nejustificat al organului administrativ de a soluţiona o cerere adresată acestuia 
urmează calea  contenciosului administrativ, consacrând, astfel, principiul simetriei. 

Faptul că hotărârea  comisiei judeţene este de  competenţa altei instanţe nu înseamnă 
că principiul simetriei nu funcţionează şi în această situaţie, refuzul de  a emite actul supus  
ulterior cenzurii judecătoriei rămânând  în competenţa  aceleiaşi instanţe, în acest sens  
existând practică judiciară şi o decizie  în interesul legii obligatorie  pentru instanţe  în materia 
Legii nr. 10/2001, aşa cum corect a reţinut tribunalul. 



 
 

15. Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru achitată şi nedatorată. Caracter 
necontencios 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 693 din 5 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 573 din 03.04.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr. … s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocate din 
oficiu. 

 S-a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta Parohia Ortodoxă Română 
S., împotriva Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentată de Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut  următoarele: 
 Prin acţiunea  înregistrată sub  nr. ... reclamanta Parohia Ortodoxă Română S., a 

chemat  în judecată Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, pentru obligarea pârâtului la restituirea taxei 
judiciare de timbru în sumă de 13.087 lei. 

 Reclamanta  şi-a întemeiat cererea pe împrejurarea că în cursul soluţionării apelului s-
a stabilit că acţiunea este scutită de plata  taxei judiciare de timbru, iar, în faţa  primei instanţe, 
reclamanta a fost obligată la plata acestei taxe, aferentă pretenţiilor formulate  în dosar  nr. ..., 
conexat  la dosar  nr. .... 

 În şedinţa publică din 14.11.2013 instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive invocată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice întrucât la data achitării 
taxei de timbru respectiv 24.03.2009 şi 27 martie 2009, era aplicabilă OUG nr. 212/2008 care 
modifică şi completează Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi care prevede 
la art. I pct.4 că art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: taxele de timbru se 
plătesc…în contul bugetului de stat la unitatea Trezoreria Statului în raza căreia „debitorul îşi 
are domiciliul”. 

Prin sentinţa civilă nr. 1647/21.09.2011 pronunţată în dosarul nr. ... al Tribunalului 
Maramureş s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta Parohia Română Unită 
cu Roma (Greco Catolică) S., împotriva pârâtei Parohia Ortodoxă Română S., judeţul 
Maramureş, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta –pârâtă Parohia 
Ortodoxă Română S. împotriva pârâtei – reclamante Parohia Greco Catolică S., în dosarul ... 
conexat la prezentul, şi în consecinţă: 

A fost obligată pârâta să predea reclamantei în deplină proprietate şi paşnică folosinţă 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi terenul în suprafaţă de 1021 mp înscris în CF 23 S. 
nr. Top 34. 

A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei suma de 114.707 lei reprezentând drept 
de creanţă. 

S-a instituit un drept de retenţie în favoarea pârâtei-reclamante cu privire la imobilul 
lăcaş de cult Biserica „Adormirea Maicii Domnului” până la achitarea integrală a sumei mai 
sus acordate de către reclamanta-pârâtă. 

S-au respins cererile formulate de reclamantă cu privire la revendicarea imobilelor 
înscrise în CF 23 S. nr. Top 42; 33/2/a; 36. 

S-au respins cererile formulate de pârâta-reclamantă cu privire la pretenţiile de 
688.245 lei şi 159.800 lei. 

S-a luat act de renunţarea la judecată a cererii reconvenţionale formulată de pârâta-
reclamantă în dosarul nr. .... 

S-au compensat cheltuielile de judecată. 



În dosarul nr. ... conexat la dosarul nr. ... al Tribunalului Maramureş reclamanta-pârâtă 
Parohia Ortodoxă Română S. a achitat taxă judiciară de timbru 100 lei cu chitanţa nr. 2127526 
din 24.02.2009 fila 4, suma de 7087 lei cu chitanţa 4974290 din 27.03.2009 fila 10 şi suma de 
6000 lei cu chitanţa nr. 4972323 din 24.03.2009 fila 11,. 

În dispozitivul sentinţei civile nr. 1647/21.09.2011 a Tribunalului Maramureş instanţa 
a dispus în temeiul art. 275 Cod procedură civilă compensarea în totalitate a cheltuielilor de 
judecată. 

În şedinţa publică din 14.09.2011 dosar nr. ... reclamanta Parohia Ortodoxă Română S. 
a solicitat 2.000 lei cheltuieli de judecată în care este cuprins şi costul expertizei, în cauză 
fiind efectuate mai multe expertize a căror costuri au fost suportate de ambele părţi, motiv 
pentru care instanţa a dispus prin sentinţa civilă nr.1647/21.09.2011 compensarea în totalitate 
a cheltuielilor de judecată. 

Sentinţa civilă nr. 1647/21.09.2011 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. 
... a rămas definitivă prin respingerea apelului prin decizia civilă nr. 8/A/27.01.2012 a Curţii 
de Apel Cluj şi a recursului împotriva deciziei 8/A/27.01.2012 a Curţii de Apel Cluj. 

Instanţa din oficiu a pus în discuţia reclamantei prescripţia dreptului material la acţiune 
raportat la dispoziţiile art. 23 al. 3 din Legea nr. 147/97 aplicabilă care stipulează: „Dreptul de 
a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale”. 

 Reclamanta a oscilat în a preciza data la care s-a născut dreptul, precizând că acest 
drept s-a născut la Curtea de Apel Cluj odată cu judecarea apelului când i s-a adus la 
cunoştinţă că taxa nu era datorată, iar în şedinţa publică din 06.03.2014 a precizat că dreptul s-
a născut la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie când s-a judecat recursul. 

 Excepţia prescripţiei a fost pusă în discuţie din oficiu raportat la decizia 1/17.02.2014 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul nr.20/2013, care stabileşte că 
prescripţia extinctivă începută anterior datei de 1.10.2011, împlinită ori neîmplinită la aceeaşi 
dată rămâne supusă dispoziţiilor art.18 din Decretul 167/1958 privitor la prescripţia 
extinctivă, republicată astfel încât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot 
invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigiile 
începute după 1.10.2011.  

 Decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost pronunţată la 21.11.2012, acţiunea a 
fost introdusă înăuntrul termenului de 1 an la 07.06.2013, drept urmare excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune invocată din oficiu a fost respinsă. 

 Reclamanta a invocat în susţinerea prezentei cereri art.15 lit.r) indice 3 din Legea nr. 
146/97 “cererile introduce de proprietari….pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau 
alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1988”. 

 Aceste dispoziţii legale nu sunt incidente. Pentru restituirea taxei de timbru sunt 
incidente prevederile art. 23 din Legea nr. 146/1997 aplicabilă la data la care s-au plătit taxele 
de timbru, martie 2009, respective art. 23 alin. 1 lit.a) “când s-a plătit o taxă nedatorată” art.23 
al.4 “cererea de restituire se adresează instanţei de judecată sau, după caz, parchetului la care 
s-a introdus acţiunea”. 

 Drept urmare cererea de restituire a taxei de timbru trebuie formulată la instanţa la 
care s-a introdus acţiunea şi nicidecum această cerere de restituire a taxei de timbru nu se 
poate formula pe cale separată după ce instanţa de judecată s-a pronunţat asupra cheltuielilor 
de judecată în care a fost cuprinsă şi această taxă judiciară de timbru. 

 Compensarea cheltuielilor de judecată a intrat în puterea lucrului judecat şi nu mai 
poate face obiectul restituirii pentru o plată nedatorată în temeiul art. 23 al.1 lit.a) al Legii nr. 
149/1997 aplicabilă. 

 În considerarea celor de mai sus, acţiunea a fost respinsă ca nefondată. 



Împotriva sentinţei a declarat apel reclamanta PAROHIA ORTODOXA ROMANA S., 
solicitând admiterea apelului, schimbarea  sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii 
formulate de reclamantă. 

În motivarea apelului reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 573/03.04.2014 
pronunţată în dosar nr. ..., Tribunalul Maramureş a respins cererea Parohiei cu o motivare care 
este străina de natura pricinii, respectiv faptul că cererea de restituire se adresează instanţei de 
judecată la care s-a introdus acţiunea. 

În opinia apelantei,  în mod corect a introdus cererea de restituire la instanţa la care s-a 
introdus acţiunea. 

În situaţia în care instanţa fondului investită în prezent cu soluţionarea cererii a 
constatat că nu era ea competentă să judece cauza, putea să o trimită la completul la care s-a 
soluţionat pricina pe fondul ei, ori instanţa nu a făcut acest lucru, nici nu a pus în discuţia 
părţilor această împrejurare, ci pur si simplu a respins cererea. 

Faţă de apelantă operează principiul îmbogăţirii fără just temei, taxa de timbru achitată 
în dosar  nr. ... al Tribunalului Maramureş este nedatorată, este o sumă mare, de 13.087 lei, 
achitată cu chitanţele nr. 4972323/27.03.2009 şi nr. 4974290/27.03.2009. 

Deoarece taxa de timbru era nedatorată, nu putea opera compensarea. 
În mod greşit a fost obligată reclamanta să plătească taxa de timbru. 
Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată că acesta 

este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:  
Apelanta a invocat ca  motiv de apel împrejurarea că în situaţia în care instanţa 

fondului investită în prezent cu soluţionarea cererii a constatat că nu era ea competentă să 
judece cauza, putea să o trimită la completul la care s-a soluţionat pricina pe fondul ei. 

Curtea  constată că procedura  de  soluţionare a cererii de restituire a taxei judiciare de 
timbru în cazul în care această taxă nu era datorată – art. 23 alin. 1  lit. a din Legea nr.  
146/1997, este reglementată de alin. 4 al aceluiaşi text legal, care  prevede că „cererea de 
restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, Parchetului la care s-a  introdus 
acţiunea sau cererea”. 

Din conţinutul acestei prevederi legale, reiese  clar că cererea de restituire a taxei 
judiciare de timbru are caracter necontencios. 

Aşadar, curtea  constată că în mod greşit cererea a  fost  înregistrată pe rolul 
Tribunalului Maramureş ca o acţiune în procedură contencioasă, în condiţiile  în care, raportat 
la art. 23 alin. 4  din Legea nr.  146/1997, trebuia soluţionată în procedură necontencioasă, ca 
o cerere formulată în dosar  nr. ... al Tribunalului Maramureş, dosar  la care a  fost  conexat  
dosarul nr. ... al aceleiaşi instanţe, în care s-a achitat taxa judiciară de timbru a cărei restituire 
o solicită reclamanta. 

Având  în vedere  că cererea de restituire a taxei judiciare de timbru are legătură cu un 
dosar soluţionat, înregistrat anterior datei de 15.02.2013, dispoziţiile legale  incidente sunt 
cele  prevăzute de art. 331 şi urm. Cod proc. civ.  

Constatând  aşadar  că în mod greşit instanţa de fond a soluţionat o cerere cu caracter 
necontencios în procedură  contencioasă, înregistrând această cerere ca o acţiune la  data de 
7.06.2013, în temeiul art. 480 alin. 3 Noul Cod de Procedură Civilă, curtea va anula în tot 
sentinţa şi va trimite cererea formulată de petiţionara Parohia Ortodoxa Romana S. spre 
soluţionare aceleiaşi instanţe, Tribunalul Maramureş, ca instanţă competentă în procedura 
reglementată de art. 23 alin.4 din Legea nr. 146/1997, respectiv pe  procedura  
necontencioasă. 

 



16. Cheltuieli de judecată. Emiterea de către primar a unei a doua dispoziţii în 
cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001, de revocare a primei dispoziţii. Culpa 

procesuală a primarului  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 694 din 5 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 586 din 14 noiembrie 2013 pronunţată de Tribunalul Cluj în 
dosarul nr. ... s-a respins acţiunea formulată de reclamanta V.E. împotriva pârâtei Comisia 
Pentru Aplicarea Legii nr. 10/2001 Cluj-Napoca ca fiind formulată împotriva unei persoane 
fără capacitate procesuală de folosinţă. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta V.E. în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca şi în consecinţă:  

S-a anulat dispoziţia nr. 1071/14.03.2013 emisă de pârâtul Primarul municipiului Cluj-
Napoca. 

Pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca a fost obligat să achite reclamantei suma 
de 2000 lei, cheltuieli de judecată parţiale. 

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin dispoziţia nr. 2798/21.04.2008 
emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
în mod abuziv - Titlul VII din Legea nr. 247/2005, pentru imobilul – construcţie demolată cu 
suprafaţa locativă de 44,70 mp şi teren în suprafaţă de 2089 mp - situat în Cluj-Napoca, str. ... 
(azi ...), în favoarea reclamantei V.E.. 

Prin Dispoziţia nr. 1071/14.03.2013 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca s-a 
dispus revocarea dispoziţiei nr. 2798/21.04.2008 şi au fost respinse notificările nr. 963 şi nr. 
964 din 09.08.2011, formulate de reclamantă, deoarece aceasta nu a făcut dovada calităţii de 
proprietar asupra imobilului menţionat a antecesorului său V.M., nici potrivit înscrierilor din 
cartea funciară şi nici în baza actului de preluare. S-a reţinut şi că prin adresa nr. 
28.047/13.01.2009 Instituţia Prefectului judeţului Cluj a returnat dosarul, deoarece acesta nu 
conţine actele de proprietate ale imobilului, apreciind că până la clarificarea situaţiei juridice a 
imobilului – dovada calităţii de proprietar a numitului V.M., la data preluării abuzive, 
propunerea de acordare de despăgubiri în favoarea revendicatoarei este neîntemeiată. 

Dispoziţia emisă de primar în procedura Legii nr. 10/2001 este un act civil, întrucât, 
soluţionând notificările de restituire a bunurilor preluate abuziv de către stat, primarul nu 
acţionează ca reprezentant al puterii executive locale, ci ca reprezentant al persoanei juridice 
(unitatea administrativ-teritorială) deţinătoare a bunului. De aceea, dispoziţia de restituire al 
cărei emitent este primarul nu întruneşte caracteristicile unui act administrativ de autoritate, 
nefiind emisă în regim de putere publică (în soluţionarea unor raporturi bazate pe inegalitate 
juridică, adică pe subordonarea părţilor, specifică raporturilor administrative). 

Indiferent de calitatea entităţii deţinătoare a bunurilor imobile (societate comercială, 
regie autonomă, instituţie publică, organizaţie cooperatistă, unitate administrativ-teritorială) 
deciziile sau dispoziţiile de restituire sunt acte de drept privat, respectiv, acte juridice civile 
(mai exact, acte de dispoziţie făcute asupra bunurilor din patrimoniu şi care, potrivit art. 25 
alin. (4) din Legea nr. 10/2001, au valoarea unui titlu de proprietate şi constituie titlu 
executoriu pentru punerea în posesie. 

Prin urmare, deciziei sau dispoziţiei emise în condiţiile Legii nr. 10/2001 nu îi sunt 
aplicabile regulile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, nefiind 
posibilă revocarea sa în nicio situaţie. Cu privire la aceste decizii/dispoziţii emise în 
procedura prealabilă, legiuitorul a reglementat modalitatea de contestare la îndemâna 
persoanei îndreptăţite nemulţumite, prin dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 10/2001. Ca urmare, 
fiind vorba de un act juridic civil, el nu se află în afara controlului legalităţii sale, numai că 



acţiunea pentru constatarea nevalabilităţii condiţiilor de emitere trebuie să urmeze regimul 
juridic de drept comun. 

În speţă, dispoziţia nr. 1071/14.03.2013 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, 
prin care s-a revocat dispoziţia nr. 2798/21.04.2008, în sensul respingerii notificărilor 
reclamantei, este nelegală, întrucât dispoziţia iniţială emisă în anul 2008 a intrat deja în 
circuitul civil. Cum dispoziţiile Legii nr. 10/2001 prevăd o procedură unică de soluţionare a 
notificării, după emiterea dispoziţiei privind notificările formulate de reclamantă pârâtul s-a 
dezinvestit şi nu poate să procedeze la emiterea altei decizii ca răspuns la aceleaşi notificări. 

Aşadar, reţinând nelegalitatea dispoziţiei ulterioare cu nr. 1071/2013, emisă de pârât, 
prin care a fost revocată dispoziţia nr. 2798/2008, întrucât o anulare sau o revocare ulterioară 
emiterii primei dispoziţii de acordare a măsurilor reparatorii pentru imobilul în litigiu nu se 
mai poate realiza pe cale administrativă, instanţa a constatat că nu se impune analizarea 
îndreptăţirii reclamantei la acordarea de măsuri reparatorii în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 10/2001, dispoziţia din 2008 urmând să fie menţinută. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a respins acţiunea formulată de reclamanta V.E. 
împotriva pârâtei Comisia Pentru Aplicarea Legii nr.10/2001 Cluj-Napoca, ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă şi a admis acţiunea 
reclamantei în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca. 

În consecinţă, s-a dispus anularea dispoziţiei nr. 1071/14.03.2013 emisă de pârâtul 
Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.proc.civ. pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca a 
fost obligat să achite reclamantei suma de 2000 lei, cheltuieli de judecată parţiale, 
reprezentând onorariul avocaţial. Instanţa a constatat că reclamanta a depus la dosar dovada 
achitării onorariul avocaţial în sumă de 5000 lei, însă raportat la complexitatea cauzei şi 
munca îndeplinită de avocat, în temeiul dispoziţiilor art. 274 alin.3 C.proc.civ. s-a acordat 
doar suma de 2000 lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA solicitând admiterea apelului, modificarea hotărârii apelate în sensul 
respingerii cererii de chemare în judecata precizată şi extinsă. 

În motivarea apelului, apelantul a arătat că imobilul în litigiu, situat în Cluj-Napoca, 
str. … (in prezent ...) nr. 101, compus din casa cu 1 camera şi bucătărie, cu suprafaţa locativă 
de 44,70 mp şi suprafaţa locuibilă de 16 mp, precum şi terenul în suprafaţa de 2089 mp nu au 
fost evidenţiate în cartea funciară. 

Imobilul a fost preluat în favoarea Statului Român în baza Decretului nr. 223/1974, 
Decizia nr. 129 din 17 aprilie 1976 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului 
Cluj, fără plata despăgubirilor legale de la fostul proprietar tabular V.M., iar construcţia a fost 
demolată şi terenul este situat în zona sistematizata. În decizia cu numărul mai sus s-a arătat 
că se preia în administrarea directă a GIGCL a judeţului Cluj imobilul situat în str. ... (azi 
Bulevardul Muncii) până la clarificarea definitivă a situaţiei juridice. 

Prin Dispoziţia nr. 1071 din 14 martie 2013 emisă de către Primarul municipiului Cluj-
Napoca a fost revocată Dispoziţia nr. 2798 din 21 aprilie 2008 emisă de Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, respectiv au fost respinse notificările nr. 963 şi 964 din 9 august 2001 
înregistrate sub nr. 47155/3 din 10 august 2001 şi nr. 47156/3 din 10 august 2001 formulate 
de revendicatoarea V.E., pentru imobilul construcţie şi teren înscris în C.F. nr. 7709 Cluj, 
situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. ... (azi bulevardul …) motivat de împrejurarea că 
notificatoarea nu face dovada calităţii de personal îndreptăţită la măsuri reparatorii prevăzute 
de Legea nr. 10/2001, nefăcând dovada proprietăţii asupra imobilului revendicat a 
antecesorului acesteia —numitul V.M., nici potrivit înscrierilor din cartea funciară şi nici în 
baza actului de preluare. 



Prin Dispoziţia nr. 2798 din 21 aprilie 2008 emisă de către Primarul municipiului Cluj-
Napoca s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de 
stabilire şi plată a despăgubirilor aferente din imobilele preluate în mod abuziv - Titlul VII din 
Legea nr. 247/2005 pentru imobil, construcţie demolată cu suprafaţa locativă de 44,70 mp şi 
pentru terenul în suprafaţă de 2089 mp situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. ... (azi 
bulevardul ..). 

Prin adresa nr. 28047 din 13 ianuarie 2009 emisă de către Instituţia Prefectului 
judeţului Cluj, dosarul de revendicare a fost returnat instituţiei apelante întrucât acesta nu 
conţinea actele de proprietate ale imobilului notificat, precum şi alte acte necesare dovedirii 
calităţii de proprietar a numitului V.M. la data preluării abuzive. 

Apelantul a precizat că la dosar a fost depusă C.F. nr. 7709 în care este înscris imobilul 
revendicat, iar proprietarul tabular al acestuia era K.F. 

Prin urmare, dosarul de revendicare a fost reanalizat iar Dispoziţia nr. 2798 din 21 
aprilie 2008 emisă de către Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost revocată prin Dispoziţia 
nr. 1071 din 14 martie 2013 emisă de către Primarul municipiului Cluj-Napoca în sensul 
respingerii notificările nr. 963 şi 964 din 9 august 2001 înregistrate sub nr. 47155/3 din 10 
august 2001 şi nr. 47156/3 din 10 august 2001 formulate de revendicatoarea V.E., pentru 
imobilul construcţie şi teren înscris în C.F. nr. 7709 Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, 
str. ... (azi bulevardul …) motivat de împrejurarea că notificatoarea nu face dovada calităţii de 
persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, nefăcând dovada 
proprietăţii asupra imobilului revendicat a antecesorului acesteia - numitul V.M., nici potrivit 
înscrierilor din cartea funciară şi nici în baza actului de preluare. 

Ca atare, a apreciat şi pe această cale că în mod corect şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale a fost emisă dispoziţia contestată întrucât din documentele depuse la dosarul de 
revendicare nu a rezultat că notificatoarea are calitatea de persoana îndreptăţită la acordarea 
de măsuri reparatorii prevăzută de art.3 şi art. 4 din Legea nr. 10/2001, republicată. 

Or, din actele depuse la dosarul de revendicare (notificare, carte funciar. etc.) rezultă în 
mod clar că petenta V.E. - antecesoarea reclamantului V.M. - nu a făcut dovada calităţii de 
persoană îndreptăţită la acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile Legii nr. 10/2001, 
republicată, după fostul proprietar tabular a imobilul revendicat, numitul K.F. (aşa cum 
rezultă din înscrierile C.F. 7709). 

Cu privire la încălcarea principiul irevocabilităţii actelor administrative, prin revocarea 
ultimei dispoziţii, a menţionat următoarele: 

Potrivit art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, "Dispoziţia de aprobare a restituiri în 
natură a imobilului face dovada proprietăţii persoanei îndreptăţite asupra acesteia, are forţa 
probantă a unui înscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliara". 

Prin prevederile alin. 25.6 din normele metodologice de punere în aplicare a legii nr. 
10/2001, legiuitorul detaliază şi arata că dispoziţia de aprobare a restituirii în natură este un 
act administrativ de putere care atestă restituirea proprietăţii şi care, odată îndeplinite 
formalităţile de publicitate imobiliară, se consolidează ca titlu de proprietate supus regulilor 
prevăzute de dreptul comun, adică devine act de proprietate în sensul prevederilor codului 
civil. 

Aceste prevederi legale consacră regimul complex al dispoziţiei de aprobare a 
restituirii în natură: asimilată înscrisului sub formă autentică, constituie actul juridic de bază 
pentru efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară, constituie titlu executoriu pentru 
punerea în posesie, dar numai după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară, 
potrivit art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001. Legiuitorul nu a folosit niciunde în textul legii 
noţiunea de titlu de proprietate cu referire la dispoziţia de restituire în natură, aceasta din urmă 
fiind un act administrativ de confirmare a existentei şi întinderii dreptului de proprietate, 



constituindu-se într-o soluţie sui-generis a legiuitorului dată în legile speciale din materia 
restituirii proprietăţilor. 

Inclusiv regimul juridic pe care îi urmează această dispoziţie de restituire în natură este 
cel al unui act administrativ. 

Potrivit prevederilor art. 24 alin. 1 din Legea 10/2001, în cazul imobilelor deţinute de 
unităţile administrativ-teritoriale, restituirea în natură sau prin echivalent către persoana 
îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarului. Rezultă că responsabilitatea aplicării 
legii revine primarului. 

În conformitate cu art. 115 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, dispoziţiile primarului sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condiţiile 
legii care îi reglementează activitatea. 

Aceeaşi reglementare se regăseşte şi în contextul Legii nr. 10/2001, unde se precizează 
că instituţia prefectului va exercita controlul de legalitate asupra dispoziţiilor de restituire 
emise de primari iar în cazul în care se apreciază că acestea au fost ilegale, vor fi contestate pe 
calea contenciosului administrativ în temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare (pct. 21.6 din HG nr. 250/2007). 

Totodată, prev. alin. 25.6 din aceleaşi norme metodologice aprobate prin HG nr. 
250/2007 stabilesc că după efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară de către noul 
proprietar, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură nu mai poate fi revocată de entitatea 
care a dispus-o. Per a contrario, până la efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară 
dispoziţia de restituire în natură poate fi revocată de entitatea care a dispus-o. Revocabilitatea 
ţine de natura actului administrativ, revocarea în sine fiind un act administrativ, contrar ca 
efecte celui iniţial. 

Faţă de textele legale mai sus evocate, a apreciat că evidenţa intenţia legiuitorului de a 
considera dispoziţia de restituire în natură emisă în baza Legii 10/2001 ca fiind un act 
administrativ care "se consolidează ca titlu de proprietate supus regulilor prevăzute de dreptul 
comun, adică devine act de proprietate în sensul prevederilor codului civil" numai după 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară. 

Prin urmare, instanţa a apreciat greşit că restituirea întregii documentaţii de către 
Instituţia Prefectului judeţului Cluj pe motiv că dosarul de revendicare nu conţine actele de 
proprietate ale imobilului, dovada calităţii de proprietar a numitului V.M., la data preluării 
abuzive s.a., nu ar da legitimitate Primarului municipiului Cluj-Napoca să-şi reanalizeze 
actele administrative. 

Instanţa de fond trebuia să soluţioneze contestaţia în conformitate cu cererea de 
chemare în judecată extinsă şi să soluţioneze pe fond cererea. 

De altfel, decizia sau dispoziţia emisă în temeiul legii speciale, constituie un act 
administrativ de autoritate (putere). Faptul că Legea nr. 10/2001 dă în competenţa instanţei 
civile soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva dispoziţiei primarului nu schimba natura 
juridică a actului emis ( act de putere). 

Fiind un act administrativ, el se supune regulilor generale în materie, cu excepţia 
cazurilor în care legiuitorul a prevăzut norme speciale derogatorii. Astfel, această dispoziţie 
poate fi revocată de organul care a emis-o, dacă se constată că actul este ilegal sau nu mai este 
oportun. 

Fiind un act de putere care are efecte pe planul raporturilor juridice de drept civil, 
revocarea nu va putea fi făcută însă oricând, ci doar până la intrarea acestui act în circuitul 
civil. 

În acest context se pune problema dacă dispoziţia din 2008 a intrat în circuitul civil 
până la emiterea dispoziţiei din 2013. 

În speţa, a considerat că nu a fost îndeplinită această condiţie. 



Conform definiţiei, prin „circuitul civil“ se înţelege acea „parte componentă a 
circuitului juridic, ce cuprinde totalitatea faptelor şi actelor juridice care dau naştere, modifică 
sau sting raporturile de drept civil“. 

În cauza, nu a existat, până la 14.03.2013 vreun fapt sau act care să ducă la naşterea, 
modificarea sau stingerea raportului juridic (de altfel, dispoziţia nici nu cuprinde menţiuni de 
asemenea natură). 

De altfel, textul din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 (H.G. nr. 
250/2007) din art. 27 al. 7, este edificator: "După efectuarea formalităţilor de publicitate 
imobiliară de către noul proprietar, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură nu poate fi 
revocată de unitatea care a dispus-o". 

Per a contrario, înainte de efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară dispoziţia 
poate fi revocată. 

Că intrarea în circuitul civil se face prin asemenea acte (publicitate imobiliara, 
vânzare-cumpărare etc.) rezultă şi dintr-o dispoziţie asemănătoare prevăzuta de legiuitor în 
art. 27 al. 2 ind. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare. 

"În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât 
foştii proprietari, iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau 
posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, daca 
acestea mu au intrat în circuitul civil. 

Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-
cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii 
absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 18/199." 

Aşadar, este evident că legiuitorul a dat noţiunii de "circuit civil" un înţeles precis 
(referirea la actul de vânzare-cumpărare nefiind întâmplătoare ci una "etalon"), determinat de 
acte modificatoare de raporturi juridice. 

Simplul fapt că dispoziţia a fost comunicată contestatoarei şi înaintată către Instituţia 
Prefectului judeţului Cluj, nu echivalează cu intrarea în circuitul civil. 

Pentru aceste considerente, autoritatea emitentă apreciind oportună anularea 
Dispoziţiei nr. 2798/21.04.2008, înainte ca aceasta să intre în circuitul civil, a emis în mod 
legal Dispoziţia nr. 1071/14.03.2013. 

De asemenea, a apreciat ca nu se află în culpa procesuala, astfel că, în instanţa în mod 
greşit a dispus obligarea pârâtului Primarul municipiului Cluj-Napoca la plata cheltuielilor de 
judecată. 

De altfel, a invocat prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 492 din 08.06.2006, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 5 iulie 2006. Astfel, "Curtea Constituţională a 
reţinut că prerogativa instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, 
cuantumul onorariului avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale cu amplitudinea 
şi complexitatea activităţii depuse, este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, 
convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în 
pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Or, opozabilitatea sa 
faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de prestare a serviciilor 
avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea judecătorească prin al cărei 
efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil. În sensul celor arătate este şi 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care, investită fiind cu soluţionarea 
pretenţiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile 
avocaţiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie 
cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil." 

Raportat la cuantumul cheltuielilor de judecata stabilit a apreciat că acesta este 
exorbitant, în acest sens făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor 



Omului care, investită cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, a 
statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli 
necesare care au fost făcute în limita unui cuantum rezonabil. Nici o dispoziţie în vigoare nu 
înlătură prerogativa instanţei de a cenzura cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată 
cuantumul onorariului convenit între părţile contractului de asistenţă juridică, prin prisma 
proporţionalităţii în raport cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse. 

Având în vedere relaţia procedurală creată între partea căzută în pretenţii şi cea în 
favoarea căreia a fost pronunţată soluţia în cadrul procesului civil, a arătat ca nu se regăseşte 
caracterul real necesar şi rezonabil al cheltuielilor de judecată. 

Reclamanta intimată V.E. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat, menţinerea în întregime a sentinţei apelate şi obligarea apelantului la 
plata cheltuielilor de judecată. 

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

Curtea constată că dispoziţia ulterioară nr. 1071/14.03.2013 este nelegală şi nu produce 
efecte, deoarece pârâtul nu mai putea emite încă o dispoziţie în soluţionarea aceleaşi notificări 
atâta timp cât prima dispoziţie încă îşi produce efectele, dat fiind că acestea se produc până la 
anularea dispoziţiei de către instanţă în procedura prevăzută de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001, care prevede că „Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a 
notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde 
îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului …“. 

O dispoziţie mai poate înceta să producă efecte în cazul prevăzut de art. 25 alin. 6 din 
Legea nr. 10/2001, anume când în cazul restituirii în natură persoana îndreptăţită nu a pus în 
executare decizia de restituire în natură în termen de 3 ani de la data primirii ei, dar această 
ipoteză nu este incidentă în cauză. 

Cazurile sau situaţiile în care o decizie sau dispoziţie emisă în temeiul Legii nr. 
10/2001 încetează să producă efecte sunt expres prevăzute de lege şi sunt de strictă 
interpretare şi aplicare, iar regula este că până la acel moment o astfel de decizie sau 
dispoziţie va produce efecte şi pot fi înlăturate doar în situaţiile expres prevăzute de lege. 

Aceste cazuri sau situaţii sunt expres prevăzute de lege şi sunt de strictă interpretare şi 
aplicare în înţelesul că vor fi aplicate obligatoriu, doar în condiţiile şi în termenele pentru care 
sunt prevăzute. 

Ori, cât timp prin dispoziţia nr. 2798/21.04.2008 a fost soluţionată notificarea părţilor, 
este evident că este incidentă doar procedura prevăzută de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001, deoarece chiar dacă acest act se poate susţine că aparent este un act administrativ, în 
anumite situaţii, nu este un astfel de act, întrucât, pe de o parte, nu întotdeauna este emis de o 
autoritate publică, caz în care nici nu se pune problema caracterului administrativ, iar pe de 
altă parte, chiar dacă este emis de o autoritate publică, pentru cenzurarea legalităţii acestuia se 
prevede o procedură specială prin care actul poate fi atacat, anume cea menţionată mai sus, 
prevăzută de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001. 

Prin urmare, deciziei sau dispoziţiei emise în condiţiile Legii nr. 10/2001 nu îi sunt 
aplicabile regulile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, nefiind 
posibilă revocarea sa în nici o situaţie în aceste condiţii. 

Prima instanţă reţine corect, la rândul ei, că indiferent de calitatea entităţii deţinătoare 
a bunurilor imobile (societate comercială, regie autonomă, instituţie publică, organizaţie 
cooperatistă, unitate administrativ-teritorială) deciziile sau dispoziţiile de restituire sunt acte 
de drept privat, respectiv, acte juridice civile. 

Apoi, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 decizia sau, după caz, dispoziţia 
de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietăţii persoanei îndreptăţite 
asupra acestuia, are forţa probantă a unui înscris autentic. În consecinţă, o anulare (revocare) 



ulterioară emiterii dispoziţiei de restituire în natură, nu se mai poate realiza pe cale 
administrativă. 

Prin urmare, o dispoziţie de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură 
ori o dispoziţie de restituire în natură sau de acordare de despăgubiri, nu poate fi revocată 
pentru că ar fi afectată securitatea circuitului civil. 

Cum situaţia în care pârâtul a înţeles să revoce dispoziţia emisă anterior este una 
proprie şi neprevăzută de lege mai trebuie observat şi că revocarea prin noua decizie s-a 
petrecut la 5 ani după emiterea primei decizii. 

Dacă s-ar accepta argumentele pârâtului atunci acesta ar putea emite o decizie de 
revocare oricând, având în vedere că pentru situaţia dată nu este prevăzut un termen de 
revocare. 

Acesta este însă un argument în contra posibilităţii revocării, privită prin prisma 
securităţii şi stabilităţii circuitului civil, întrucât dacă nu există un termen în care o decizie se 
poate revoca atunci nu există nici o atare posibilitate, după cum se poate observa din analiza 
legislaţiei speciale incidentă în materie. 

Aceasta pentru că s-ar putea naşte nenumărate situaţii nelegale în cazul în care se emite 
o dispoziţie de restituire apoi aceasta este revocată ori se emite o dispoziţie de respingere apoi 
una de admitere a cererii sau se emit simultan mai multe dispoziţii/decizii în favoarea unor 
persoane diferite, toată stabilitatea raporturilor civile fiind bulversată. În concluzie, pentru 
soluţionarea unei notificări se poate emite doar o singură decizie/dispoziţie, oricare ar fi 
soluţia, de admitere sau respingere. 

Cum după argumentele pârâtului nu se poate distinge care dispoziţii sau decizii pot fi 
revocate, ar însemna că pot fi revocate toate dispoziţiile, atât cele privind restituirea în natură 
cât şi cele privind acordarea de despăgubiri. 

În situaţia în care se dispune restituirea în natură, apoi persoana îndreptăţită 
înstrăinează dreptul de proprietate dobândit prin dispoziţia de restituire iar dispoziţia este 
revocată apare evident atentatul la securitatea şi stabilitatea circuitului civil pentru că ar putea 
fi pus în discuţia chiar dreptul dobândit de terţ prin prisma revocării dispoziţiei emise în 
temeiul Legii nr. 10/2001. 

Acolo unde legiuitorul a dorit a prevăzut în mod expres posibilitatea revocării actului 
emis în procedura de retrocedare, cum este cazul prevăzut de art. 27 alin. 22 din Legea nr. 
18/1991, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 247/2005. 

De menţionat că o astfel de dispoziţie există, dar nu în Legea nr. 10/2001 ci în 
Normele de aplicare a acesteia, anume la pct. 20.4. din H.G. nr. 498/2003, care dispun că 
„Decizia/dispoziţia motivată dispusă de un organ de conducere ierarhic inferior unui alt organ 
de conducere din cadrul unităţii deţinătoare poate fi revocată de acesta din urma în virtutea 
plenitudinii de competenţă specific situaţiei juridice a unităţii deţinătoare … “, nefiind oricum 
întrunită în cauză această ipoteză. 

Trebuie sesizat că această dispoziţie din Normele de aplicare adaugă la lege, ceea ce 
nu poate fi admis, normele de aplicare fiind aprobate printr-o hotărâre de guvern care are o 
putere normativă inferioară legii. O dispoziţie nu mai poate fi revocată în nici o ipoteză odată 
ce a fost emisă, comunicată părţii şi intrată în circuitul juridic, singurul mod de cenzură fiind 
cel dedus instanţei de judecată, procedura fiind exclusivă. 

Trebuie remarcat că această procedură exclusivă, prevăzută de art. 26 alin. 3 din Legea 
nr. 10/2001, putea fi utilizată, pentru a ataca dispoziţia 798/21.04.2008 în termenul de 30 de 
zile prevăzut de către art. 26 din Legea nr. 10/2001. 

Pe lângă dispoziţiile legale amintite, emiterea unei noi dispoziţii în contra acestui text 
legal ar însemna eludarea termenului special şi a procedurii din care face parte acel termen. 

Acest argument este unul suplimentar, pentru că atacarea sau neatacarea dispoziţiei 
emise are aceleaşi efecte, în cazul în care de exemplu plângerea este respinsă, nu se mai poate 



emite o nouă dispoziţie, pentru că prin păstrarea dispoziţiei de către instanţă aceasta o 
confirmă şi intră în puterea lucrului judecat în acest fel, indirect. 

Neatacarea unei dispoziţii nu schimbă lucrurile, pentru că doar instanţa poate schimba 
dispoziţia, dacă se atacă, iar dacă nu se atacă nu înseamnă că şi altcineva poate schimba 
dispoziţia, în speţă primarul, pentru că am stabilit că doar instanţa o poate schimba. 

Faptul că anumite critici de nelegalitate au fost sau nu formulate, nu înseamnă că 
acestea mai pot fi valorificate în alt fel sau în altă procedură decât cea prevăzută expres de 
lege. 

Prin urmare există o singură procedură, exclusivă, în care această legalitate putea fi 
analizată, anume doar în procedura prevăzută de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, pentru 
că nu este prevăzută o altă procedură în care să se poată face această analiză. 

Cum dispoziţiile Legii nr. 10/2001 prevăd o procedură unică de soluţionare a 
notificării, după emiterea dispoziţiei privind notificările formulate de reclamantă pârâtul s-a 
dezinvestit şi nu poate să procedeze la emiterea altei decizii ca răspuns la aceleaşi notificări. 
Dezinvestirea are loc prin emiterea deciziei sau dispoziţiei şi mai are semnificaţia că în 
procedura specială emitentul nu mai are atribuţii, prin urmare nici posibilitatea de a mai emite 
vreun act. 

Dacă nu există o altă procedură atunci aceasta nu poate fi utilizată sau inventată. 
Atacarea actelor emise în temeiul Legii nr. 10/2001 se face după o procedură specială. 
Ca şi principiu, specialul prevalează în faţa generalului, nu doar prin faptul că 

procedura generală sau alte proceduri speciale, cum ar fi cea a contenciosului administrativ, 
nu mai pot fi utilizate, ci şi prin faptul că procedura specială este obligatorie, şi doar aceasta, 
fiind vorba de exclusivitatea procedurii speciale. 

O altă ipoteză este prevăzută de pct. 23.8. din Normele de aplicare anume „După 
efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară de către noul proprietar, dispoziţia de 
aprobare a restituirii în natura nu mai poate fi revocată de entitatea care a dispus-o.“. Şi în 
acest caz s-ar înţelege că înainte de efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară de către 
noul proprietar dispoziţia de restituire în natură ar putea fi revocată, dar faţă de cele expuse 
anterior această posibilitate este exclusă. 

Dispoziţia neatacată, sau atacată dar respinsă, îşi produce efectele de la expirarea 
termenului de atacare sau de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de respingere a 
contestaţiei. 

În cazul dispoziţiei atacate principiul revocabilităţii nu poate fi aplicabil decât până în 
momentul atacării la instanţă a dispoziţiei sau până la momentul  neatacării – al expirării 
termenului de atac, care echivalează cu intrarea în circuitul civil al dispoziţiei, şi în consecinţă 
revenirea la cele dispuse prin dispoziţie, sub aspectul în discuţie, încalcă principiul 
irevocabilităţii actelor intrate în circuitul civil. 

Caracterul definitiv al dispoziţiei arătate prin care s-a dispus măsura reparatorie prin 
acordarea de titluri de valoare rezultă şi din dispoziţiile art. 16 alin. 3-8 din Titlul VII al Legii 
nr. 247/2005, întrucât aceste dispoziţii prevăd fie competenţa pentru Secretariatul Comisiei 
Centrale de a verifica legalitatea restituirii în natură fie, pe baza raportului de evaluare de 
specialitate, emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie retrimiterea dosarului 
spre reevaluare, însă nu prevede posibilitatea restituirii documentaţiei înaintate pentru 
completarea ei la entităţile investite cu soluţionarea notificărilor. 

Caracterul definitiv al dispoziţiei, sub aspectul în discuţie, ridică şi aspectul încălcării 
art. 1 din Protocolul 1 Adiţional la C.E.D.O., întrucât recunoaşterea drepturilor la măsuri 
reparatorii sub aspectul întinderii lor a constituit o speranţă legitimă pentru contestatori în 
obţinerea măsurilor, întrucât pentru aceştia a existat un interes patrimonial substanţial 
suficient de important şi concret care se baza pe dispoziţia definitivă sau din hotărârea 
judecătorească prin care s-a atacat, în sensul discutat, convingerea caracterului definitiv 



venind tocmai din limitele de competenţă ce revin Comisiei Centrale pentru acordarea 
titlurilor de despăgubire. 

În măsura în care a fost dobândită şi speranţa legitimă acest act a intrat în circuitul 
civil. 

Trebuie arătat că cele reţinute de instanţa de fond sunt corecte, în sensul că dispoziţia 
emisă de primar în procedura Legii nr. 10/2001 este un act civil, întrucât, soluţionând 
notificările de restituire a bunurilor preluate abuziv de către stat, primarul nu acţionează ca 
reprezentant al puterii executive locale, ci ca reprezentant al persoanei juridice (unitatea 
administrativ-teritorială) deţinătoare a bunului. 

De aceea, dispoziţia de restituire al cărei emitent este primarul nu întruneşte 
caracteristicile unui act administrativ de autoritate, nefiind emisă în regim de putere publică 
(în soluţionarea unor raporturi bazate pe inegalitate juridică, adică pe subordonarea părţilor, 
specifică raporturilor administrative), astfel că nu sunt incidente nici dispoziţiile Legii nr. 
215/2001 invocate de apelant. 

Dacă se susţine că dispoziţia este un act administrativ se pune întrebarea ce fel de acte 
sunt cele emise de alte entităţi decât autorităţile administraţiei publice locale în aceleaşi 
situaţii şi cu aceleaşi efecte. De asemenea se pune întrebarea de ce s-a prevăzut o procedură 
specială pentru atacarea tuturor acestor acte, indiferent de emitent, şi care ar fi argumentele 
pentru înlăturarea acestei proceduri speciale. 

Cât timp dispoziţia ulterioară cu nr. 1071/2013, emisă de pârât, prin care a fost 
revocată dispoziţia nr. 2798/2008, este nelegală şi nu poate produce efecte, întrucât o anulare 
sau o revocare ulterioară emiterii primei dispoziţii de acordare a măsurilor reparatorii pentru 
imobilul în litigiu nu se mai poate realiza pe cale administrativă, nu se impune analizarea 
îndreptăţirii reclamantei la acordarea de măsuri reparatorii în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 10/2001, dispoziţia din 2008 urmează să producă efecte. 

 În ce priveşte cheltuielile de judecată, acestea au fost corect acordate deoarece pârâtul 
se află în culpă procesuală, actualul proces fiind provocat de acesta prin emiterea noii 
dispoziţii, astfel că reclamantul a fost nevoit să îşi apere drepturile dobândite prin dispoziţia 
iniţială, anume prin atacarea noii dispoziţii în prezentul cadru procesual. 

 Cuantumul cheltuielilor de judecată acordate de instanţa de fond este rezonabil, 
trebuie avut în vedere că pârâtul a emis în mod arbitrar o nouă dispoziţie, într-o procedură 
neprevăzută de lege, în contra dispoziţiilor ce prevăd modul de emitere a unei noi dispoziţii, 
nimic nu garantează că nu o va face din nou, iar în procedura pentru anularea noii dispoziţii 
reclamantul a avut nevoie să beneficieze de asistenţă calificată, pentru care a achitat 
avocatului său un onorariu de 5.000 lei din care instanţa de fond a acordat doar 2.000 lei 
cheltuieli de judecată parţiale. 

În temeiul prevederilor art. 480 Cod procedură civilă cât şi al art. 466 şi urm. Cod 
procedură civilă, Curtea urmează să respingă ca nefondat apelul declarat de pârâtul 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA împotriva sentinţei civile nr. 586 din 
14.11.2013 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. ..., pe care o va menţine. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi Decizia civilă nr. 695 din 5 septembrie 2014.  
 

17. Completare dispozitiv. Situaţie în care instanţa nu a omis să se pronunţe asupra 
unui capăt de cerere accesoriu, ci a acordat mai puţin decât s-a cerut. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 675 din 4 septembrie 2014  

Prin cererea formulată de pârâtul apelant Statul Român, prin Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în contradictoriu cu reclamantele intimate 



C.S.M. şi M.C.C. având ca obiect completarea dispozitivului deciziei civile nr. 
562/A/05.06.2014 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosarul nr. ..., s-a solicitat obligarea 
intimatelor-reclamante la plata tuturor cheltuielilor de judecată în apel, în cuantum total de 
6.820 lei (în speţă şi a sumei de 1.000 lei achitată cu O.P. nr. 703/05.12.2011, adiţional faţă de 
suma de 5.820 lei deja acordată), reprezentând onorariile de expertiză pe care pârâta le-a 
achitat în apel, respectiv în dosarul nr. ... şi dosarul nr. .... 

Pârâta a învederat faptul că a solicitat obligarea intimatelor-reclamante la plata 
cheltuielilor de judecată, astfel cum reiese din cuprinsul actelor procedurale depuse la dosarul 
cauzei. 

În acest sens, prin Decizia nr. 562/A/05.06.2014 instanţa de rejudecare a obligat 
intimatele sa plătească pârâtei suma de 5.820 lei, cheltuieli de judecată în apel, respectiv în 
dosarul nr. ... şi dosarul nr. .... 

Or, instanţa de rejudecare a omis să observe faptul că pârâta a achitat în dosarul nr. ... 
şi suma de 1.000 lei, cu O.P. nr. 703/05.12.2011, astfel încât suma totală reprezentând 
cheltuieli de judecată în apel, este de 6.820 lei, compusă şi dovedită după cum urmează: 1.350 
lei, achitaţi cu O.P. nr. 1352/28.04.2014, anexat Notelor formulate pentru termenul din 
08.05.2014 - dosar nr. ...; 750 lei, achitaţi cu O.P. nr. 849/12.03.2014, anexat Notelor 
formulate pentru termenul din 13.03.2014 (şi cel din 10.04.2014) - dosar nr. ...; 3.720 lei, 
achitaţi cu O.P. nr. 979/07.03.2012, anexat Notelor formulate pentru termenul din 15.03.2012-
dosarnr. ...; 1.000 lei, achitaţi cu O.P. nr. 703/05.12.2011. anexat Notelor formulate pentru 
termenul din 08.12.2011 - dosar nr. .... 

În concluzie, în raport de prevederile art. 274 şi art. 2812 C.proc.civ., pârâta a solicitat 
admiterea cererii şi completarea deciziei civile nr. 562/A/05.06.2014 cu soluţia pronunţată în 
cazul cererii accesorii privind obligarea intimatelor-reclamante la plata tuturor cheltuielilor de 
judecată în apel, în cuantum total de 6.820 lei, reprezentând onorariile de expertiză achitate de 
pârâtă în apel, respectiv în dosarul nr. ... şi dosarul nr. .... 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 2812 C.pr.civ., art. 274 C.pr.civ. 
În data de 20.08.2014 intimatele M.C.C. şi C.S.M. au formulat întâmpinare (f. 16-18), 

prin care au solicitat respingerea cererii de completare a dispozitivului Deciziei civile nr. 
562/A/05.06.2014, prin care COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI Şl DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, în calitate de apelant-pârât în dosarul nr. ... solicită obligarea 
intimatelor reclamante la plata de cheltuieli de judecată adiţionale în cuantum de 1.000 lei 
reprezentând onorariu expert. 

In primul rând cererea formulată de către CNADNR nu se încadrează în prevederile 
legale referitoare la completarea de dispozitiv având în vedere faptul că instanţa s-a pronunţat 
asupra capătului de cerere vizând obligarea la achitarea cheltuielilor de judecată. 

Articolul 2812 vizează situaţia în care instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt 
de cerere, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de faţă, instanţa pronunţându-se asupra petitului 
privind cheltuielile de judecată prin urmare se impune respingerea ca inadmisibilă a cererii de 
completare a dispozitivului. 

Pe fondul cauzei, se arată următoarele: 
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată aferente dosarului nr. ... prin încheierea din 

10.11.2011 s-a stabilit un onorariu provizoriu pentru experţi, în cuantum de 500 lei pentru 
fiecare expert, urmând ca subsemnatele să achităm onorariul pentru expertul M.D., iar 
CNADNR să achite onorariul aferent expertului desemnat din partea instanţei şi a celui 
propriu, deci în total suma de 1.000 lei.  

Tot în cadrul judecării aceluiaşi dosar, prin încheierea din 19.01.2012 s-a pus în vedere 
reclamantelor să achite diferenţa de onorariu pentru domnul expert M.D., în cuantum de 1.250 
lei precum şi diferenţa de onorariu pentru suplimentul la raportul de expertiză în cuantum de 
400 lei.  



Prin aceeaşi încheiere, instanţa a dispus citarea CNADNR cu menţiunea de a achita 
diferenţa de onorariu pentru domnii experţi S.A. şi L.S.N., în sumă de 1.260 lei, pentru fiecare 
expert şi diferenţa de onorariu expert pentru suplimentul la raport de expertiză în cuantum de 
400 lei, pentru fiecare. 

În concluzie, cheltuielile suportate de către CNADNR în dosarul nr. ..., faza apelului 
sunt în cuantum de 4.320 lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată aferente dosarului nr. ... prin încheierea din 
16.01.2014, instanţa a stabilit un avans de 500 lei pentru fiecare dintre cei trei experţi, care va 
fi achitat după cum urmează: pentru domnul expert P.O., avansul se va plăti de pârâtul-
apelant, respectiv CNADNR, pentru domnul expert M.A.I., avansul se va plăti de către 
reclamantele-intimate, respectiv subsemnatele, iar pentru domnul expert C.R., avansul se va 
plăti jumătate de către pârâtul-apelant şi jumătate de către reclamantele-intimate.  

În cadrul aceleiaşi faze procesuale, prin încheierea din 13.03.2014 s-au încuviinţat 
onorariile definitive propuse de experţi, respectiv un onorariu de 1.400 lei pentru fiecare 
dintre aceştia.  

Astfel, restul de onorariu, în cuantum de 900 lei a trebuie achitat după cum urmează: 
900 lei către domnul expert M.A. şi 450 lei către domnul expert C.R. de către subsemnate, iar 
900 lei către domnul expert P.O. şi 450 lei către domnul expert C.R. de către CNADNR, 

În concluzie, cheltuielile suportate de către CNADNR în dosarul nr. ..., faza apelului 
sunt în cuantum de 2.100 lei. 

După cu reiese cu claritate din prezentarea detaliată a cheltuielilor acordate de către 
instanţă, suma totală suportată de către CNADNR în apel, în dosarele nr. ... şi nr. ... este de 
6.420 lei. 

Prin cererea de completare a dispozitivului Deciziei civile nr. 562/A/05.06.2014, se 
solicită acordarea de cheltuieli de judecată în cuantum de 6.820 lei. CNADNR a ajuns la acest 
cuantum prin adunarea sumei de 1.350 lei aferentă O.P. nr. 1352/28.04.2014, anexat Notelor 
formulate pentru termenul din 08.05.2014, a sumei de 750 lei aferentă O.P. nr. 
849/12.03.2014 anexat Notelor formulate pentru termenul din 13.03.2014, a sumei de 3.720 
lei aferentă O.P. nr. 979/07.03.2012 anexat la Notele formulate pentru termenul din 
15.03.2012 şi a sumei de 1.000 lei aferentă O.P. nr. 703/05.12.2011, anexat Notelor formulate 
pentru termenul din 08.12.2011.  

În cuprinsul Notelor formulate pentru termenul din 15.03.2012 de către CNADNR se 
menţionează că O.P. nr. 979/07/03/2012 dovedeşte achitarea următoarelor sume: 1.660 lei 
reprezentând diferenţă onorariu şi onorariu suplimentar pentru expert S.A., 1.660 lei 
reprezentând diferenţă onorariu şi onorariu suplimentar pentru expert L.S.N. şi 400 lei 
reprezentând onorariu suplimentar pentru expert M.D.. 

Prin urmare, din cele prezentate mai sus, reiese cu claritate faptul că CNADNR a 
achitat suma de 400 lei, reprezentând onorariu suplimentar pentru expert M.D., fără a fi fost 
obligat la plata acestei sume.  

Reclamantele aveau această obligaţie, obligaţie pe care au îndeplinit-o prin achitarea 
sumei de 1,675,01 lei prin chitanţa nr. 5095488/1. 

În concluzie, nu pot fi obligate reclamantele la plata unei sume de bani achitată de 
CNADNR din eroare, fără să fi fost datorată de acesta, cu atât mai mult cu cât reclamantele au 
achitat integral onorariul expertului M.D. în conformitate cu prevederile instanţei, la 
momentul stabilit de aceasta. 

Având în considerare cele prezentate pe larg anterior, se solicită respingerea cererii de 
completare a dispozitivului. 

Analizând cererea formulată de pârâta apelantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A., Curtea reţine următoarele: 



Prin sentinţa civilă nr. 759 din 24.11.2009 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. ..., s-a admis cererea formulată de reclamantul C.A., împotriva pârâtului STATUL 
ROMÂN PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. BUCUREŞTI şi, în consecinţă, s-a stabilit despăgubirile 
aferente exproprierii terenului în suprafaţă de 1.500 mp., tarlaua 1299/1, parcela 20, cu număr 
cadastral 2878 din Titlul de proprietate nr.27.641/572/26 Iunie 1997, eliberat de Comisia 
Judeţeană Cluj realizată prin Hotărârea nr.7 de stabilire a despăgubirii din 18 Aprilie 2008, 
emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr.198/2004, la suma de 240.000 lei, în favoarea 
reclamantului. 

Pârâtul STATUL ROMÂN PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. a fost obligat pe să achite reclamantului 
suma menţionată şi suma de 5.180 lei, cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Hotărârea nr.7/18 
Aprilie 2008, emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004 – Consiliul local G., s-a 
aprobat acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în comuna G., în suprafaţă 
de 1.500 mp., făcând parte din tarlaua 1299/1, parcela 20, identificat sub număr cadastral 
2878, evidenţiat în Titlul de proprietate nr.27641/572/26 Iunie 1997, în cuantum de 68.355,63 
lei, reprezentând echivalentul  sumei de 18.900 Euro raportat la cursul de 1 Euro = 3,6167 lei 
din data de 17 Aprilie 2009 (f.8 dosar). 

Tribunalul în temeiul dispoziţiilor art.9 alin.3 din Legea nr.198/2004 coroborat cu 
art.26, 27 din Legea nr.33/1994 a dispus efectuarea unei expertize tehnice, având ca şi 
obiective evaluarea terenului expropriat şi daunele aduse reclamantului ca urmare a 
exproprierii.  

Din raportul de expertiză efectuat de către comisia de experţi formată din domnul 
expert B.G., doamna expert M.A. şi doamna expert V.D., rezultă că valoarea de circulaţie a 
imobilului la momentul realizării expertizei este de 240.000 lei, respectiv de 160 lei/mp., 
neexistând vreun prejudiciu ca urmare a exproprierii. 

De reţinut că terenul este situat în intravilanul comunei G., zona B., fiind un teren plan, 
cu o formă geometrică regulată (dreptunghi), cu o lăţime medie de cca. 14 metri şi o lungime 
de 107 metri, accesul realizându-se printr-un drum de câmp, continuat cu strada B.i, utilităţile 
(curent, apă şi gaz), aflându-se la cca. 30 metri de la cea mai apropiată casă recent construită. 

În şedinţa publică din data de 29 Septembrie 2009, tribunalul a respins cererea privind 
efectuarea unei contraexpertize şi cea de refacere a raportului de expertiză, pe considerentul 
că experţii numiţi au avut în vedere valoarea de circulaţie a imobilului de la momentul 
efectuării expertizei, respectiv Martie 2009, conform dispoziţiilor art.9 alin.3 din Legea 
nr.198/2004, modificată de pct.3 al art. IV din O.U.G. nr.228/2008 (f.182 dosar), însă a 
încuviinţat obiecţiunile formulate referitoare la modalitatea de stabilire a valorii de circulaţie. 

Comisia de experţi şi-a menţinut punctul de vedere (f.187 – 188 dosar), situaţie în care 
tribunalul a admis acţiunea promovată, obligând pe pârât să achite reclamanţilor echivalentul 
în lei la data plăţii a sumei de 240.000 lei, cu titlu de despăgubiri pentru terenul litigios. 

De menţionat că, aşa cum s-a arătat anterior, s-a avut în vedere de către instanţă 
valoarea de circulaţie la momentul expertizării întrucât, pe parcursul soluţionării cauzei art.9 
alin.3 din Legea nr.198/2004, care prevedea că „la calcularea cuantumului despăgubirii, 
experţii şi instanţa de judecată se vor raporta la momentul transferului dreptului de 
proprietate, în condiţiile art.15 din prezenta lege” a fost modificat de pct.3 al art. IV din 
O.U.G. nr.228/2008, în sensul că „acţiunea formulată în conformitate cu prevederile 
prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor art.21 – 27 din Legea nr.33/1994, … 
în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii”, art.26 alin.2 din acest act normativ statuând că „la 
calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu 



care se vând în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la 
data întocmirii raportului de expertiză”. 

În temeiul dispoziţiilor art.274 Cod procedură civilă, fiind în culpă procesuală pârât a 
fost obligat să achite reclamantului suma de 5.180 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând 
1.000 lei achitaţi doamnei expert V.D. (f.27, 170 dosar), 800 lei achitaţi doamnei expert M.A. 
(f.169 dosar), 1.000 lei achitaţi domnului expert B.G. (f.168 dosar) şi 2.380 lei, reprezentând 
onorariu avocaţial achitat conform chitanţei nr.2710027/20.08 2008, eliberat de „X. şi 
Asociaţii” (f.210 dosar). 

Împotriva acestei sentinţe, pârâtul STATUL ROMÂN prin COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. BUCUREŞTI a declarat 
apel, în termen legal solicitând instanţei admiterea acestuia, schimbarea hotărârii atacate, iar 
pe fond, respingerea cererii de chemare în judecată, cu obligarea reclamantului intimat la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 81/A/2010 din 19.03.2010 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. ..., s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA împotriva sentinţei 
civile nr. 759 din 24.11.2009 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. ..., care a fost 
menţinută. 

Prin încheierea civilă din 26 martie 2010 a  Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul 
nr. ..., din oficiu s-a dispus îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului deciziei 
civile nr. 81 din 19 martie 2010 a  Curţii de Apel Cluj, în sensul că „obligă apelanta 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA SA să plătească intimatului C.A. suma de 1785 lei cheltuieli de judecată în apel.” 

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut că prin decizia civilă nr. 81/19.03.2010 a  Curţii 
de Apel Cluj  s-a respins ca  nefondat apelul declarat de  pârâta CNADNR SA împotriva 
sentinţei civile nr. 759/24.11.2009 a Tribunalului Cluj, care a fost menţinută. 

Intimatul C.A. a solicitat şi dovedit cheltuielile de  judecată făcute în apel în cuantum 
de 1785 lei, reprezentând onorariu de avocat (f. 37), însă din eroare acestea nu au fost 
acordate. 

Această neacordare a cheltuielilor de judecată constituind o omisiune vădită în sensul 
art. 281 Cod proc.civ., astfel că a fost îndreptată în sensul obligării apelantei CNADNR SA la 
plata cheltuielilor de  judecată în sumă de 1785 lei în favoarea intimatului. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul STATUL ROMÂN, prin COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. BUCUREŞTI a declarat 
recurs care a fost admis prin decizia civilă nr. 3.257/07.04.2011 a Î.C.C.J. – Secţia civilă şi 
de proprietate intelectuală, pronunţată în dosarul nr. ..., hotărârea a fost casată, iar cauza a 
fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

În rejudecare, dosarul a fost înregistrat sub nr. ..., la data de 18 mai 2011, pe rolul 
Curţii de Apel Cluj. 

Prin decizia civilă nr. 60/A/17.05.2012 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosarul 
mai sus arătat, s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. împotriva sentinţei 
civile nr. 759 din 24 noiembrie 2009 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. ..., care a fost 
menţinută, iar apelantul a fost obligat să plătească  intimatelor C.S.M. şi M.C.C. suma de 
7233 lei, cheltuieli de judecată în ambele apeluri şi recurs. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul STATUL ROMÂN, prin COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. BUCUREŞTI a declarat 
recurs care a fost admis prin decizia civilă nr. 1.092/04.03.2013 a Î.C.C.J. – Secţia I civilă, 
pronunţată în dosarul nr.  ..., hotărârea atacată a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe. 



În rejudecare, dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Cluj sub nr. ..., la data 
de 24 octombrie 2013. 

Prin decizia civilă nr. 562/A/05.06.2014 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr. 
..., s-a admis în parte apelul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN, prin COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. 
BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 759 din 24.11.2009 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. ..., pe care a schimbat-o în parte, cu privire la cuantumul 
despăgubirilor, care s-a stabilit la suma de 136.240 lei, în loc de 240.000 lei. 

S-a menţinut restul dispoziţiilor din sentinţa apelată. 
Au fost obligate intimatele C.S.M. şi M.C.C. să plătească apelantului suma de 5.820 

lei, cheltuieli de judecată în apel.  
Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate şi a apărărilor 

formulate, Curtea în temeiul art.295 C.pr.civ., a reţinut că prin Hotărârea nr.7/18 Aprilie 2008, 
emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004 – Consiliul local G., s-a aprobat 
acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în comuna G., în suprafaţă de 
1.500 mp., făcând parte din tarlaua 1299/1, parcela 20, identificat sub număr cadastral 2878, 
evidenţiat în Titlul de proprietate nr.27641/572/26 Iunie 1997, în cuantum de 68.355,63 lei, 
reprezentând echivalentul  sumei de 18.900 Euro raportat la cursul de 1 Euro = 3,6167 lei din 
data de 17 Aprilie 2009, în favoarea reclamantului C.A., decedat pe parcursul soluţionării 
litigiului (f.8 dosar fond). 

Calitatea procesuală activă a reclamantului a fost transmisă succesoarelor acestuia, 
C.S.M. Şi M.C.C.. 

Potrivit art.315 alin.1 C.pr.civ., în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra 
problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt 
obligatorii pentru judecătorii fondului. 

Având în vedere dispoziţiile menţionate în decizia de casare mai sus arătată şi 
prevederile art.315 alin.1 C.pr.civ., Curtea a apreciat că se impune efectuarea unei noi 
expertize judiciare de evaluare a terenului expropriat, cu respectarea prevederilor art. 26 din 
Legea nr. 33/1994, care să se bazeze pe preţurile de vânzare efectiv practicate în zona în care 
este situat terenul expropriat, de la momentul efectuării expertizei. 

Prin urmare, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 16.01.2014, Curtea a 
încuviinţat cererile în probaţiune solicitate de către pârâtul apelant privind efectuarea unui nou 
raport de expertiză tehnică judiciară evaluatorie precum şi efectuarea unor adrese către 
Primăria G. – Serviciul de taxe şi impozite, Camera Notarilor Publici Cluj şi B.C.P.U. Cluj 
pentru a comunica la dosar copii după tranzacţii autentice de vânzare-cumpărare încheiate în 
anul 2013 şi 2014 care au ca obiect terenuri situate în intravilanul satului G., com. G., jud. 
Cluj, categoria de folosinţă arabil. 

Totodată s-a pus în vedere părţilor ca în ipoteza în care deţin copii de pe astfel de 
contracte de vânzare-cumpărare autentice să le depună la dosar pentru a putea fi avute în 
vedere de către comisia de experţi la efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză. 

Pârâtul apelant şi instituţiile mai sus amintite au depus la dosarul cauzei copii de pe 
contracte de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică la filele 39-43, 45-49, 58-68, 73-
76, 78-87, 111-113, 137-144 din prezentul dosar. 

Prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de comisia de experţi alcătuită din 
ing. M.A., ing. C.R. şi ing. P.O. s-a stabilit că terenul cu suprafaţa de 1.500 mp., tarla 1299, 
parcela 20 cu nr. cadastral 2878, cu destinaţia de intravilan arabil este amplasat în zona B. din 
com. G., cu acces la un drum secundar balastat, cu utilităţi stradale situate la cca. 40 m. 
Terenul este amplasat lângă nodul de acces la autostradă şi are o formă regulată, cu un front la 
str. B. de 14 m. şi cu o lungime de 107 m. (f.170-181). 



Evaluarea terenului s-a făcut în condiţiile prevăzute de art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 
33/1994 cu privire la preţurile cu care se vând în mod obişnuit imobilele de acelaşi fel la data 
întocmirii raportului şi daunele aduse proprietarului şi în concordanţă cu prevederile 
Standardelor Internaţionale de Evaluare, IVS – Cadrul general, IVS 101- Sfera misiunii de 
evaluare, IVS 102 – Implementare, IVS 230 – Drepturi asupra proprietăţi imobiliare şi 
Standardele ANEVAR 2012. 

La evaluare s-au utilizat informaţiile disponibile din piaţa imobiliară cu privire la 
tranzacţii autentice existente la dosarul cauzei pentru terenuri comparabile situate în zone 
limitrofe, pentru aplicarea metodei comparaţiilor de piaţă în conformitate cu prevederile din 
standardele internaţionale de evaluare. 

Comisia de experţi a concluzionat că la data emiterii hotărârii de expropriere, 
18.04.2008, valoarea terenului expropriat a fost de 77.370 euro sau 279.042 lei, respectiv 
1.500 mp. x 51,58 euro/mp., 1 euro = 3,6066 lei, iar la data întocmirii raportului, de expertiză, 
06.03.2014, valoarea terenului este de 30.285 euro sau 136.240 lei, respectiv 1.500 mp. x 
20,19 euro/mp., 1 euro = 4,4986 lei, în baza contractelor de vânzare-cumpărare autentice 
depuse la dosar încheiate cât mai recent, de preferinţă în ultimul an şi pentru terenuri situate în 
apropierea terenului expropriat. 

Împotriva raportului de expertiză, pârâtul apelant a formulat obiecţiuni solicitând 
refacerea acestuia, apreciind că valoarea de 20,19 euro/mp. este stabilită în mod nelegal şi 
eronat de către comisia de experţi (f.191-194). 

Pârâtul apelant a solicitat cenzurarea raportului de expertiză cu privire la momentul 
exproprierii terenului în litigiu, de 51,58 euro/mp., întrucât imobilul trebuie să fie evaluat la 
data întocmirii noii expertize. 

Pârâtul apelant a mai arătat că terenul expropriat nu poate fi comparat cu imobilele 
menţionate în contractele de vânzare-cumpărare autentice şi identificate de către experţi ca 
fiind terenuri comparabile întrucât suprafaţa unora dintre ele este mai mică decât suprafaţa 
terenului expropriat, iar alte terenuri au categoria de folosinţă curţi, construcţii, ceea ce 
implică o valoare mai mare a terenului sau, pus şi simplu, valoarea menţionată în aceste 
contracte este exagerat de mare. 

Prin  răspunsul la obiecţiunile pârâtului apelant, comisia de experţi care a întocmit 
raportul de expertiză tehnică judiciară evaluatorie a arătat că obiecţiunile sunt nefondate 
întrucât pârâtul apelant interpretează într-o manieră proprie şi eronată concluziile la care a 
ajuns comisia de evaluare, cu ignorarea precizărilor din raportul de expertiză.  

La evaluarea terenurilor s-a ţinut seama şi s-a aplicat metoda de evaluare prin extracţie 
recomandată de Standardele Internaţionale de Evaluare pentru respectiva categorie de teren, 
cu aplicarea corecţiilor făcute în cadrul grilei de calcul în conformitate cu prevederile din 
Buletinul CETE 97/ 2006. Pârâtul apelant a ignorat precizările din raportul de expertiză care 
au evidenţiat faptul că selectarea contractelor autentice pentru comparabile s-a făcut în funcţie 
de poziţionarea terenurilor faţă de zona B., în aproprierea terenului expropriat, în baza 
prevederilor Standardelor Internaţionale de Evaluare şi în baza informaţiilor obţinute de la 
Biroul agricol al com. G., evaluând situaţia faptică la faţa locului. 

În urma informaţiilor obţinute de la Primăria G., contractele din terenurile invocate de 
pârât se găsesc departe de zona B., fără accese directe la drumuri publice şi fără posibilităţi de 
racordare la utilităţi, astfel încât acestea nu au fost luate în considerare în calculele efectuate. 

În consecinţă, comisia de experţi şi-a menţinut în totalitate concluziile indicate în 
raportul de expertiză tehnică judiciară evaluatorie (f.214-215). 

Prin înscrisul intitulat „note scrise” înregistrat la data de 02.04.2014, pârâtul apelant şi-
a menţinut cererea de refacere a lucrării de expertiză în condiţiile art. 26 din Legea nr. 
33/1004, întrucât valoarea prezentată de experţi nu reprezintă preţul de piaţă ci rezultatul 
intervenţiei arbitrare a acestor specialişti asupra preţurilor de circulaţie. În subsidiar, s-a 



solicitat admiterea apelului pârâtului având în vedere că valoarea propusă la data întocmirii 
noii expertize, de 136.240 lei, este mai mică decât cea stabilită la fondul cauzei de 240.000 lei 
(f.229-231). 

Criteriile în raport de care se stabileşte cuantumul despăgubirii sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 33/1994, care, în art. 26 alin. (1) şi (2), la care trimite explicit art.9 alin.3 din Legea 
nr.198/2004, potrivit cărora „Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din 
prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. La calcularea cuantumului 
despăgubirilor, experţii, precum şi instanta vor tine seama de preţul cu care se vând, în mod 
obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii 
raportului de expertiza, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor 
persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.  

Art.27 din acelaşi act normativ prevede că „Primind rezultatul expertizei, instanta îl va 
compara cu oferta şi cu pretenţiile formulate de părţi şi va hotărî.  

Despăgubirea acordată de către instanta nu va putea fi mai mica decât cea oferită de 
expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de alta persoana 
interesată”.  

Aşa cum s-a stabilit în practica judiciară constantă a ÎCCJ, sintagma „preţul cu care se 
vând în mod obişnuit imobilele" are în vedere preţul de piaţă, respectiv cel de tranzacţionare, 
stipulat în acte de înstrăinare încheiate la o dată apropiată celei la care se efectuează expertiza 
de evaluare. „Preţul de piaţă" este considerat a fi preţul cel mai probabil, la o anumită dată, la 
care ar trebui să se vândă dreptul de proprietate asupra unui bun după ce acesta a fost expus, 
într-o măsură rezonabilă, pe o piaţă concurenţială, atunci când sunt întrunite toate condiţiile 
unei vânzări oneste şi în care cumpărătorul şi vânzătorul acţionează prudent, în cunoştinţă de 
cauză, în interesul propriu, presupunând că niciunul dintre aceştia nu este supus unor 
constrângeri exagerate. 

Stabilirea preţului de piaţă presupune administrarea unor probatorii pertinente, în 
prezenta cauză fiind depuse numeroase contracte autentice de vânzare cumpărare privind 
terenuri situate pe raza com. G., jud. Cluj dar şi o nouă expertiza tehnică judiciară de evaluare 
care, în speţă, cu respectarea prevederilor art. 26 alin.1 şi alin.2  din Legea nr. 33/1994, a avut 
în vedere evaluarea terenului la data exproprierii şi nu la data întocmirii raportului de 
expertiză, prin folosirea metodei de evaluare, de comparaţie directă, prin extracţie 
recomandată de Standardele Internaţionale de Evaluare pentru respectiva categorie de teren, 
cu aplicarea corecţiilor făcute în cadrul grilei de calcul în conformitate cu prevederile din 
Buletinul CETE 97/ 2006, cu selectarea contractelor autentice pentru comparabile în funcţie 
de poziţionarea terenurilor faţă de zona B., în aproprierea terenului expropriat, în baza 
prevederilor Standardelor Internaţionale de Evaluare şi în baza informaţiilor obţinute de la 
Biroul agricol al com. G., evaluând situaţia faptică la faţa locului. 

Prin concluziile scrise depuse de reclamantele intimate în şedinţa publică din 
05.06.2014 acestea au solicitat instanţei ca în situaţia în care s-ar avea în vedere valoarea 
terenului la data efectuării ultimului raport de evaluare, să se ia în considerare la stabilirea 
valorii despăgubirilor, inclusiv prejudiciul suferit care reprezintă diferenţa dintre valoarea 
terenului la data exproprierii şi cea de la data efectuării ultimului raport de evaluare. 

Ţinând seama de faptul că această cerere a fost formulată de reclamante doar prin 
concluziile scrise, în cel de-al doilea ciclu procesual, pentru prima dată în faţa instanţei de 
apel, Curtea constată că această cerere este inadmisibilă raportat la prevederile art.294 alin.1 
C.pr.civ.  

Având în vedere că valoarea despăgubirii propusă la data întocmirii noii expertize este 
de 136.240 lei, fiind mai mică decât cea stabilită la fondul cauzei de 240.000 lei, pentru 
considerentele de drept şi de fapt mai sus indicate, Curtea în temeiul art.296 C.pr.civ. va 
admite în parte apelul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN, prin COMPANIA 



NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. 
BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 759 din 24.11.2009 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosarul nr. ..., pe care o schimbă în parte, cu privire la cuantumul 
despăgubirilor, care se va stabili la suma de 136.240 lei, în loc de 240.000 lei, menţinând 
restul dispoziţiilor din sentinţa apelată. 

În conformitate cu prevederile art.298 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ. Curtea va 
obliga intimatele C.S.M. şi M.C.C. să plătească apelantului suma de 5.820 lei, cheltuieli de 
judecată în apel reprezentând onorariu experţilor dovedit prin ordinele de plată anexate la 
f.188-189 din dosarul nr.... şi f.188, f.189, f.221 din prezentul dosar. 

Potrivit 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. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că încuviinţarea unei cereri de completare a 
unei hotărâri judecătoreşti este admisibilă exclusiv atunci când instanţa a omis a se pronunţa -  
lăsându-l complet nesoluţionat – asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra 
unei cereri conexe sau incidentale. Per a contrario, nu s-ar putea uza de procedura 
completării hotărârii atunci când instanţa a soluţionat un capăt de cerere ori o cerere conexă 
sau incidentală, acordând autorului cererii o sumă mai mică decât cea pretinsă ori, în general, 
mai puţin decât partea a cerut. 

În speţă, Curtea s-a pronunţat asupra cererii accesorii formulată de pârâtul apelant 
având ca obiect obligarea reclamantelor intimate la plata sumei de  5.820 lei, cheltuieli de 
judecată în apel reprezentând onorariu experţilor dovedit prin ordinele de plată anexate la 
f.188-189 din dosarul nr.... şi f.188, f.189, f.221 din prezentul dosar astfel încât nu se poate 
susţine că instanţa de apel a omis a se pronunţa asupra acestuia motiv pentru care nu sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 2812 alin. 1 C.pr.civ. cererea de completare a hotărârii judecătoreşti 
fiind inadmisibilă. 

În această situaţie, calea procedurală recunoscută părţii pentru a pune în discuţie 
legalitatea  ori temeinicia admiterii doar în parte a pretenţiilor sale nu este aceea a completării 
hotărârii, în condiţiile art.2812 C.pr.civ., ci a exercitării căilor de atac recunoscute de lege, 
respectiv recursul. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea în temeiul art.298 coroborat cu 
art.2812 C.pr.civ. va respinge cererea formulată de pârâtul apelant STATUL ROMÂN prin 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA S.A. în contradictoriu cu reclamantele intimate C.S.M. şi M.C.C. având ca obiect 
completarea dispozitivului deciziei civile nr. 562/A/05.06.2014 a Curţii de Apel Cluj 
pronunţată în dosarul nr. .... 

 
 

18. Hotărâre judecătorească. Considerente (motive) contradictorii. Casare cu 
trimitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1102 din 12 septembrie 2014  

Prin Sentinţa civilă nr. 8613/27.05.2013 pronunţată în dosar nr. ... al Judecătoriei Cluj-
Napoca, s-a admis în parte acţiunea formulată şi modificata de reclamantul T.R.D., în 
contradictoriu cu pârâta C.M.C.. 



S-a constatat că masa partajabilă este formată din apartamentul situat în Cluj-Napoca, 
înscris în CF nr. 93102, nr. topo 13997/1/S/XLV, situat din punct de vedere administrative în 
Cluj-Napoca, str. ..., jud. Cluj şi din suma de 1600 lei. 

S-a constatat că reclamantul şi pârâta au calitatea de coproprietari ai imobilului.  
S-a stabilit că reclamantul şi pârâta au cote egale de contribuţie la dobândirea 

apartamentului bun comun, şi anume 50% fiecare. 
S-a atribuit apartamentul descris mai sus în natură pârâtei. 
A fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 103.750 lei, reprezentând 

contravaloarea cotei de 50% reprezentând cota de contribuţie a reclamantului la dobândirea 
imobilului. 

A fost obligat reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 800 lei, reprezentând 50% 
din preţul obţinut ca urmare a vânzării autovehiculului marca Ford Mondeo cu nr. de 
înmatriculare .... 

A fost obligată pârâta la plata către reclamant a contravalorii folosinţei apartamentului 
mai sus-descris, pentru perioada 19.05.2011-27.05.2013, în cuantum de 3000 euro. 

A fost obligate părţile la plata onorariului expertului în suma de 400 lei, în mod egal, şi 
anume 200 lei reclamantul, respectiv, 200 lei pârâta. 

S-au compensat cheltuielile de judecată. 
Prin decizia civilă nr. 648/A din 05.12.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 

nr. ... s-a admis în parte apelul declarat de T.R.D. şi s-a admis, în parte, şi aderarea la apel 
formulată de C.M.C. împotriva sentinţei civile nr. 8613 din 27.05.2013 pronunţată în dosar nr. 
... al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată în parte, în sensul că s-a respins cererea 
apelantului T.R.D. privind plata contravalorii folosinţei apartamentului, obiect al litigiului.  

Au fost compensate cheltuielile de judecată. 
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut că ambele părţi îşi susţin propriile cote de 

contribuţie la dobândirea bunurilor comune, aşa încât cu privire la acest aspect, tribunalul a 
examinat legalitatea şi temeinicia sentinţei civile atacate global prin raportare la probatoriul 
administrat. 

Părţile s-au căsătorit la data de 21.08.1999 şi au divorţat la data de 29.05.2008, aşa 
cum a reieşit din Sentinţa Civilă nr. 6800/29.05.2008 pronunţată în dosarul civil nr. ... al 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Imobilul suspus partajului a fost achiziţionat la un interval de 2 luni de la încheierea 
căsătoriei, respectiv la data de 19.10.1999, aşa cum a rezultat din încheierea de autentificare 
nr. 5601/19.10.1999 a BNP .... 

Preţul apartamentului a fost de 115.000.000 rol. 
Aspect necontestat de părţi este că 89.500.000 rol reprezintă contribuţia comună, în 

cote egale, la achiziţionarea imobilului şi provine astfel: 45.000.000 rol din vânzarea de către 
părţi a unei garsoniere şi 44.500.000 rol din daruri de nuntă. 

Pentru diferenţa de 25.500.000 rol cu consecinţe asupra unor cote finale diferenţiate de 
contribuţie, fiecare dintre foştii soţi a invocat propria contribuţie. 

Că nu este aşa, şi că părţile au avut, per ansamblu, o contribuţie egală la dobândirea 
bunurilor comune, în mod corect, a reţinut instanţa de fond. 

Într-adevăr, reclamantul a avut o contribuţie proprie de 4.500.000 lei care a provenit 
din vânzarea unui teren-bun propriu-la data de 08.09.1999, cu cca. 2 luni înainte de 
achiziţionarea imobilului supus partajului. (f.8,39 dosar fond.). Acest aspect a rezultat şi din 
declaraţia martorului M.I., cumpărătorului terenului şi care a declarat că reclamantul i-a spus 
că intenţionează să-şi cumpere o locuinţă. 

Din cartea de muncă şi înscrisurile depuse la filele 60-79 dosar, a rezultat că atât 
anterior achiziţionării imobilului cât şi ulterior pe perioada căsătoriei părţile au realizat 
venituri salariale. Este adevărat că veniturile reclamantului au fost mai mari, dar nu poate fi 



negată munca în gospodărie a pârâtei şi ajutorul părinţilor acesteia, fapt ce a reieşit, aşa cum a 
reţinut şi instanţa de fond din depoziţia martorei P.V. care a arătat că părinţii pârâtei au vândut 
o casă la Ceanu şi i-au dat pârâtei 20.000.000 rol pentru finisarea apartamentului. De 
asemenea martora a mai arătat că ambii soţi erau salariaţi şi că pârâta dădea meditaţii. În acest 
sens este şi depoziţia martorei I.A.. De asemenea şi martorul P.D.V. a declarat că pârâta dădea 
meditaţii şi că părţile au renovat apartamentul. 

Aşadar, în privinţa veniturilor, chiar inegale cele de natură salarială, probele 
testimoniale au relevat că, atât reclamantul cât şi pârâta mai obţineau venituri din meditaţii. 

Întrucât din probele administrate nu s-a putut stabili cât anume realizau fiecare dintre 
soţi din meditaţii, cu privire la acest aspect, în mod corect, s-a reţinut că se impune a profita 
ambelor părţi. Astfel, chiar în condiţiile unor venituri salariale diferenţiate, având în vedere şi 
veniturile din meditaţii, care nu întotdeauna sunt constante, apare firească reţinerea instanţei 
de fond de a situa părţile pe o poziţie de egalitate. 

În ce priveşte autoturismul cu nr. de înmatriculare ..., acesta apare ca fiind bunul 
propriu al reclamantului, din adresa emisă de SPCRPCIV Cluj rezultând că a fost înmatriculat 
pe numele acestuia din anul 1997, anterior încheierii căsătoriei. 

Tribunalul a reţinut, contrar instanţei de fond, că reclamantul a făcut dovada 
înstrăinării acestui autoturism cu consecinţa contribuirii cu preţul obţinut de 21.500.000 rol la 
achiziţionarea apartamentului în discuţie. Că este aşa a rezultat din declaraţiile martorilor 
P.D.V. şi M.I. care au arătat că reclamantul avea un autoturism Dacia pe care l-a vândut în 
perioada în care părţile au cumpărat imobilul supus partajului. 

Cu privire la sumele de bani de la FNI, s-a reţinut că reclamantul a răscumpărat unităţi 
de investiţii în valoare de 1.191.300 rol, dar ulterior achiziţionării imobilului, respectiv în data 
de 15.11.1999, aşa cum a rezultat din expertiza contabilă efectuată în cauză. 

În ce o priveşte pe pârâtă, tot din acelaşi raport de expertiză-răspuns la obiecţiuni – a 
rezultat că aceasta a răscumpărat sume de bani de la FNI net superioare reclamantului, 
respectiv în cuantum de 78.800 rol. 

În acord cu opinia primei instanţe, tribunalul a reţinut că, în condiţiile date, în care 
ambii soţi au lucrat, au realizat venituri şi din meditaţii, activitate a cărei remuneraţie nu s-a 
reuşit a se contabiliza matematic faţă de nici unul dintre foştii soţi, au contribuit cu diferite 
sume de bani, fie din vânzarea unor bunuri proprii, fie din alte surse cum sunt banii de la FNI, 
fie au fost ajutaţi de părinţii pârâtei cu sume de bani pentru renovare apartamentului, nu a fost 
răsturnată de nici una dintre părţi prezumţia egalităţii contribuţiei acestora la dobândirea 
bunurilor comune. 

S-a avut în vedere şi autovehiculul marca Ford Mondeo cu privire la care, faţă de 
avarierea sa, în mod corect, instanţa de fond a inclus în masa bunurilor de împărţit suma de 
1600 lei reprezentând preţul cu care a fost vândută epava. 

Referitor la modalitatea de partaj, tribunalul a reţinut că, în mod corect, instanţa de 
fond a atribuit apartamentul pârâtei, aceasta fiind cea care a continuat să locuiască în acest 
imobil şi să suporte toate cheltuielile cu întreţinerea şi plata utilităţilor şi contrar, susţinerilor 
reclamantului nu s-a făcut dovada insolvabilităţii pârâtei, în sensul că lipsei mijloacelor 
financiare pentru plata sultei. 

În ce priveşte cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata contravalorii 
folosinţei imobilului supus partajului, contrar primei instanţe, tribunalul a apreciat-o ca 
neîntemeiată, fiind fondat apelul declarat de pârâtă sub acest aspect. 

Aşa cum a rezultat din răspunsul la interogator, reclamantul şi-a refăcut familia şi a 
plecat de bună-voie din apartament în luna aprilie 2009. Contrar susţinerilor acestuia, 
reclamantul nu a fost împiedicat de către pârâtă să folosească imobilul, şi nu a făcut nici 
dovada vreunui prejudiciu în acest sens. Mai mult reclamantul a luat şi o parte din bunurile 
mobile când a plecat din apartament ceea ce denotă intenţia sa de a nu mai locui în acest 



imobil. Simpla împrejurare că pârâtă a schimbat yala de la uşa de intrare şi a refuzat să îi 
înmâneze reclamantului noile chei, nu a putut constitui temei pentru despăgubirea acestuia 
pentru lipsa de folosinţă a imobilului. După plecarea reclamantului din apartament, rămânând 
singură, apare că pârâta a procedat în scopul de a-şi asigura propria siguranţă şi nu în scopul 
de a-l priva pe reclamant de folosinţa bunului. Că reclamantul nu a justificat vreun interes în 
ce priveşte folosinţa imobilului a reieşit şi din faptul că după ce a plecat în mod deliberat din 
apartament în anul 2009, nu a arătat care este motivul pentru care i-a solicitat pârâtei noile 
chei de la uşa de acces, după mai bine de 2 ani. 

Cu privire la cheltuielile de judecată atât la fond cât şi în apel, faţă de soluţia 
pronunţată, tribunalul a apreciat că este legală compensarea acestora. Astfel, în ansamblu, 
chiar acceptate parte dintre motivele de apel ale reclamantului, soluţia este mai favorabilă 
pârâtei, în apel reclamantul neprimind nici o cotă în plus la dobândirea bunurilor comune, 
(pentru care a achitat taxa judiciară de timbru de 1428 lei), nefiind acceptată nici modalitatea 
de partaj în sensul atribuirii lui a apartamentului, (pentru care a achitat taxa judiciară de 
timbru de 3112,5 lei). Totodată s-a respins şi cererea sa privind plata contravalorii lipsei de 
folosinţă asupra apartamentului. Reclamantul ar fi trebuit să îi achite pârâtei taxa judiciară de 
timbru aferentă acestei cereri (894 lei).La fond reclamantul a achitat 6210 lei taxă judiciară de 
timbru, iar pârâta a achitat expertiza tehnică efectuată de expertul T.C. în sumă de 1600 lei 
(6210:2=3105; 3105-1600:2=752 lei.  

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă, tribunalul a 
admis în parte apelul declarat de T.R.D. şi a admis, în parte, şi aderarea la apel formulată de 
C.M.C. împotriva sentinţei civile nr. 8613 din 27.05.2013 pronunţată în dosar nr. ... al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost schimbată în parte, în sensul că s-a respins cererea 
apelantului T.R.D. privind plata contravalorii folosinţei apartamentului, obiect al litigiului. S-
au compensat cheltuielile de judecată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul T.R.D. solicitând admiterea 
recursului şi pe cale de consecinţă modificarea în parte a deciziei tacate ca fiind nelegală şi 
netemeinică, în sensul admiterii în parte a apelului declarat, iar pe cale de consecinţă, 
admiterea în parte a cererii de chemare în judecata astfel cum aceasta a fost formulată, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că decizia atacată este nelegală, pe de o 
parte existând contradicţii clare între considerentele şi dispozitivul acesteia, pe de altă parte 
ignorând faptul că prezumţia instituită de art. 30 Codul Familiei este una relativă, putând fi 
infirmată prin orice mijloc de probă, precum şi dispoziţiile art. 129 alin. 5 C.pr.civ, în lumina 
cărora hotărârea judecătorească trebuie să se întemeieze pe probele legal administrate şi să 
cuprindă o analiză a acestora, niciun mijloc de probă neavând o forţă superioară. 

Cu privire la contribuţia diferenţiată a soţilor la achiziţionarea imobilului supus 
partajului. 

Pe de o parte, instanţa de apel a constatat, în mod corect, că din preţul total de 
cumpărare de 115.000.000 rol, suma de 89.500.000 rol reprezintă contribuţia comună în cote 
egale, aspect necontestat de nici una din părţi, în timp ce restul de 25.500.000 ROL reprezintă 
contribuţia contestată, fiecare parte revendicând-o cu titlu de contribuţie proprie. 

Mai departe, tot în mod corect, instanţa de apel a recunoscut contribuţia suplimentara a 
recurentului la achiziţionarea apartamentului, respectiv a admis faptul că suma de 25.500.000 
ROL provine din veniturile proprii ale recurentului. 

Astfel, instanţa de apel, în mod corect a admis susţinerile în ceea ce priveşte diferenţa 
de 21.500.000 rol, reprezentând contribuţie proprie la achiziţionarea imobilului suspus 
partajului, arătând în cadrul considerentelor "tribunalul va reţine, contrar instanţei de fond că, 
reclamantul a făcut dovada înstrăinării acestui autoturism cu consecinţa contribuirii cu preţul 
obţinut de 21.500.00 rol la achiziţionarea apartamentului în discuţie".  



Acest aspect a reprezentat considerentul admiterii în parte a apelului, considerent care 
nu s-a regăsit şi în dispozitivul deciziei. Este nelegală constatarea "netemeiniciei" stării de 
fapt reţinute de prima instanţă, respectiv constatarea unei contribuţii suplimentare, fără însă a 
da vreo eficienţă juridică acestei constatări la nivelul soluţiei pronunţate în privinţa cotelor de 
contribuţie. Recurentul a subliniat că nu este vorba de o modificare nesemnificativă a 
contribuţiei părţilor la achiziţionarea imobilului în speţă, ci de una semnificativă, respectiv 
contribuirea cu aproximativ 19% din preţul de achiziţie, din surse proprii. 

În plus faţă de această reţinere a instanţei de apel, a remarcat şi alte aspecte de fapt cu 
relevanţă asupra contribuţiei recurentului la achiziţionarea apartamentului, achiziţie care a 
avut loc la doar 2 luni de la data încheierii căsătoriei. 

Astfel, instanţa de apel a arătat că "într-adevăr, reclamantul a avut o contribuţie proprie 
de 4.500.000 lei, care a provenit din vânzarea unui teren-bun propriu la data de 08.09.1999" 
(ceea ce reprezintă încă aproximativ 3% din preţul de achiziţie). 

De asemenea, a evidenţiat faptul că din raportul de expertiză judiciară contabilă 
întocmit în cauza a reieşit faptul că în perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data 
achiziţionării imobilului, a realizat venituri salariale în cuantum de 9.263.310,00 rol, în timp 
ce pârâta-intimată a realizat venituri salariale în valoare de 2.196.342 rol, existând o diferenţă 
considerabilă (în procente: 81% - 19% din totalul veniturile salariale ale ambilor soţi), 
diferenţă care este greu de neglijat tocmai datorită perioadei scurte de timp avută în vedere (2-
3 luni). 

De altfel, pe lângă salarii, singurul venit propriu al intimatei obţinut în perioada dintre 
data căsătoriei şi data achiziţiei imobilului, admis ca atare de ambele instanţe de fond, este 
suma de 78.800 lei, provenind din retrageri FNI, sumă absolut modică, reprezentând 0,068% 
din preţul de achiziţie. 

În pofida tuturor acestor aspecte de fapt reţinute de instanţa de apel, conform cărora s-a 
stabilit o contribuţie diferenţiată a soţilor la dobândirea imobilului supus partajului, această 
instanţă nu şi-a continuat raţionamentul firesc, nu a dat eficienţă acestor constatări, sentinţa 
primei instanţe rămânând nemodificată. Aşadar, contradicţia între considerente şi dispozitiv 
este evidentă, în sensul că din considerentele deciziei a rezultat că apelul declarat este 
întemeiat (instanţa admiţând formal, în parte, apelul declarat) dar, în realitate, nemodificând 
întru-nimic hotărârea primei instanţe, a cărei netemeinicie a constatat-o. 

Contribuţia diferenţiata a soţilor pe perioada căsătoriei. 
Instanţa de apel a arătat în mod corect faptul că pe perioada căsătoriei, "veniturile 

reclamantului au fost mai mari", dar în mod greşit a apreciat că munca în gospodărie a pârâtei 
şi ajutorul acordat de părinţii acesteia ar fi duce la o egalitate a contribuţiilor. 

În acest context, a amintit faptul că prin expertiza contabilă judiciară administrată în 
cauză, expertul a stabilit ca veniturile totala, denominate, realizate de ce doi soţi pe perioada 
căsătoriei (1999-2011), actualizaţi cu indici anuali ai ratei de inflaţie sunt: T.R.D. - 
308.060,00 lei; C.M.C. - 121.277,00 lei. 

Astfel, în mod cu totul eronat şi nelegal a apreciat instanţa de apel că presupusa muncă 
în gospodărie a pârâtei şi ajutorul acordat de către părinţii acesteia (20.000.000 lei) ar echivala 
cu diferenţa de 186.783,00 lei. Cu atât mai mult cu cât a arătat (şi martorii au confirmat) 
faptul că împărţirea muncii în gospodărie nu e cea tipică unei familii romaneşti, ci dimpotrivă, 
recurentul s-a implicat în mod constant în treburile gospodăreşti (curăţenie, gătit, spălat etc.) 

O altă contradicţie semnificativă a considerentelor hotărârii atacate a trebuit remarcată 
cu privire la răscumpărările realizate de către părţi de la FNI: 1.191.300 ROL (reclamantul) 
faţă de 78.800 ROL (pârâta). Spre surprinderea sa, concluzia instanţei de apel este: "pârâta ... 
a răscumpărat... sume de bani de la FNI net superioare reclamantului". Contradicţia este de 
ordinul evidenţei! 



Din considerentele instanţei de apel a reieşit faptul că apelul este întemeiat, dar cu 
toate acestea, modificarea pozitivă în ceea ce priveşte contribuţia proprie a recurentului nu s-a 
regăsit în dispozitivul deciziei atacate. 

Cu privire la petitul referitor la plata contravalorii folosinţei aferente cotei de 
proprietate, a apreciat că este întemeiat motivul de recurs reglementat de dispoziţiile art. 304, 
pct. 7 Cod procedura civila, hotărârea atacată având o motivare superficială şi contradictorie, 
precum şi cel de la art. 304, pct. 9 Cod procedură civilă, hotărârea pronunţată fiind lipsită de 
temei legal şi fiind dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. 

Aşadar, instanţa de apel a confirmat considerentele instanţei de fond privind refuzul 
pârâtei-intimate de a permite accesul recurentului în locuinţa comună, ba mai mult, a reiterat 
faptul că parata-intimata a schimbat yala de la uşa de intrare şi a refuzat să-i înmâneze un set 
de chei. 

Totuşi, aceeaşi instanţa care a constatat imposibilitatea beneficierii de unul din 
atributele dreptului de proprietate (dreptul de folosinţa) a apreciat că acest aspect nu poate 
constitui temei pentru despăgubirea recurentului pentru lipsa de folosinţă a imobilului. 

A apreciat că aceasta soluţie este nelegală raportat la dispoziţiile prevăzute de art. 480 
Vechiul Cod Civil care arată că "proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi de a 
dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut însă în limitele determinate de lege". 

Dreptul de proprietate este un drept exclusiv în sensul că proprietarul are singur 
folosinţa şi stăpânirea bunului său. Este vorba de un drept perpetuu, în sensul că nu se stinge 
prin neîntrebuinţare, iar existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului atrage după sine 
şi un drept de folosinţă asupra acestuia. 

Posesia constă în posibilitatea proprietarului de a stăpâni bunul ce-i aparţine în 
materialitatea sa, comportându-se faţă de toţi ceilalţi ca fiind titularul dreptului de proprietate, 
iar folosinţa unui bun conferă proprietarului facultatea de a întrebuinţa bunul său, culegând 
sau percepând în proprietate toate fructele pe care acesta le produce, drepturi de care nu a mai 
beneficiat de câţiva ani. Astfel, prin excluderea de la folosirea imobilului - proprietate 
comună, pârâta-intimata i-a îngrădit dreptul de proprietate, fapt ce i-a creat un prejudiciu ce 
trebuie reparat. 

După cum a arătat şi instanţa de fond, în mod corect, conform dispoziţiilor art. 728 
Vechiul Cod Civil, până la sistarea stării de indiviziune, obligaţiile coproprietarilor cuprind, 
printre altele: să se abţină de la împiedicarea exerciţiului simultan şi concurent al altui 
coproprietar, să nu schimbe destinaţia şi modul de utilizare al imobilului. 

În acest context, a apreciat că cererea este întemeiată, motiv pentru care a solicitat 
admiterea şi acestui petit cu consecinţa obligaţii pârâtei-intimate la plata contravalorii 
folosinţei imobilului, de la data modificării acţiunii principale (19.05.2011) şi până la data 
rămânerii definitivă a hotărârii. Hotărârea atacată nu cuprinde niciun temei de drept apt să 
modifice constatările şi hotărârea primei instanţe, simplele considerente de natură personală 
ale instanţei fiind nesusţinute de argumente legale. Atâta vreme cât pârâta nu a solicitat 
atribuirea provizorie a imobilului, avea obligaţia de a permite accesul reclamantului, precum 
şi posesia acestuia, indiferent de natura relaţiei dintre foştii soţi sau de posibilităţile locative 
ale soţului. Buna sau reaua-credinţă nu pot fi analizate în raport cu atributele dreptului de 
proprietate; nimeni nu poate fi lipsit de o prerogativă a dreptului său de proprietate din 
considerente subiective! 

În concluzie, a apreciat că soluţia instanţei de apel este nu numai superficiala, 
nearătând considerentele pentru care aceasta a respins solicitarea recurentului, dar mai mult, 
contravine prevederilor legale existente în materie. 

Cu privire la petitul referitor la cheltuielile de judecată, a apreciat că este întemeiat 
motivul de recurs reglementat de dispoziţiile art. 304, pct. 9 Cod procedura civilă, hotărârea 
pronunţată fiind lipsită de temei legal şi fiind dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii 



Astfel, compensarea cheltuielilor de judecată s-a făcut în mod eronat, calculul aritmetic 
efectuat de instanţa de apel fiind, în opinia sa, incorect. Având în vedere calculul aferent 
fondului cauzei, unde a achitat 6210 lei taxă de timbru, iar pârâta 1600 lei onorariu expert, 
ceea ce în total semnifică 7810 lei; conform cotelor de 50/50, fiecare trebuia să achite 3905 
lei. Întrucât pârâta a achitat doar 1600, rămâne datoare cu 2305 lei. Chiar scăzând din aceştia 
suma aferenta taxei de timbru din apel (894lei), pârâta mai datorează 1411 lei. 

Intimata C.M.C. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi 
obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 

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

Curtea, a invocat din oficiu, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1, art. 
282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ. inadmisibilitatea acelor critici prin care se critică direct 
sentinţa fondului. 

Potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură civilă „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.“ 

Apoi, art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă prevede că „Nu sunt supuse apelului 
hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind 
pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât 
în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare la 
înregistrările în registrele de stare civilă luarea măsurilor asiguratorii şi în alte cazuri 
prevăzute de lege.“ iar art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă 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.“ 

 Din aceste texte legale rezultă că o hotărâre care are calea de atac a apelului trebuie 
atacată cu acea cale de atac şi nu poate fi criticată prin intermediul căii de atac a recursului, 
această din urmă putând fi utilizată doar împotriva hotărârilor pronunţate în calea de atac a 
apelului. 

De asemenea, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea a 
invocat şi constată inadmisibilitatea acelor motive de recurs care se referă la netemeinicia 
hotărârii atacate, prin prisma reanalizării de către instanţa de recurs a probelor administrate în 
cauză, având în vedere împrejurarea că acestea se circumscriu dispoziţiilor art. 304 pct. 10 şi 
11 C.pr.civ., care au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000. 

Conform art. 304 C.pr.civ., modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere, numai 
pentru motivele de nelegalitate reglementate de pct. 1 - pct. 9. 

 Din interpretarea acestui text legal rezultă că recursul reprezintă o cale extraordinară 
de atac care poate fi declarată numai pentru motivele de nelegalitate, expres şi limitativ 
prevăzute de art. 304 pct. 1 - pct. 9 C.pr.civ. 

 Curtea reţine că art. 304 pct. 10 C.pr.civ. potrivit căruia ”când instanţa nu s-a 
pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate, care erau 
hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii“ şi art. 304 pct. 11 C.pr.civ. potrivit căruia ”modificarea 
unei hotărâri se poate cere, când hotărârea se întemeiază pe o greşeală gravă de fapt, 
decurgând dintr-o apreciere eronată a probelor administrate” au fost abrogate prin art. I pct. 
1111 şi pct. 112 din OUG nr. 138/2000 astfel încât dezvoltarea unui motiv de recurs care nu 
mai este prevăzut după modificarea art. 304 prin OUG nr. 138/2000 este inadmisibilă în 
prezenta cale extraordinară de atac. 

 Cum o parte a motivelor de recurs invocate tind la modificarea deciziei urmare a unei 
reaprecieri a probelor, Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii acelor motive de recurs, 
deoarece instanţa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenţa şi aprecierea lor 
aparţinând puterii suverane a instanţelor de fond. Controlul exercitat de instanţa de recurs se 



referă doar la corectitudinea concluziei instanţei de fond, dacă judecătorii fondului au 
interpretat şi aplicat corect norma de drept. 

În motivarea recursului, în afara motivelor de mai sus, recurentul a arătat că pe de o 
parte există contradicţii clare între considerentele şi dispozitivul acesteia, pe de altă parte 
ignorând faptul că prezumţia instituită de art. 30 Codul Familiei este una relativă, putând fi 
infirmată prin orice mijloc de probă, precum şi dispoziţiile art. 129 alin. 5 C.pr.civ, în lumina 
cărora hotărârea judecătorească trebuie să se întemeieze pe probele legal administrate şi să 
cuprindă o analiză a acestora, niciun mijloc de probă neavând o forţă superioară. 

Astfel, instanţa de apel, în mod corect a admis susţinerile în ceea ce priveşte diferenţa 
de 21.500.000 rol, reprezentând contribuţie proprie la achiziţionarea imobilului suspus 
partajului, arătând în cadrul considerentelor "tribunalul va reţine, contrar instanţei de fond că, 
reclamantul a făcut dovada înstrăinării acestui autoturism cu consecinţa contribuirii cu preţul 
obţinut de 21.500.00 rol la achiziţionarea apartamentului în discuţie". 

Acest aspect a reprezentat considerentul admiterii în parte a apelului, considerent care 
nu s-a regăsit şi în dispozitivul deciziei. 

Acest motiv de recurs este fondat în parte, mai puţin referirile la probe, care pot fi 
încadrate ca inadmisibile, potrivit celor de mai sus. 

Tribunalul reţine în motivarea sa, textual: 
„Aspect necontestat de părţi este că 89.500.000 rol reprezintă contribuţia comună, în 

cote egale, la achiziţionarea imobilului şi provine astfel: 45.000.000 rol din vânzarea de către 
părţi a unei garsoniere şi 44.500.000 rol din daruri de nuntă. 

Pentru diferenţa de 25.500.000 rol cu consecinţe asupra unor cote finale diferenţiate de 
contribuţie, fiecare dintre foştii soţi a invocat propria contribuţie. 

Că nu este aşa, şi că părţile au avut, per ansamblu, o contribuţie egală la dobândirea 
bunurilor comune, în mod corect, a reţinut instanţa de fond. 

… 
În ce priveşte autoturismul cu nr. de înmatriculare ..., acesta apare ca fiind bunul 

propriu al reclamantului, din adresa emisă de SPCRPCIV Cluj rezultând că a fost înmatriculat 
pe numele acestuia din anul 1997, anterior încheierii căsătoriei. 

Tribunalul a reţinut, contrar instanţei de fond, că reclamantul a făcut dovada 
înstrăinării acestui autoturism cu consecinţa contribuirii cu preţul obţinut de 21.500.000 rol la 
achiziţionarea apartamentului în discuţie. Că este aşa a rezultat din declaraţiile martorilor 
P.D.V. şi M.I. care au arătat că reclamantul avea un autoturism Dacia pe care l-a vândut în 
perioada în care părţile au cumpărat imobilul supus partajului. 

… 
În acord cu opinia primei instanţe, tribunalul a reţinut că, în condiţiile date, în care 

ambii soţi au lucrat, au realizat venituri şi din meditaţii, activitate a cărei remuneraţie nu s-a 
reuşit a se contabiliza matematic faţă de nici unul dintre foştii soţi, au contribuit cu diferite 
sume de bani, fie din vânzarea unor bunuri proprii, fie din alte surse cum sunt banii de la FNI, 
fie au fost ajutaţi de părinţii pârâtei cu sume de bani pentru renovare apartamentului, nu a fost 
răsturnată de nici una dintre părţi prezumţia egalităţii contribuţiei acestora la dobândirea 
bunurilor comune. 

Cu privire la sumele de bani de la FNI, s-a reţinut că reclamantul a răscumpărat unităţi 
de investiţii în valoare de 1.191.300 rol, dar ulterior achiziţionării imobilului, respectiv în data 
de 15.11.1999, aşa cum a rezultat din expertiza contabilă efectuată în cauză. 

În ce o priveşte pe pârâtă, tot din acelaşi raport de expertiză-răspuns la obiecţiuni – a 
rezultat că aceasta a răscumpărat sume de bani de la FNI net superioare reclamantului, 
respectiv în cuantum de 78.800 rol.“ 

Trebuie observat că motivarea deciziei din apel cuprinde motive contradictorii. 



Pe de o parte se susţine că părţile au avut, per ansamblu, o contribuţie egală la 
dobândirea bunurilor comune, inclusiv cu privire la suma contestată, anume diferenţa de 
25.500.000 rol, în care fiecare parte susţine că este contribuţie proprie, apoi se reţine că 
reclamantul a făcut dovada înstrăinării acestui autoturism cu consecinţa contribuirii cu preţul 
obţinut de 21.500.000 rol la achiziţionarea apartamentului în discuţie iar apoi reţine din nou 
că nu a fost răsturnată de nici una dintre părţi prezumţia egalităţii contribuţiei acestora la 
dobândirea bunurilor comune. 

Acest aspect al provenienţei sumei de 21.500.000 rol din vânzarea unui bun propriu, 
autoturismul cu nr. de înmatriculare ..., şi contribuţia cu această sumă la achiziţionarea 
apartamentului în discuţie, a constituit motiv de apel. 

Probabil acest motiv de apel a fost găsit întemeiat de către instanţa de apel, după cum 
reiese din motivarea deciziei, dar în acelaşi timp aceeaşi instanţă de apel reţine că diferenţa de 
25.500.000 rol din preţul apartamentului este contribuţie egală a părţilor. 

Apoi, chiar dacă apelul declarat de reclamantul T.R.D. a fost găsit întemeiat în parte, 
potrivit unora dintre motivele contradictorii, acest aspect nu se regăseşte şi în dispozitivul 
deciziei, cât timp singura dispoziţie din dispozitiv schimbă sentinţa civilă nr. 8613 din 
27.05.2013 pronunţată în dosar nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca în parte, în sensul că s-a 
respins cererea apelantului T.R.D. privind plata contravalorii folosinţei apartamentului, obiect 
al litigiului. 

Or, respingerea cererii apelantului T.R.D. privind plata contravalorii folosinţei 
apartamentului, obiect al litigiului ar duce la agravarea situaţiei în propria cale de atac. De 
aceea este evident că respingerea cererii apelantului T.R.D. privind plata contravalorii 
folosinţei apartamentului, obiect al litigiului  a privit doar aderarea la apel a pârâtei. 

Prin urmare se poate afirma că există o contradicţie rezultată nu numai din motivarea 
contradictorie, aşa cum s-a arătat mai sus, între o parte a considerentelor raportat la altele, ci şi 
din faptul că deşi apelul este admis în parte acest lucru nu se reflectă în dispozitiv. 

Dacă apelul reclamantului ar fi fost admis în parte în privinţa provenienţei sumei de 
21.500.000 rol din vânzarea unui bun propriu, autoturismul cu nr. de înmatriculare ..., şi 
contribuţia cu această sumă la achiziţionarea apartamentului în discuţie, atunci acest aspect 
trebuia să se reflecte unitar în motivarea deciziei şi mai apoi în dispozitiv. 

Apoi o altă contradicţie apare cu privire la răscumpărările realizate de către părţi de la 
FNI: 1.191.300 ROL (reclamantul) faţă de 78.800 ROL (pârâta). Instanţa de apel reţine că 
pârâta a răscumpărat sume de bani de la FNI net superioare reclamantului. Trebuie constatat 
că suma de 1.191.300 ROL este mai mare decât 78.800 ROL, prin urmare nu se poate reţine 
cu privire la aceste sume că ar fi invers, eventual trebuie completată sau corectată motivarea. 

În alte cuvinte modul în care reclamantul a solicitat în apel schimbarea sentinţei 
trebuia să se reflecte şi în dispozitivul deciziei, în măsura şi dacă apelul acestuia a fost admis, 
chiar şi doar în parte. 

Din faptul că există atât considerente care să ducă la admiterea apelului, eventual în 
parte, cât şi considerente care să ducă la respingerea acestuia, şi faptul că aceste considerente 
nu se reflectă în dispozitiv, pentru că se admite în parte apelul reclamantului dar fără 
schimbări în ce priveşte dispoziţii concrete, nu se poate stabili care este soluţia pe care a vrut 
să o dea instanţa de apel. 

Art. 298 Cod procedură civilă prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata în 
primă instanţă se aplica şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor 
cuprinse în titlul IV. 

Cu privire la motivele de apel, potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, 
judecătorii sunt datori să arate, în cuprinsul hotărârii, motivele de fapt şi de drept în temeiul 
cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 



Ca atare, considerentele reprezintă un element necesar al oricărei hotărâri 
judecătoreşti, motivarea de fapt şi de drept fiind indispensabilă acestui important act 
procedural. 

Îndatorirea de a motiva coerent şi unitar hotărârea sub aspectul tuturor cererilor, fără a 
exista contradicţii între considerente sau între unele considerente şi dispozitiv, constituie o 
garanţie pentru justiţiabili, în faţa eventualului arbitrariu judecătoresc, fiind singurul mijloc 
prin care se dă posibilitatea de a putea exercita un eficient control judiciar. 

Fără arătarea motivelor şi a probelor nu se poate exercita controlul judiciar, astfel că 
instanţa pronunţă o soluţie nelegală, care, potrivit art. 304 pct. 7 Cod procedura civilă, este 
supusă casării. 

Contrar acestor dispoziţiuni arătate şi explicate mai sus, instanţa de apel a arătat că 
respinge unele considerente dar apoi acestea sunt admise, şi cu toate acestea cele admise nu se 
reflectă în dispozitiv, astfel încât cu privire la hotărârea pronunţată nu se poate exercita un 
control judiciar eficient, prin prisma acestor contradicţii. 

În contextul dispoziţiilor art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, modificat, 
instanţa era obligată să facă aprecieri cu privire la toate susţinerile părţilor, iar acestea să fie 
coerente, unitare iar motivele să susţină soluţia din dispozitiv. 

Codul de procedură civilă consacră principiul general după care orice hotărâre 
judecătorească trebuie să fie motivată şi toate motivele de apel, apărările şi excepţiile să fie 
analizate şi să reprezinte premisa pentru soluţia din dispozitiv. Aceasta dispoziţie este edictată 
atât în interesul unei bune administrări a justiţiei şi încrederii ce trebuie să inspire 
justiţiabililor cât şi pentru a se da instanţelor superioare posibilitatea de a controla judecata 
primelor instanţe. 

Pentru satisfacerea acestui principiu, judecătorii fondului sunt datori sa arate motivele 
de fapt şi de drept care au format convingerea lor, să enunţe cele constatate şi dovezile care au 
determinat-o. 

Sub acest aspect prevederile art. 261 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă au 
caracter imperativ, iar nerespectarea lor atrage casarea hotărârii pentru că, fără arătarea 
motivelor şi a dovezilor, sau contradictorialitatea lor, ceea ce echivalează tot cu o lipsă, 
întrucât nu se pot stabili motivele adoptate de instanţa de apel, acestea aparţinând la două 
categorii, care se contrazic, dar ambele adoptate de respectiva instanţă, soluţia pronunţată este 
nelegală. 

Este un viciu al hotărârii analiza contradictorie a motivelor de apel, şi nereflectarea 
motivelor în dispozitiv, iar remediul este doar casarea. 

În cazul în care motivele instanţei de apel sunt contradictorii atunci instanţa nu 
analizează fondul apelului şi prin urmare instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat 
procesul fără a intra în cercetarea fondului, ipoteză prevăzută de art. 312 alin. 3 Cod 
procedură civilă. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă cât 
şi al art. 312 alin. 3 şi 5, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să admită în parte recursul declarat de reclamantul T.R.D. împotriva deciziei civile 
nr. 648/A din 05.12.2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. ..., pe care o va casa în 
întregime şi va trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. 

Recursul a fost admis în parte doar cu privire la motivele de nelegalitate ce privesc 
contradicţiile din decizie, pentru că nu poate fi admis cu privire la restul motivelor, care 
motive au fost calificate ca inadmisibile. 

 
 



19. Recurs. Critici vizând exclusiv motive de netemeinicie. Nulitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1030 din 2 septembrie 2014  

Prin Sentinţa civila nr. 24773/2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosar 
nr. ... a fost respinsă acţiunea civila formulată de reclamantul S.I. împotriva pârâţilor B.I. şi 
B.V., având ca obiect reziliere contract de întreţinere. 

A fost obligat reclamantul la plata sumei de 3500 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată in favoarea paraţilor. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele: 
Între pârâţi şi reclamant la data de 17 iulie 2009 s-a încheiat un contract de întreţinere 

autentificat sub nr. 1440/17.07.2009 de către BNP … (f.4-5) prin care reclamantul s-a obligat 
la transmiterea proprietăţii asupra imobilului din str. X. în schimbul întreţinerii şi îngrijirii pe 
viaţă, pârâtul păstrându-şi dreptul de uzufruct viager asupra imobilului în discuţie. 

Înainte de perfectarea contractului între cele două părţi a intervenit o înţelegere potrivit 
căreia familia pârâţilor să îşi mute domiciliul la locuinţa reclamantului pentru a putea avea 
grija de acesta. Conform declaraţiilor părţilor, în cursul lunii februarie 2009, aceştia s-au 
mutat la domiciliul reclamantului împreună cu copii lor pentru a-i putea oferi sprijin şi 
îngrijire acestuia după intervenţia suferită la ambii ochi. 

La începutul anului 2010, conform declaraţiilor părţilor relaţiile dintre ele au început 
să se degradeze. Astfel în luna ianuarie, întoarsă la locuinţa din strada T., pârâta B.V. a 
constatat că nu poate să intre în apartament deoarece reclamantul nu îi dă voie. Declaraţiile 
părţilor implicate sunt contradictorii cu privire la acest eveniment, reclamantul susţinând că 
nu a schimbat încuietoarea uşii aşa cum susţin pârâţii şi nici că ar fi intervenit Autoritatea 
Tutelară, aspecte care sunt susţinute de către cei doi pârâţi. Cu toate acestea reclamantul 
recunoaşte că nu a permis accesul în apartament al soţilor B., motivând că îşi căuta „nişte 
acte"( interogatoriu reclamant). 

Instanţa constată că tocmai în această perioadă reclamantul a făcut mai multe 
demersuri pentru a înstrăina o serie de terenuri pe care le deţinea în satul Pădureni, comuna 
Chinteni. Din interogatoriul pârâtului B.I. reiese faptul că reclamantul i-ar fi promis că o să îi 
dea „tot ce are" în schimbul întreţinerii, aspect care a fost reţinut de instanţa ca fiind relevant 
pentru stabilirea situaţiei reale din prezenta cauză. 

Astfel în ianuarie 2010, reclamantul solicită o completare a certificatului de moştenitor 
privind-o pe soţia acestuia (f.43), cu un teren în suprafaţă de 5800 m2 cu privire la care în 10 
martie 2010 încheie un antecontract de vânzare cumpărare avându-1 ca şi cumpărător pe 
martorul D.N., preţul fiind de 10000 lei, care potrivit antecontractului autentificat sub nr.969 a 
fost achitat înainte de încheierea respectivului act (f.44-45). 

Al doilea eveniment marcant pentru relaţia conflictuală dintre pârâţi şi reclamant a 
avut loc în luna martie a anului 2010, ocazie cu care reclamantul a spart geamul de la camera 
unde locuia şi a plecat din locuinţa, mutându-se în apartamentul martorului D. de la parterul 
aceluiaşi imobil. Potrivit susţinerilor reclamantului, acesta a fost ameninţat că va fi aruncat pe 
geam şi închis în camera aceea şi de aceea a fost nevoit să spargă geamul. Acesta mai arată că 
în aceste împrejurări s-a temut pentru viaţa lui şi acesta a fost motivul pentru care s-a mutat la 
familia D.. Aceste aspecte sunt infirmate de pârâţi, care arată cu ocazia interogatoriului, că de 
fapt reclamantul nu găsea anumite acte ale unor terenuri şi că incidentul într-adevăr a avut loc 
pe seama unei neînţelegeri, dar nu a fost vorba niciun moment de ameninţări sau agresiuni 
asupra reclamantului şi că uşa camerei era imposibil să fi fost închisă deoarece nu există cheie 
pentru uşa acestei încăperi. La acest incident au participat şi forţele de ordine fiind solicitate 
de către martorul D.. 



Începând cu luna martie a anului 2010, reclamantul s-a mutat în locuinţa familiei D. şi 
a refuzat să mai urce în apartamentul său, precum a refuzat şi orice formă de întreţinere din 
partea pârâţilor, astfel cum el însuşi a arătat. 

Instanţa a constat că în această perioadă în care reclamantul a locuit la familia D. a fost 
încheiat un alt contract sub semnătura privată ( 07 iulie 2010- fila.46) prin care reclamantul a 
înstrăinat alte terenuri în suprafeţe foarte mari, respectiv 3400 m2, 9800 m2, o casă de locuit, 
cota de V2 din suprafaţa de 1 ha şi 7400 m2, cota de 1/6 din suprafaţa de 8 ha 7500 m2 , 
bunuri pe care le deţinea în satul Pădureni comuna Chinteni, aceluiaşi cumpărător, respectiv 
martorului D. N.R. în condiţii identice privind preţul (10000 lei) şi plata acestuia ca şi cele 
prevăzute în antecontractul la care s-a făcut referire anterior. 

Reclamantul a formulat pe calea ordonanţei preşedinţiale o cerere de evacuare a 
pârâţilor din imobil, care a fost respinsă în primă instanţă de către Judecătoria Cluj şi admisă 
de către Tribunalul Cluj prin Decizia 135/R/2011, iar pârâţii în baza acestei hotărâri au fost 
evacuaţi din apartamentul din str. T. la data de 12.05.2011. în perioada care a succedat 
evacuării lor, pârâţii au încercat să presteze întreţinere dar reclamantul a refuzat cu fiecare 
ocazie, aspect recunoscut de către acesta în faţa instanţei. 

 În prezent, conform declaraţiei martorului R.V. şi N.L., familia D. locuieşte împreună 
cu reclamantul în apartamentul din str. T. nr.5. 

 Instanţa a reţinut că declaraţia acestuia apare ca fiind neverosimilă sub mai multe 
aspecte: 

Instanţa a procedat la înlăturarea declaraţiei martorului D.N., acesta fiind cel direct 
interesat de rezultatul acestei proceduri judiciare, având în vedere şi faptul că la acest moment 
acesta locuieşte împreună cu întreaga sa familie în imobilul ce indirect face obiectul 
prezentului litigiu. 

Astfel acesta a susţinut în depoziţia sa, că în prezent reclamantul se gospodăreşte 
singur omiţând să arate că de fapt reclamantul locuieşte împreună cu el, soţia şi cei 4 copii ai 
săi în apartamentul din str X. nr.5. în plus, acesta susţine în depoziţia dată în prezenta cauză că 
nu a fost prezent în locuinţa reclamantului cu ocazia evenimentului din ianuarie 2010 
contrazicându-şi propria declaraţie dată în faţa instanţei cu ocazia judecării cererii de 
evacuare, unde a susţinut că a văzut cum pârâtul 1-a scuipat şi ameninţat pe reclamant cu 
respectiva ocazie. 

Martorul D. declară de asemenea că reclamantul i-ar fi zis că pârâţii i-au aruncat 
hainele, aspect pe care însuşi reclamantul nu-1 susţine în declaraţia dată în faţa instanţei, 
aspect care confirmă încă o dată caracterul pro causa al declaraţiei sale si interesul sau 
personal in rezilierea contractului de întreţinere. 

Instanţa constată că în toate episoadele de neînţelegere dintre părţi, martorul D. a fost 
prezent sau implicat, având o puternică influenţă asupra comportamentului reclamantului. 

Instanţa a reţinut că prin comportamentul afişat faţă de reclamant, martorul D. a reuşit 
să obţină de la reclamant o serie de bunuri respectiv terenuri, precum şi beneficiul de a locui 
cu acesta după ce apartamentul în care locuia anterior împreună cu familia sa a fost vândut. 
Aceasta situaţie este relevată atât de contractele de vânzare aflate la dosarul cauzei cât şi de 
depoziţia martorului propus de reclamant respectiv R.A.V., care susţine că după vânzarea 
„apartamentului de jos", toată familia D. s-a mutat în locuinţa reclamantului. 

Este interesant de observat faptul că potrivit contractelor încheiate de martorul D. cu 
reclamantul, acesta a plătit o sumă considerabil de mare, respectiv 20.000 lei pentru terenurile 
din comuna Chinteni, în contextul în care apartamentul în care locuia împreuna cu familia sa 
urma sa fie partajat între coproprietari, printre care se afla şi soţia sa şi în urma acestei 
partajări urmau să nu mai aibă un spaţiu unde să locuiască. Este de asemenea de observat si 
faptul că martorul D. a ales să nu folosească suma de 20000 lei pentru a-şi procura o locuinţă 



sau pentru a plăti o eventuală sultă celorlalţi coproprietari ci s-a mulţumit să se mute în 
locuinţa reclamantului cu întreaga sa familie. 

Este vizibil interesul martorului D. în rezilierea prezentului contract, aspect care face 
ca declaraţia sa să nu poată fi reţinută drept obiectivă şi nepărtinitoare. 

Instanţa a sesizat şi poziţia subiectivă şi interesată a martorului R.A.V., care fiind într-
o relaţie de rudenie cu martorul D. (cumnat, fiind fratele soţiei lui D.) prezintă în faţa instanţei 
o depoziţie aproape identică dată de martorul D. la termenul precedent. Este neverosimil ca 
după mai bine de 2 ani de zile o persoană să îşi aducă aminte şi să descrie toate episoadele 
conflictuale în aceleaşi detalii exact cum sunt descrise de o altă persoană(interesata), motiv 
pentru care instanţa va înlătura acele aspecte din depoziţia acestuia descrise exact ca şi 
martorul D.. 

Revenind cu analizei asupra materialului probator administrat în cauză, instanţa a 
reţinut că în ceea ce priveşte obligaţiile asumate de către pârâţi prin contractul de întreţinere 
acestea au fost îndeplinite corespunzător. 

Astfel în ceea ce priveşte acordarea hranei şi îngrijirii corespunzătoare, instanţa a 
conchis că i-au fost asigurate cele trei mese pe zi, precum şi menajul locuinţei având în vedere 
următoarele argumente: 

Reclamantul aduce în discuţie faptul că i se dădeau 3 ouă pe zi, şi că i-a fost diminuată 
cantitatea de cafea fără a proba că într-adevăr aceste lucruri sunt reale. Martorul R.V. arată în 
depoziţia sa că reclamantul i s-a plâns că nu i se dă de mâncare, şi i-a arătat că are doar 
mâncare stricată lăsată de pârâţi (in debara!) dar arată că acesta nu a verificat frigiderul cu 
ocazia vizitei la locuinţei reclamantului şi că ştie doar ce reclamantul i-a spus. 

Susţinerile reclamantului apar ca fiind neverosimile în contextul în care în aceeaşi 
locuinţă stăteau pârâţii cu copii lor, iar pârâta fiind casnică se ocupa exclusiv cu menajul şi 
hrana pentru cei din locuinţă. în acelaşi sens sunt şi declaraţiile pârâţilor care arată că este 
adevărat că nu se gătea exclusiv pentru reclamant dar acesta mânca împreună cu toată familia 
ceea ce pregătea pârâta, în plus instanţa va avea în vedere şi susţinerile martorului Stanişte 
Gheorghe potrivit cărora reclamantul în cursul anului 2009 arata îngrijit şi se declara mulţumit 
de relaţia cu pârâţii. 

În ceea ce priveşte hainele, reclamantul prin cererea de chemare în judecată susţine că 
nu doar că nu i-au fost achiziţionate haine noi ci şi cele pe care le avea anterior momentului 
mutării pârâţilor i-au fost aruncate. Pârâţii arată, la interpelarea instanţei, că este adevărat că 
au fost aruncate câteva obiecte de vestimentaţie, dar cu acordul reclamantului pentru că erau 
deteriorate chiar „mucegăite". Instanţa a reţinut ca verosimilă această ultimă susţinere, având 
în vedere şi răspunsul acordat de reclamant în cadrul interogatoriului luat, potrivit căruia el nu 
ştie de vreo asemenea situaţie ivită, practic contrazicându-si propria susţinere din acţiune . 

În ceea ce priveşte medicaţia, declaraţiile părţilor sunt din nou contradictorii, 
reclamantul arătând că îşi achiziţiona singur medicamentele, iar pârâţii susţin că de fapt ei 
sunt cei care le cumpărau în fiecare lună în baza reţetelor eliberate de medici. Potrivit 
principiului potrivit căruia „cel care face o afirmaţie în faţa instanţei, trebuie să o probeze" 
instanţa a constat că reclamantul s-a oprit la stadiul declarativ fără să producă vreo probă în 
susţinerea afirmaţiilor făcute. 

Pârâţii arată instanţei că reclamantul dorea ca ei să îi achiziţioneze diferite feluri de 
medicamente sau suplimente pe care le vedea în reclamele televizate, aspect pe care recunosc 
că nu l-au făcut dar din considerente ce ţin de sănătatea acestuia, având în vedere că el avea 
deja o reţetă lunară de la medicul de familiei pentru afecţiunile suferite. 

Instanţa a reţinut, de asemenea, existenţa unei stări conflictuale între părţile 
contractuale provocată parţial de comportamentul dificil de înţeles al reclamantului precum şi 
de lipsa de empatie din comportamentul pârâţilor la situaţia în care reclamantul se afla după 
moartea soţiei sale. Instanţa apreciază ca exista posibilitatea ca paraţii sa nu se fi adresat 



reclamantului in modul cel mai cuviincios dar acest aspect nu a fost dovedit printr-o proba 
directa. 

In fine, susţinerea ca paraţii nu au plătit cheltuielile de întreţinere si ca astfel s-au 
acumulat restante este contrazisa de martorul N.L. (f.75-76) care a arătat in calitate de 
administrator al blocului ca paraţii au achitat cheltuielile de întreţinere si nu au existat restante 
decât după evacuarea paraţilor din apartament. Mai mult, acesta a precizat ( contrar 
susţinerilor subiective a martorilor reclamantului) ca el nu 1-a văzut neîngrijit pe reclamant si 
ca acesta in prezent, când este in îngrijirea martorului D. nu apare diferit ca si îngrijire fata de 
cum era înainte. Acelaşi aspect legat de îngrijire a fost confirmat si de către martorul Stanişte 
Gheorghe (f.82-83). Acest martor a arătat si faptul ca paraţii au încercat medierea situaţiei 
dintre ei si reclamant împreuna cu pastorul bisericii, dar nu s-a ajuns la un rezultat. 

Astfel, sancţiunea desfiinţării contractului de întreţinere nu poate interveni în lipsa unei 
neexecutări culpabile din partea pârâţilor. Neexecutarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin 
contract reprezintă premisa pronunţării unei hotărâri de reziliere a contractului, condiţie 
dovedită a fi neîndeplinită în prezenta cauză. 

Instanţa a analizat prezenta situaţie şi din perspectiva caracterului  specific al 
contractului de întreţinere, respectiv necesitatea unei relaţii de\| respect reciproc şi bună 
coabitare între părţile unui astfel de contract. Instanţa consideră important sentimentul de 
respect reciproc care trebuie să subziste în executarea tuturor obligaţiilor asumate, dar arată că 
nu se poate da o interpretare abuzivă acestui principiu, încât să se ajungă în situaţia 
asemănătoare unei vânzări sub condiţie rezolutorie care să depindă exclusiv de voinţa şi 
percepţia celui întreţinut. O astfel de interpretare ar ajunge la încălcarea unui alt principiu 
determinant în materia contractelor, respectiv „forţa obligatorie a contractelor" şi ar determina 
o insecuritate totală a raporturilor contractuale. 

Instanţa reaminteşte părţilor că atunci când din cauza comportamentului uneia dintre 
părţi, executarea în natură a obligaţiei nu este cu putinţă, practica judiciară a statuat că 
instanţa la cererea celeilalte părţi, este îndreptăţită să stabilească ea obligaţia de întreţinere 
prin echivalent, transformând astfel obligaţia în plata unei sume de bani, de egală valoare cu 
întreţinerea. 

Pentru aceste motive a respins cererea de reziliere a contractului de întreţinere încheiat 
între reclamantul S.I. şi pârâţii B.I. şi B.V.. 

În ceea ce priveşte suportarea cheltuielilor judiciare, potrivit art. 274 alin.l din C.p.c, 
partea care cade în pretenţii va fi obligată la cerere să plătească cheltuielile judiciare. 

Instanţa a constatat că pârâţii au solicitat plata cheltuielilor judiciare provocate de 
derularea prezentului litigiu, în cuantum de 3500 lei reprezentând onorariu avocaţial, 
cheltuieli probate sub aspectul existenţei şi cuantumului cu chitanţele ataşate la dosarul 
cauzei. 

Pentru aceste motive instanţa a obligat reclamantul la plata către pârâţi a sumei de 
3500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 237 din 08 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar 
nr. ... s-a admis apelul promovat de către D.N. în calitate de succesor al defunctului S.I., 
decedat în cursul procesului, în contra Sentinţei civile nr. 24773 din 12.12.2012 pronunţată 
în dosar nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în sensul admiterii acţiunii 
formulate de către reclamantul S.I. în contra pârâţilor B.I. si B.V. şi, în consecinţă: 

S-a dispus rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. 
1440/17.07.2009 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi „…". 

S-a dispus radierea din CF 250369 Cluj provenită din conversia de pe hârtie a CF 
42048 Cluj cu nr. topo 11529/2/S/XXXVI a dreptului de proprietate al pârâţilor şi 
reînscrierea dreptului de proprietate al defunctului S.I.. 



Au fost obligaţi intimaţii B.I. si B.V., să achite apelantului suma de 6224 lei cheltuieli 
de judecată în prima instanţă şi statului suma de 2114,5 lei, sumă acordată apelantului cu 
titlu de ajutor public judiciar. 

S-a respins cererea apelantului privind cheltuielile de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Din interogatoriul luat pârâţilor şi defunctului reclamant (fila 63-70 dosar judecătorie) 

rezultă că între părţi a existat o stare conflictuală după încheierea contractului de întreţinere. 
Astfel, în opinia pârâtei cearta din luna martie 2010 a fost generată de faptul că 

reclamantul dorea să-şi înstrăineze terenurile pe care le deţinea unor terţe persoane, deşi 
înţelegerea a fost ca aceste bunuri să le revină pârâţilor, iar în opinia pârâtului nemulţumirea a 
fost determinată de împrejurarea că defunctul dorea să fie îngrijit în localitatea Pădureni ceea 
ce presupunea ca pârâtul să se lase de serviciu, cu toate că acolo avea doar o cameră de 
2mX2m şi era o distanţă mare până acolo. 

Reclamantul a arătat însă că a fost nevoit să spargă geamul şi să părăsească locuinţa 
întrucât a fost ameninţat de către pârâţi că va fi aruncat de la etaj. 

Probaţiunea testimonială administrată de către prima instanţă nu a fost concludentă din 
perspectiva neînţelegerii dintre părţi, martorii propuşi de către reclamant fiind tocmai 
apelantul, în virtutea calităţii sale de moştenitor testamentar şi cumnatul său, situaţie în care 
declaraţiile lor nu vor fi avute în vedere de către tribunal fiind apreciate ca subiective, iar 
martorii propuşi de către pârâţi, în persoana fostului administrator al blocului (fila 75 dosar 
judecătorie) a arătat doar că pârâţii achitau cheltuielile de întreţinere şi că ulterior plecării lor 
din apartament s-au înregistrat restanţe, în timp ce celălalt martor a precizat că ştie de 
neînţelegerile dintre părţi de la pârâţi însă nu poate preciza când anume 1-a văzut pe 
reclamant mulţumit de pârâţi, înainte sau după încheierea contractului de întreţinere în 
condiţiile în care acest act s-a încheiat ulterior mutării pârâţilor în casa reclamantului. 

Drept urmare, instanţa de apel a încuviinţat cererile în probaţiune formulate de către 
părţi, procedând la audierea a doi martori, iar apoi a apreciat necesară suplimentarea din 
oficiu a probaţiunii, audiind un alt martor la propunerea apelantului, intimaţii renunţând la 
martorul propus din motive de boală. 

Martora propusă de către apelant, în calitate de vecină de bloc de aproximativ 30 de 
ani cu reclamantul (fila 100) a arătat că a discutat personal cu reclamantul în lift şi i-a spus că 
se teme de familia pârâţilor, fără a detalia şi că înţelegerea cu aceştia nu este ceea ce a crezut 
că va fi şi ce şi-a dorit. 

Din spusele vecinilor ştie că a fost un incident între părţi în sensul că defunctul a fost 
bruscat şi lovit, moment după care s-a mutat la familia apelantului. 

Totodată a mai precizat că slăbise şi că era neîngrijit, fiind supărat că nu mai poate 
merge la ţară, însă la familia apelantului a găsit dragoste şi căldură fiind mai bine îngrijit, 
îmbrăcat, dus la biserică, apelantul stând cu acesta la ţară, pentru că acolo era mediul lui şi îi 
plăcea, loc de unde aduceau produse de vânzare, legume şi fructe. 

Martorul intimaţilor în calitate de pastor al bisericii pe care o frecventau părţile a arătat 
că după decesul soţiei sale reclamantul i-a comunicat neapărat că vrea să ia legătura cu familia 
intimaţilor dorind să fie îngrijit de către aceasta, declarându-se mulţumit ulterior mutării 
acesteia la domiciliul său că are o familie, că este îngrijit şi hrănit şi că se înţelege bine cu cele 
două fiice. 

Totodată a precizat că a dus familia intimaţilor şi pe defunct la Pădureni de mai multe 
ori pentru că îi plăcea să lucreze acolo. 

Martorul a declarat că a fost chemat de către intimaţi pentru a aplana conflictul generat 
de închiderea defunctului în apartament neputând da alte detalii, decât acela că familia D. 
bagă beţe în roate potrivit spuselor intimaţilor, însă ulterior s-au împăcat, dar în vara anului 



2011 când 1-a întâlnit din nou era slăbit, bolnav, îi fugea falca şi era întors pe dos (fila 102-
103). 

Martorul propus de către apelant la solicitarea tribunalului a confirmat că s-a întâlnit 
cu defunctul în holul blocului, zgâriat pe faţă cu mâinile şi plin de pete de sânge pe cămaşă, 
spunând că a fost bătut de către familia B. pentru că nu a vrut să le dea pensia şi actele 
apartamentului (fila 107 ). 

Concluzionând, tribunalul a apreciat că relaţiile dintre părţi s-au deteriorat ulterior 
încheierii contractului, ajungându-se la o stare conflictuală care 1-a determinat pe defunct să-
şi găsească refugiul la familia apelantului. 

Chiar dacă în esenţă contractul încheiat de către părţi presupune îndeplinirea de către 
întreţinători a obligaţiilor curente de hrană, îmbrăcăminte, plata facturilor, medicamente, 
spitalizare, înmormântare şa, raportat la natura intuitu personae, fiind un contract încheiat atât 
în considerarea persoanei întreţinătorului, cât şi a întreţinutului, care în speţă este o persoană 
în vârstă de peste 80 de ani, presupune şi alte obligaţii de ordin moral, respect, înţelegere faţă 
de problemele şi doleanţele întreţinutului, toleranţă. 

Din probele administrate în apel rezultă însă că defunctul a refuzat să mai 
convieţuiască cu intimaţii dată fiind atitudinea manifestată de aceştia atât faţă de dorinţele sale 
în ceea ce priveşte administrarea propriilor bunuri, bani, imobile, cât şi faţă de nevoile sale de 
a-şi petrece timpul şi la ţară unde se simţea bine, degenerând în certuri, frica defunctului, 
dorinţa de refugiu. 

Drept urmare, tribunalul a admis cererea formulată cu consecinţa rezoluţiunii 
contractului de întreţinere datorită neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor asumate de către 
intimaţi în baza art. 1020-1021 C.civ. şi a rectificării situaţiei tabulare potrivit art.908 alin.l 
pct.l N.C.civ.. 

În baza art.274 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a intimaţilor i-a obligat să achite 
apelantului suma de 6224 lei cheltuieli de judecată în prima instanţă reprezentând 4219 lei 
taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar (fila 58 dosar judecătorie) şi 2000 lei onorariu 
avocaţial conform chitanţelor nr. 20/2010, 5/201 Îşi 5/2011 eliberate de către av. Coldea Liviu 
(fila 91-92 dos judecătorie) şi statului suma de 2114,5 lei, sumă acordată apelantului cu titlu 
de ajutor public judiciar conform art. 18 din OG 51 /2008. 

Cheltuielile de judecată solicitate pentru apel nu au fost acordate ca urmare a 
nejustificării lor. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii B.V. şi B.I. solicitând 
modificarea în totalitate a deciziei civile nr. 237/2014 a Tribunalului Cluj în sensul 
respingerii apelului formulat de către intimatul D.N. şi menţinerea sentinţei instanţei de fond 
ca fiind temeinică şi legală.  

În motivare s-a arătat că decizia pronunţată de instanţa de apel este netemeinică şi 
nelegală. 

În primul rând s-a invocat faptul că instanţa de apel şi-a bazat hotărârea pe declaraţiile 
martorilor audiaţi în faţa instanţei, declaraţii care în mare parte conţin informaţii neadevărate 
a căror veridicitate putea fi uşor verificată de către instanţă. Au fost detaliate şi analizate în 
acest sens declaraţiile martorilor audiaţi în cauză. 

S-a invocat de asemenea faptul că instanţa de apel s-a raportat doar la caracterul intuitu 
personae al contractului făcând abstracţie de caracterul de contract cu titlu oneros al 
contractului de întreţinere. În aceste condiţii, având în vedere că recurenţii şi-au îndeplinit 
obligaţiile asumate prin contractul de întreţinere, în mod greşit instanţa de apel a dispus 
rezoluţiunea contractului de întreţinere, motivat doar prin faptul că recurenţii nu au respectat 
dorinţele defunctului privind administrarea propriilor bunuri şi faţă de nevoile sale de a-şi 
petrece timpul la ţară. S-a mai arătat că recurenţii nu au încălcat dorinţele defunctului de a-şi 
petrece timpul la ţară, ceea ce au refuzat aceştia fiind mutarea în localitatea Pădureni. 



Atâta timp cât în cuprinsul deciziei recurate nu s-a reţinut neîndeplinirea obligaţiilor de 
întreţinere a defunctului, hotărârea bazându-se exclusiv pe faptul că defunctul Şutea nu a mai 
dorit să convieţuiască cu recurenţii, această hotărâre este neîntemeiată. 

Cererea de recurs nu a fost motivată în drept. 
În apărare, intimatul D.N. a formulat întâmpinare prin care a solicitat în principal 

constatarea nulităţii recursului, iar în subsidiar respingerea acestuia ca nefondat. 
În motivare s-a arătat că nulitatea recursului rezultă din aceea că pârâţii nu au invocat 

nici un motiv de recurs dintre cele prevăzute de art. 304 C.pr.civ., art. 3021 alin. 1 lit. c din 
C.pr.civ. prevăzând că cererea de recurs va cuprinde sub sancţiunea nulităţii motivele de 
nelegalitate pe care se întemeiază. 

În situaţia în care excepţia nu este considerată ca întemeiată s-a invocat 
inadmisibilitatea motivelor de recurs, acestea vizând în totalitate netemeinicia hotărârii, prin 
reaprecierea stării de fapt de către instanţa de recurs, demers interzis având în vedere că 
prevederile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au fost abrogate de OUG nr. 138/2000. 

În cazul în care se va trece peste excepţii recursul a fost apreciat ca fiind nefondat, 
făcându-se o analiză a probelor administrate în cauză. 

În ceea ce priveşte caracterul  intuitu personae a contractului de întreţinere s-a arătat că 
instanţa de apel nu a greşit cu nimic atunci când a calificat contractul. Nu a fost avut în vedere 
doar caracterul intuitu personae al contractului, aspect care rezultă din probaţiunea 
administrată în cauză. 

Analizând recursul declarat de pârâţii B.V. şi B.I. împotriva deciziei civile nr. nr. 237 
din 08 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. ..., prin prisma excepţiei  
nulităţii invocată prin întâmpinare,Curtea reţine următoarele: 

Conform prevederilor art. 3021 alin. 1 lit. c C.pr.civ. cererea de recurs trebuie să 
cuprindă sub sancţiunea nulităţii motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi 
dezvoltarea lor, la alin. 3 al art. 306 C.pr.civ. stipulându-se că indicarea greşită a motivelor de 
recurs nu atrage nulitatea acestuia dacă dezvoltarea lor face posibilă încadrarea într-unul din 
motivele prevăzute de art. 304 C.pr.civ. 

Alin. 1 al art. 304 C.pr.civ. prevede că modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere numai pentru motive de nelegalitate, în situaţiile expres prevăzute de text. 

Din cuprinsul motivelor de recurs formulate de către reclamant rezultă că ceea ce se 
contestă în primul rând este modul de interpretare de către instanţa de apel a  probelor 
administrate în cauză, respectiv a declaraţiilor martorilor audiaţi Este deci vorba despre critici 
referitoare la temeinicia hotărârii atacate (invocându-se de altfel în cererea de recurs faptul că 
hotărârea pronunţată este netemeinică), temeinicie care nu mai poate fi analizată de către 
instanţa de recurs raportat la prevederile art. 304 alin. 1 C.pr.civ. menţionate mai sus, în forma 
în vigoare aplicabilă în cauză. 

Aspectele reţinute mai sus sunt valabile şi în ceea ce priveşte critica privind ignorarea 
de către instanţa de apel a caracterului oneros al contractului de întreţinere şi reţinerea numai 
a caracterului intuitu personae al contractului. Deşi aparent prin aceasta s-ar pune în discuţie o 
chestiune de aplicare greşită a legii, din dezvoltarea criticii rezultă că ceea ce se pune în 
discuţie este starea de fapt stabilită în cauză de către instanţa de apel, mai precis concluzia 
trasă în sensul că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul de întreţinere, 
obligaţii care, subliniază instanţa de apel, presupun şi obligaţii de ordin moral raportat la 
natura intuitu personae a contractului. 

Nici o critică din recurs nu poate fi deci încadrată în prevederile art. 304 C.pr.civ., 
recurenţii neindicând în mod expres care motiv de nelegalitate dintre cele limitativ prevăzute 
la art. 304 C.pr.civ. este incident în cauză. 

Totodată nu au fost sesizate motive de ordine publică care să fie invocate şi puse în 
discuţie din oficiu de către instanţă conform alin.2 al art.306 C.pr.civ. 



În ceea ce priveşte art.3041 C.pr.civ., text de lege invocat în şedinţă publică de către 
reprezentanta pârâţilor recurenţi, se constată că acesta nu este incident în cauză, hotărârea 
primei instanţe fiind susceptibilă de apel, tocmai decizia pronunţată de către instanţa de apel 
făcând obiectul recursului. 

Prin urmare, în temeiul art. 3021 alin. 1 lit. c raportat la art. 306 C.pr.civ. Curtea va 
constata nulitatea recursului declarat de pârâţii B.V. şi B.I. împotriva deciziei civile nr. 237 
din 08 aprilie 2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. .... 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. instanţa va obliga recurenţii să plătească intimatului 
D.N. suma de 700 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial. 

 
 
 

20. Salariat CFR. Diferenţa dintre salariul de bază minim brut negociat prin 
contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi pe anul 2008-2010 şi sumele 

efectiv primite. Neîndreptăţire  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1021 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.746 din 16.05.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr.... a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Sindicatul RATE 
CT 2 Dej, în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”  SA - 
Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, şi, în consecinţă, a 
fost obligată pârâta să calculeze şi să plătească membrului de sindicat I.I., diferenţele de 
salariu rezultate dintre salariul de bază minim brut negociat în cuantum de 700 lei  conform  
art. 41 alin. 3 lit. a din CCM unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010 şi sumele 
efectiv primite, aferente perioadei 27.09.2009-31.12.2010, sume actualizate cu rata inflaţiei la 
momentul efectuării plăţii şi cu aplicarea dobânzii legale. 

 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că membrul de sindicat reprezentat de 

reclamant - I.I., este angajatul pârâtei, fiindu-i aplicabile dispoziţiile contractului Colectiv de 
Muncă încheiat la Nivel de Societate şi cele ale Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de 
Ramură Transporturi.  

La nivelul Companiei naţionale de Căi Ferate „CFR” SA s-a încheiat Contractul 
Colectiv de Muncă înregistrat la DMPS a municipiului Bucureşti, sub nr. 2591/06.06.2009, cu 
valabilitate pentru perioada 2009-2010. Potrivit acestui Contract Colectiv de Muncă, salariile 
de bază corespunzătoare fiecărei clase de salarizare, se stabileşte în funcţie de coeficienţii de 
ierarhizare şi de formula de calcul din Anexa 1. 

Potrivit acestei anexe este stabilit un salariu de bază minim brut de 570 lei, 
corespunzător clasei I de salarizare  şi coeficientului de ierarhizare 1.000, pentru perioada 
01.09.2009 - 31.03.2010, iar prin actul adiţional la contract, înregistrat în anul 2010, este 
stabilit un salariu de bază minim brut de 600 lei, corespunzător clasei I de salarizare  şi 
coeficientului de ierarhizare 1.000, pentru perioada 01.04.2010 - 31.12.2010. 

Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de transporturi pe anii 2008-2010, 
contract superior în raport de CCM încheiat la nivelul societăţii pârâte, stabileşte prin art. 41 
alin. 3 lit. a că: 

„Salariul de bază minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 1 
ianuarie 2008 şi negociat pentru un program complet de 170 ore medie lunară, este de 700 lei, 
adică 4,12 lei/oră, salariul fiind stabilit fără alte sporuri, adaosuri sau indemnizaţii”. Iar la lit. 
b din acelaşi articol din contract se arată că: 



„Părţile implicate în negocieri colective la nivel de grupuri de unităţi şi unitate, vor lua 
ca bază de la care pornesc negocierile, valoarea salariului de bază minim brut la nivel de 
ramură de transport, stipulat la art. 41 alin. 3 lit. a pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut la nivelul respectiv, iar la stabilirea salariilor de bază minim brute pentru fiecare 
categorie de salariaţi, vor fi adoptaţi coeficienţii minimi de ierarhizare stabiliţi la art. 41 pct. 1 
din prezentul contract colectiv de muncă”. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 Codul muncii în vigoare la momentul 
încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, contractele colective de muncă 
nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi de un nivel inferior celui stabilit prin 
contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. În acelaşi sens erau şi 
reglementările din art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/ 1996, în vigoare la momentul încheierii 
celor două contracte colective de muncă. 

Având în vedere că, prin necalcularea şi neplata drepturilor salariale cu luarea în 
considerare a salariul de bază minim brut negociat în cuantum de 700 lei  conform  art. 41 
alin. 3 lit. a din CCM unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010, membrul de 
sindicat reprezentat de reclamant a fost prejudiciat, acţiunea se apreciază ca fiind întemeiată, 
iar faţă de dispoziţiile art. 166 alin. 4 Codul muncii, art. 1082 şi 1088 vechiul Cod civil, se va 
dispune actualizarea sumei datorate reclamantului în funcţie de rata inflaţiei şi acordarea 
dobânzii legale aferentă sumei datorate. 

Pentru considerentele reţinute, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată. Cheltuieli 
de judecată nu au fost solicitate. 

Împotriva acestei hotărâri, pârâta CNCF CFR S.A Bucureşti – Sucursala Regională 
CF Cluj a formulat recurs prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii 
acţiunii. 

În motivarea apelului s-au invocat următoarele critici: 
Dispoziţiile contractelor colective de muncă la nivel de unitate şi la nivel de grup de 

unităţi, în baza cărora s-au acordat drepturile salariale, contracte care oferă drepturi salariale 
mai restrânse decât contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, nu au fost atacate 
în faţa instanţelor de judecată. 

 Potrivit art.268 alin.1 lit. d Codul muncii, termenul în care s-au putut ataca cauzele 
respective (pe durata existenţei acestora ) s-a prescris. 

 În conformitate cu prevederile art.240 alin.1 din Legea nr.53/2003 (aplicabil la 
momentul perfectării contractului) la nivel de unitate s-a încheiat contractul de muncă  iar 
părţile au înţeles de comun acord ca pentru anii 2009 şi 2010, să stabilească un alt salariu 
minim la nivelul societăţii, precum şi alţi coeficienţi de ierarhizare, decât cei prevăzuţi în 
CCM la nivel de ramură Transporturi. 

 Clauzele contractelor de muncă încheiate la nivel inferior care conţin drepturi la un 
nivel superior sunt lovite de nulitate, cu condiţia că această nulitate să fie solicitată de partea 
interesată şi să fie constatată de către instanţa de judecată competentă, iar aceasta se poate 
face pe toată durata existenţei contractului colectiv de muncă, potrivit art.268 alin. lit. d Codul 
muncii. 

 Ori în speţă, CCM invocat de intimată reclamantă şi-a încetat existenţa la data de 
31.12.2010. 

 Astfel, solicitările intimaţilor reclamanţi presupune anularea clauzelor mai puţin 
favorabile din contract şi înlocuirea lor cu clauze mai favorabile, care este tardiv formulată, 
fiind formulată la mult timp după încetarea CCM asupra cărora s-a făcut vorbire mai sus, căci 
cererea în speţă nu poartă pur şi simplu asupra unor drepturi neacordate, ci presupune 
înlocuirea (anularea) unor reglementări (CCM) mai puţin favorabile, astfel că în baza acestora 
intimaţii recurenţi să aibă dreptul la o diferenţă de salariu. 



 Însă, potrivit art.268 alin.1 lit. d Codul muncii, termenul în care s-au putut ataca 
clauzele respective(pe durata existenţei acestora) s-a prescris. 

 În perioada de valabilitate a CCM la nivel de CNCF „CFR” S.A şi CCM la Nivel de 
unităţi Feroviare intimaţii sau prin intermediul organizaţiilor sindicale aveau posibilitatea 
legală să solicite instanţei competente  constatarea nulităţii acestor clauze, în condiţiile în care 
constatau că clauzele prevăzute la ar.7 şi anexa 1 din CCM la Nivel de CNCF „CFR” S.A. 
conţin drepturi la nivel inferior faţă de drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă la 
Nivel de Ramură Transporturi. 

 Înlocuirea unor clauze ale acestora cu clauze mai favorabile, existente în contractul de 
muncă încheiat  la nivel superior se puteau face numai în urma sesizării instanţei de judecată 
cu o cerere în constatarea nulităţii clauzelor respective. 

 Instanţa de judecată nu a fost investită cu o cerere de constatare a nulităţii unor clauze 
ale contractului colectiv de muncă la nivel de CNCF „CFR” S.A. 

 Chiar dacă instanţa de judecată ar califica, cererea intimaţilor ca fiind o cerere de  
constatare a nulităţii unor clauze ale CCM la Nivel de CNCF CFR S.A, ar fi tardiv introdusă 
prin raportare la prevederile art.268 alin.1 lit. d din Codul muncii motivat de faptul că, atât 
CCM la nivel de CNCF CFR S.A, cât şi CCM la Nivel de Grup de Unităţi Feroviare au 
expirat la data de 31.12.2010, iar cererea intimaţilor reclamaţi a fost introdusă la data de 
27.09.2012, mult după expirarea acestor contracte colective de muncă. 

 Clauzele CCM la nivel de CNCF CFR S.AA, cât şi CCM la nivel de Grup de Unităţi 
Feroviare nu pot fi înlocuite de către instanţa de judecată cu clauze mai favorabile prevăzute 
în CCM la nivel de Ramură Transporturi în lipsa unei cereri de constatare a  nulităţii acestora 
introdusă în termen legal prevăzut de art.268 alin.1 lit. d Codul muncii . 

 Reclamantul Sindicatul R.A.T.E –C.T.2 Dej a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului, invocând excepţia autorităţii de lucru judecat în raport de sentinţa 
civilă nr.1733/13.11.2012 a Tribunalului Braşov (dosar  nr…., iar în privinţa fondului susţine 
prioritatea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi faţă de cel la nivel 
de unitate. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 

 Nu este incidentă în cauză excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de reclamanţii 
intimaţi, deoarece în mod evident litigiul din dosarul nr…./2010 are un obiect parţial diferit 
sub aspectul întinderii pretenţiilor, precum şi alt reclamant, diferenţe care infirmă prin urmare 
identitatea de părţi şi obiect, specifică autorităţii de lucru judecat. 

 Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâtă prin apel, cu privire la 
drepturile pretinse, întemeiată  pe prevederile art.268 alin.1 lit. d Codul muncii nu are în 
vedere că obiectul acţiunii nu îl constituie constatarea nulităţii unor clauze, ci acordarea unor 
drepturi salariale, ipoteză distinct reglementată de art. 268 alin. 1 lit. c din Codul muncii, care 
instituie un termen de prescripţie de 3 ani, în care se înscrie demersul reclamantului. 

 În privinţa fondului, se reţine că reclamantul se prevalează în cauză de dispoziţiile art. 
41 alin. 3 lit. a din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Transporturi 
nr.722/2008, încheiat pe anii 2008-2010, potrivit cărora salariul de bază minim brut la nivelul 
ramurii transporturi, valabil din data de 1 ianuarie 2008 şi negociat pentru un program 
complet de lucru de 170 ore medie/lună, este de 700 lei, adică 4,12 lei/oră, salariul fiind 
stabilit fără alte sporuri, adaosuri ori indemnizaţii incluse în acesta. 

     Trebuie reţinute în cauză şi prevederile literei b) a art.41 alin.3 din acelaşi 
contract, potrivit cărora „părţile implicate în negocierile colective la nivel de grup de unităţi şi 
unitate vor lua ca bază de la care pornesc negocierile valoarea salariului de bază minim brut la 
nivel de ramură transporturi, stipulat la art. 41, pct. (3), lit. a, pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut la nivelul respectiv, iar la stabilirea salariilor de bază minime brute pentru 



fiecare categorie de salariaţi vor fi adoptaţi coeficienţii minimi de ierarhizare stabiliţi la art. 
41, pct. (1) din prezentul contract colectiv de muncă.” 

 Conform art. 9 din acelaşi contract: 
     „(1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul 

contract pentru personalul unităţilor din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale, sindicatele, ministerele şi organele locale vor purta negocieri cu autorităţi din 
subordinea Guvernului pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi 
pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea 
modificării ulterioare a acestuia. 

     (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor 
respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor 
suplimentare. 

     (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor 
negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi celorlalte drepturi de personal la 
unităţile din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.” 

Conform dispoziţiilor art.157 alin.1 din Codul muncii în vigoare la data negocierii 
drepturilor salariale solicitate în cauză, salariile se stabilesc prin negocieri individuale şi/sau 
colective între angajator şi salariaţi sau reprezentanţii acestora. 

 Potrivit dispoziţiilor art.162 alin.1 din Codul muncii republicat, nivelurile salariale 
minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. 

 Verificând îndeplinirea de către angajator a obligaţiei sale de a plăti reclamanţilor 
drepturile salariale, în integralitatea lor, cu respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale 
aplicabile, pentru perioada 01.09.2009-31.12.2010, Curtea constată că în mod eronat prima 
instanţă a admis acţiunea. 

În ceea ce priveşte perioada la care se referă acţiunea dedusă judecăţii, pentru a se 
verifica dacă art.41 alin.3 lit. a din contractul colectiv menţionat anterior cuprinde o clauză 
suficient de clară şi necondiţionată, care prevede drepturi salariale la nivel superior celor 
prevăzute în Anexa nr.1 la Contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate pe anii 
2009, 2010, trebuie analizate toate prevederile art.41 din Contractul colectiv de muncă unic la 
nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010, respectiv, nu numai cele menţionate la alin.3, 
de care se prevalează reclamantul, ci şi cele ale alin.5 şi 6. 

Astfel, în cadrul aceluiaşi articol din contractul la nivel de ramură, partenerii sociali au 
prevăzut, la alin.5, că: „Pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv, în 
fiecare an, începând cu luna octombrie, părţile semnatare se vor întruni în vederea negocierii 
şi stabilirii noului salariu de bază minim brut şi a altor drepturi salariale ce vor fi aplicate cu 
începere de la 1 ianuarie a anului următor. 

De asemenea, alin.6 al aceluiaşi articol, prevede că: „La nivel de unitate şi în cadrul 
fiecărei negocieri anuale, părţile implicate în negocierile colective vor stabili, pentru anul 
respectiv, limita maximă a fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract 
individual de muncă, stabilit prin bugetul de venituri şi cheltuieli aplicabil de la 1 ianuarie;”. 

Prin urmare, conform dispoziţiilor art.1267 din Codul civil, interpretând sistematic 
această clauză prevăzută în art.41 alin.3 din Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, 
atribuindu-i înţelesul ce rezultă din conţinutul întregului articol, rezultă că aceasta nu este 
suficient de clară şi necondiţionată încât să fie considerată o clauză mai favorabilă faţă de cele 
prevăzute în Anexa nr.1 la  Contractele colective de muncă la nivel de unitate pe anii 2009 şi 
2010. 

Astfel, partenerii sociali au prevăzut, în cadrul aceluiaşi articol, că salariul de bază 
minim brut la nivel de ramură şi la nivel de unitate trebuie de fapt negociat şi stabilit în 



fiecare an, cu încadrarea în limita maximă a fondului de salarii aprobat prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli care se fundamentează pe surse financiare preconstituite. 

În consecinţă, şi în aplicarea acestor prevederi, pârâta a negociat cu sindicatele şi a 
stabilit prin Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 2009/2010, în Anexa nr.1 
la acest act, că  nivelului clasei de salarizare 1 îi corespunde salariul de bază brut de 570 lei, 
iar începând cu data de 01.04.2010, prin actul adiţional nr.1708/21.04.2010, partenerii sociali 
au stabilit, pentru clasa de salarizare 1, un salariu de bază brut de 600 lei. 

Art.1 lit. d) din Legea nr.329/2009 reglementează şi măsuri privind disciplina 
financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, al 
societăţilor comerciale la care statul sau unităţile administrative-teritoriale au calitatea de 
acţionar unic ori majoritar, precum şi al filialelor acestora; 

În acest sens, potrivit art.27 alin.1 din Legea nr.329/2009, anual, prin legea bugetului 
de stat, se stabilesc şi obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale, ale societăţilor comerciale la care statul ori unităţile administrativ-
teritoriale au calitatea de acţionar unic, precum şi ale filialelor acestora, denumite în 
continuare operatori economici. 

Conform alin.2 al aceluiaşi articol, reprezentanţii statului, respectiv ai unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt mandataţi să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit 
alin.1 în cadrul organelor de administrare şi de conducere a operatorilor economici. 

Potrivit art.28 alin.1 din acelaşi act normativ, operatorii economici prezintă, în vederea 
aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice centrale sau locale, 
după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror 
portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii. 

Organele administraţiei publice centrale, potrivit art.29 alin.1 din aceeaşi lege, 
elaborează, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri şi cheltuieli, documentaţia 
necesară aprobării acestora. 

Conform art.30 din Legea nr.329/2009, contractele colective de muncă se negociază, 
în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor 
economici, în limitele şi în condiţiile stabilite prin bugete. 

Ca atare, chiar dacă ca şi regulă generală Curtea reţine că dificultăţile financiare ale 
debitorului nu justifică prin ele însele neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, în speţa de faţă 
însă referirea la limitele bugetare s-a făcut chiar în cuprinsul contractului, părţile agreând 
neechivoc aplicabilitatea acestui drept prin raportare la „limita maximă a fondului de salarii 
aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, stabilit prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli aplicabil de la 1 ianuarie.” Este aşadar în mod evident că nivelul minimal 
al salariului este negociat anual la nivel de unitate având ca şi precondiţie imperativă limitele 
bugetare, stabilite prin raportare la normele legale mai sus amintite, aplicabile şi pârâţilor 
recurenţi ca operatori economici în sensul legii. 

În fine, chiar dacă s-ar reţine inaplicabilitatea contractului colectiv de muncă la nivel 
de unitate ca urmare a anulării sale prin hotărâre judecătorească, devine incident cel la nivel 
de grup de unităţi din transportul feroviar, care reglementează un salariu de bază de 570 de lei 
pentru clasa I de salarizare. 

Prin urmare, având în vedere că în cauză nu se poate reţine încălcarea de către 
angajator, în ceea ce priveşte stabilirea salarizării reclamantului, a dispoziţiilor art.8 alin.2 din 
Legea nr.130/1996, respectiv art.132 alin.3 din Legea nr.62/2011, Curtea de Apel reţine ca 
fiind nefondată în totalitate acţiunea reclamanţilor, atât în ceea ce priveşte acordarea 
diferenţelor de salariu de bază, cât şi a celorlalte diferenţe de prime şi adaosuri salariale.   

 Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 Cod procedură civilă, 
Curtea de Apel va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat şi va admite recursul declarat 
de pârâta CNCF CFR SA Bucureşti - SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE 



EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF CLUJ împotriva sentinţei civile nr. 746 
din 16.05.2014 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. ..., pe care o va modifica în 
parte în sensul că se va respinge în întregime acţiunea formulată de Sindicatul R.A.T.E. C.T. 2 
Dej pentru I.I. în contradictoriu cu pârâta CNCF CFR SA Bucureşti - SUCURSALA CF 
CLUJ. 

 

21. Recalculare pensie. Luarea în considerare a acordului global  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1023 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr. 3549 din 28.04.2014 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. 
…, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta R.C. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de 
Pensii Cluj, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Din adeverinţa nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA Piatra-Neamţ rezultă că în 

perioada martie 1974 - august 2003 reclamanta a beneficiat de prime şi acord global care au 
făcut parte din fondul de salarii pentru care fostul angajator a reţinut şi a plătit contribuţiile la 
asigurările sociale de stat.  

 Potrivit art. 107 alin.3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculată prin 
adăugarea veniturilor prevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia.  

 Adeverinţa nr.444/12.09.2011 este identică cu adeverinţa nr. 446/07.05.2008 emisă de 
acelaşi angajator. 

 Prin sentinţa civilă nr. 20/C/16.01.2009 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată 
de reclamantă împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Neamţ cu consecinţa obligării 
pârâtei să recalculeze pensia reclamantei cu luarea în considerare a veniturilor înscrise i 
adeverinţa nr.446/07.05.2008 eliberată de SC E. SA.  

 Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Neamţ împotriva sentinţei civile nr. 20/16.01.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosar 
nr. ... pe care a modificat-o în parte în sensul obligării recurentei intimate să recalculeze 
pensia contestatoarei cu luarea în calcul a veniturilor înscrise în adeverinţa nr.446/07.05.2008 
eliberată de SC E. doar pentru perioada 01.04.2001-01.09.2003.  

 Deoarece prin hotărârea Curţi de Apel Bacău s-a statuat irevocabil asupra fondului 
cauzei cu privire la luarea în considerare a veniturilor din adeverinţa nr. 446/2008 identică cu 
adeverinţa nr.444/2011, instanţa a respins cererea de chemare în judecată formulată de către 
reclamantă.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta R.C., solicitând, modificarea 
în totalitate a prevederilor Sentinţei civile atacate, în sensul admiterii recursului aşa cum a fost 
formulat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că  sentinţa atacată este netemeinică şi nelegală, excepţia 
autorităţii de lucru judecat fiind admisă greşit de prima instanţă în temeiul art. 1201 Cod civil 
întrucât părţile din cauza care a făcut obiectul dosarului … şi prezenta cauză sunt diferite,  
Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, respectiv Casa Judeţeană de Pensii Cluj în având calităţi 
procesuale distincte. 

Apoi, în dosarul nr. … instanţele de judecata au statuat asupra Adeverinţei nr. 
446/2008, în dosarul prezent - nr.8300/117/2012, instanţele de judecata au supuse atenţiei 
veniturile suplimentare din Adeverinţa nr. 444/12.09.2011. 

În cauza din dosar nr. ... reclamanta a solicitat obligarea CJP Neamţ la recalculare cu 
luarea în calcul a „sporului în acord global” şi a „premiilor”. În acţiunea din dosar nr. 
8300/117/2012 a precizat cererea numai pe luarea în calcul a „sporului în acord global”. Prin 



urmare nu sunt îndeplinite motivele invocate de instanţa de fond care în fapt au condus la 
respingerea acţiunii. 

Referitor la fondul cauzei s-a invocat incidenţa Deciziei în interesul legii nr.19/2011 
pronunţata de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, obligatorie conform art. 3307 Cod procedură 
civilă, precizându-se că în Adeverinţa nr.444/12.09.2011 angajatorul a nominalizat acordul 
global acordat reclamantei pe perioada 01.03.1974-01.04.2001. 

 În toata perioada precizată în adeverinţa plata CAS-ului s-a făcut în baza Decretului 
389/1972, conform căruia angajatorul era obligat sa vireze (a bugetul asigurărilor sociale de 
stat o cota de 15%, la câştigul brut realizat, respectiv în baza Legii nr. 49/1992. 

În concluzie, întrucât reclamanta a fost salariat cu contract de munca pe durata 
nedeterminata intre anii 1973-2005, rezulte fără dubii ca toate sporurile au fost acordate pe 
lângă salarul tarifar de încadrare şi ca aşa cum a mai precizat pentru aceste sporuri angajatorul 
a achitat contribuţiile cuvenite conform reglementarilor legale de la acea data. 

În drept s-au invocat prevederile art.304 Cod pr. civ.; Legea nr.19/2000; Legea 
nr.263/2010 ; Legea nr.27/1966; Legea nr.3/1977, Decret nr.232/1986; Legea nr.57/1974 ; 
Decret nr.389/1972 ; Legea nr.49/1992 . 

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

 Excepţia autorităţii de lucru judecat a fost greşit admisă de prima instanţă întrucât în 
cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1201 Cod civil, respectiv obiectului şi 
cauza celor două dosare sunt diferite. Astfel, în dosarul nr. ...  al Tribunalul Neamţ, s-a 
solicitat recalcularea pensiei reclamantei în temeiul Adeverinţei nr. 446/07.05.2008 eliberată 
de SC E. SA, fără să se atace o decizie de pensie, iar în prezenta cauză s-a contestat Decizia 
de pensie nr. 275066/29.05.2012 în temeiul Adeverinţei nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. 
SA. De asemenea, aşa cum reiese din Sentinţa civilă nr. 20/16.01.2009 pronunţată de 
Tribunalul Bacău în dosar nr. ... (filele 9-11 dosar fond), prima acţiune s-a întemeiat pe 
dispoziţiile OUG 4/2005, în timp ce în prezenta cauză sunt incidente dispoziţiile Legii 
263/2010.   

Referitor la fondul cauzei, Curtea reţine că Conform pct.VI din Anexa 15 a HG 
257/2011 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 263/2010 (anexă care reglementează 
sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, , au făcut parte din baza de 
calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual) nu sunt luate 
în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a 
pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: 

● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife 
sau cote procentuale 

Referitor la veniturilor realizate în acord, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin 
decizia nr. 19/17.10.2011 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii în dosarul nr. 
18/2011, a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi 
ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat „formele de 
retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după 
cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru 
acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.” 

Reţinând că reglementarea legală din Legea nr. 19/2000 şi OUG 4/2005, privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public pe baza veniturilor realizate în acord global,  a fost 
reiterată de o manieră identică în conţinutul Legii nr.  263/2010 şi având în vedere recursul în 
interesul legii evocat anterior, Curtea constată că, pentru identitate de raţiune, concluziile 



reţinute de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt aplicabile şi în cazul cererilor de 
recalculare a pensiei întemeiate pe venituri realizate în acord global, formulate în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr. 263/2010.   

 Drept urmare, întrucât din Adeverinţa nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA (filele 4-
7 dosar fond, înregistrată la intimată în 07.03.2012 – fila 53 dosar fond) rezultă că recurenta a 
obţinut în perioada 01.03.1974-01.04.2001 venituri în acord pentru care s-a plătit contribuţia 
de asigurări sociale, conform reglementărilor legale în vigoare la acea dată, Curtea urmează ca 
în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, art. 107 alin. 3 şi 5 din Legea 263/2010, a 
art. 304 pct. 9, 3041 şi 312 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă să admită recursul declarat în 
cauză conform dispozitivului prezentei decizii. 

 
 

22. Decizie de concediere colectivă, fără stabilirea criteriilor de prioritate şi fără 
indicarea mecanismului de aplicare a lor. Anulare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1024 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.1183 din 03.02.2014, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr...., a fost admisă acţiunea formulată de către reclamanta P.A.I.  în contradictoriu cu pârâta 
S.C. M. CÂMPIA TURZII S.A., actualmente I.S. CÂMPIA TURZII, S.A., prin administrator 
judiciar RVA I. S.P.R.L. 

S-a dispus anularea Deciziei de concediere nr. 296/08.08.2012 emisă de către pârâtă. 
S-a dispus reintegrarea reclamantei în postul deţinut anterior emiterii deciziei. 
A fost obligată pârâta la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, 

majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu data desfacerii 
contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a fost angajată a societăţii 
pârâte în baza contractului individual de muncă înregistrat la ITM cu nr. 83504 din 
18/08/2003 (f.6) începând cu data de 02/10/2000 în funcţia de Inginer în cadrul 
Departamentului Investiţii. La data de 01/01/2011, a fost încheiat Actul adiţional nr. DG15 
din 14/01/2011 (f.8) prin care a fost modificat locul muncii la Departamentul Economic, în 
funcţia de inginer unde a lucrat până la data 09.08.2012, când prin Decizia nr. 296/08.08.2012 
(f.5) a fost concediată în temeiul art. 65 şi 68 C. Muncii. 

Potrivit art. 69 alin.3 C. Muncii, criteriile prevăzute de lege sau de contractele 
colective de muncă avute în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în vederea concedierii 
colective se aplică pentru departajarea salariaţilor numai după evaluarea realizării obiectivelor 
de performanţă. Astfel, pârâta avea obligaţia de a realiza evaluarea profesională a salariaţilor 
pentru a stabili îndeplinirea criteriilor de performanţă, în vederea concedierii, anterior aplicării 
celorlalte criterii menţionate în decizia de concediere.  

Din probele administrate în cauză instanţa a reţinut că pârâta nu a făcut dovada 
realizării evaluării profesionale a salariaţilor din cadrul Departamentului Economic anterior 
aplicării altor criterii pentru concedierea colectivă. Nu pot fi reţinute susţinerile pârâtei 
referitoare la inexistenţa obligaţiei de a realiza evaluarea profesională conform dispoziţiilor 
art. 69 alin.3 C. Muncii, cât timp dispoziţiile legale menţionate erau în vigoare la data 
adoptării Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 10/19.06.2012 (f.87). 

În chiar cuprinsul deciziei de concediere, pârâta a făcut menţiune cu privire la 
analizarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi în conformitate cu prevederile art. 6 din 
Contractul colectiv de Muncă valabil la nivel de societate şi ţinând cont de prevederile art. 
69(3) din Codul Muncii. 



În vederea optimizării numărului de personal, pârâta a emis Nota 32/201.06.2012 
(f.11) în care reclamanta este menţionată cu un rezultat obţinut la evaluarea activităţii 
profesionale „B”, respectiv „bine”, în contextul în care la nivelul Departamentului Economic, 
reclamanta ocupa singurul post de inginer. În susţinerea acestui calificativ, pârâta nu a probat 
nici un act de evaluare, reclamanta depunând pentru anii 2009 şi 2010 două fişe de evaluare 
personală (f.12-15), calificativele fiind însă de „foarte bine” şi „excelent”.  

Dintr-o altă perspectivă, la nivelul Departamentului economic din cadrul societăţii 
pârâte existau 4 posturi de inginer, pentru care pârâta susţine că s-a realizat evaluarea 
personalului (f.128-131). Formularele de evaluare au fost contestate de reclamantă, aceasta 
arătând că nu are cunoştinţă despre evaluare, că nu a semnat fişele şi că nu au fost 
comunicate, aspecte care le fac inopozabile salariatului.  

Mai mult, potrivit acestor documente, toate cele 4 persoane care ocupau funcţia de 
inginer au fost notate cu punctaj total de 98, respectiv o medie de 4,26. În această situaţie, nu 
pot fi reţinute susţinerile legate de concedierea reclamantei, în contextul în care măsura ar 
afecta doi soţi, se desface contractul soţului cu venit mai mic, iar reclamanta se găseşte în 
această poziţie, întrucât acest criteriu nu a fost prevăzut în nici un act din cadrul procedurii de 
concediere, ci doar în cadrul procesului, în exprimarea poziţiei procesuale. 

Potrivit art. 78 C. Muncii., concedierea dispusă cu nerespectarea criteriilor prevăzute 
de lege este lovită de nulitate absolută, text de lege incident şi în cauza dedusă judecăţii cu 
privire la decizia de concediere contestată de reclamantă. 

 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 78 şi 80 C. Muncii, instanţa a admis 
acţiunea formulată de reclamantă, a dispus anularea Deciziei de concediere nr. 
296/08.08.2012 emisă de către pârâtă, a dispus reintegrarea reclamantei în postul deţinut 
anterior emiterii deciziei şi totodată va obliga pârâta la plata despăgubirilor egale cu drepturile 
salariale indexate, majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu 
data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

 Împotriva acestei hotărâri, pârâta S.C. I.S. Câmpia Turzii S.A a declarat recurs prin 
care a solicitat casarea sentinţei, reţinerea cauzei spre rejudecare şi respingerea contestaţiei. 

 În motivarea recursului, s-a susţinut că măsura concedierii reclamantei a fost 
determinată de desfiinţarea postului său de inginer  din cadrul Biroului Investiţii 
subcompartiment al Departamentului Economic. 

 Organigrama  confirmă desfiinţarea efectivă a postului care a fost motivată de 
restrângerea activităţii pârâtei. Cum postul reclamantei de inginer era unic în structura 
departamentului, având atribuţii distincte faţă de celelalte posturi de inginer, se critică 
analizarea de către prima instanţă a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere. 

 Chiar dacă s-ar accepta opinia instanţei de fond,  se arată că în urma evaluării toţi 
inginerii din cadrul Departamentului economic au obţinut acelaşi punctaj, iar reclamanta a 
fost informată cu privire la  criteriile de evaluare a performanţei profesionale. 

 Criteriul subsidiar de departajare a fost  cel prevăzut de art.75 alin.3 lit. a din 
Contractul Colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii metalurgie  feroase şi neferoase, 
constând în împrejurarea că soţul reclamantei vizat de măsura concedierii colective a fost 
menţinut în activitate. 

 Reclamanta P.A.I. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, contestând că postul său făcea parte din Biroul Investiţii şi criticând inconsecvenţa 
pârâtei cu privire la criteriul selectării sale în vederea concedierii, sens în care prezintă 
variantele susţinute de pârâtă: rezultatul inferior al evaluării profesionale şi calitatea de 
salariat al soţului său. 

 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată 
următoarele: 



 Prin decizia de concediere contestată (fila 5 fond) se reţine în mod expres că  
„societatea a analizat criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere în conformitate 
cu prevederile art.6 din Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de societate şi ţinând 
cont de prevederile art.69(3) Codul muncii, astfel cum rezultă din procesul verbal încheiat cu 
reprezentanţii sindicatului reprezentativ din societate.” 

 În situaţia unei concedieri colective,  cum este cea care a avut loc la nivelul pârâtei, 
selecţia  salariaţilor a căror posturi sunt desfiinţate se realizează în urma aplicării criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere,  conform art.69 alin.2 lit. d Codul muncii, 
la care face trimitere art.69 alin.3 ce consacră prioritatea evaluării realizării obiectivelor de 
performanţă faţă de aceste criterii. 

 Cadrul legal evocat este întregit de obligaţia cuprinderii în decizia de concediere a 
criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art.69 alin.2 lit. d, în cazul  concedierilor 
colective. 

 Contrar acestor exigenţe legale, pârâta nu a precizat în decizia de concediere cum a 
fost desemnată reclamanta  în vederea concedierii în urma aplicării criteriilor de stabilire a  
ordinii de prioritate, pe care , aşa cum s-a arătat anterior, le-a menţionat în decizie ca fiind 
aplicabile şi determinante în cadrul acestei selecţii. 

 Un prim aspect pe care Curtea de Apel îl observă în acest context este că pârâta nu a 
indicat clar şi  punctual mecanismul de aplicare a acestor criterii, făcând trimitere doar la o 
normă a contractului colectiv de muncă şi la art.69 alin.3 din Codul muncii, care ar putea doar 
să întemeieze supoziţia aplicării criteriului evaluării profesionale. 

 Or, în atare situaţie, apărarea pârâtei din recurs  privind implicabilitatea criteriilor de 
selecţie în cazul unui post unic, cum este declarativ, cel  ocupat de reclamantă, contravine în 
mod vădit atât menţiunii din decizia de concediere din care rezultă că desemnarea reclamantei 
în vederea concedierii s-a bazat pe o analiză comparativă, aşadar pe un criteriu, cât şi poziţiei 
procesuale adoptată de pârâtă în cursul întregului proces, care nu poate fi caracterizat decât ca 
inconsecvenţă şi oscilantă. În acest sens Curtea de Apel remarcă varietatea apărărilor pârâtei  
cu privire la criteriul selectării reclamantei: evaluarea profesională cu un rezultat inferior 
celorlalţi colegi, păstrarea calităţii de salariat a soţului reclamantei. 

 Inconsecvenţa pârâtei cu privire la aspectele relevate determină Curtea de Apel să facă 
o a doua observaţie privind interdicţia ocrotită sub sancţiunea nulităţii absolute de art.79 
Codul muncii, ca angajatorul să invoce în faţa instanţei alte motive şi circumstanţe decât cele 
precizate în decizia de concediere, care prin urmare, nu poate fi complinită prin probatoriul 
administrat sau apărările exprimate în faţa instanţei. 

 Pârâta însă a nesocotit această interdicţie legală  cu caracter imperativ, invocând 
diverse criterii ce au stat la  baza selectării reclamantei în vederea concedierii, care, trecând 
chiar de impedimentul necuprinderii lor în decizia atacată, fie nu sunt dovedite sau susţinute 
în mod coerent şi articulat de întregul probatoriu (unicitatea postului din cadrul Biroului 
Investiţii), fie sunt vădit contradictorii (rezultatul inferior, respectiv punctajul egal al evaluării 
profesionale). Mai mult, pârâtă a ajuns  chiar să se prevaleze de criteriul social al  păstrării 
soţului reclamantei în unitate, prevăzut de un contract colectiv de muncă la nivel de ramură, 
neindicat în decizia de concediere şi a cărui valabilitate, la momentul emiterii deciziei de 
concediere ridică serioase semne de întrebare. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă. 

 
 
 
 



23. Cadre didactice. Ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe 
educaţionale. Necondiţionarea acordării ajutorului de prezentarea dovezilor justificative 

privitoare la achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 652 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.412 din 11.03.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr.4314/100/2013, a fost admisă  acţiunea formulată de reclamantul, Sindicatul Liber 
din Învăţământ Maramureş, în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar al judeţului Mara-
mureş, Şcoala Gimnazială S., Şcoala Gimnaziala C.,  Şcoala Gimnazială C., Şcoala 
Gimnazială M., Ministerul Educaţiei Naţionale.  

 Au fost obligaţi pârâţii Şcoala Gimnazială S., Şcoala Gimnazială C., Şcoala 
Gimnazială C., Şcoala Gimnazială M.,  să plătească membrilor de sindicat, (…) reprezentati 
de reclamant ajutorul financiar prevăzut de Legea 315/2006 pentru achiziţionarea de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice 
în învăţământul preuniversitar, pentru anul 2010, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 
100 Euro calculat la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. de la data plăţii. 

A fost obligat pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş să aloce unităţilor de 
învăţământ pârâte sumele necesare plăţii ajutorului financiar menţionat.  

A fost obligat Ministerului Educaţiei Naţionale să aloce Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Maramureş sumele necesare plăţii ajutorului financiar stabilit prin prezenta hotărâre  
în favoarea reclamantei.  

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că Reclamantul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş în numele membrilor săi de sindicat, (…), aceştia au fost  cadre 
didactice a unităţii de învăţământ pârâte Şcoala Gimnazială S., Scoala Gimnaziala C., Scoala 
Gimnaziala C., Scoala Gimnazială ,,M. şi nu au beneficiat de plata ajutorului financiar pentru 
achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare 
îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar pentru anul 2010. 

 Membrii de sindicat au solicitat plata ajutorului financiar pentru achiziţionarea de cărţi 
sau de programe educaţionale pe suport electronic  la data de 20.10.2009, conform cererilor 
înregistrate la filele 13,18, 27, 28,29, la data de 13.10.2009, conform cererilor înregistrate la 
fila 14, 15, 16, la data de 27.10.2009 la fila 17, la data de 11.10.2009 la fila 19, 26, la data de 
15.10.2009 la fila 21, 22, 25, la data de 26.10.2009 la fila 31, la data de 29.10.2009 la fila 32, 
toate aceste cererii fiind înregistrate înainte de data 01.11.2009. 

              Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/12.07.2006 privind stimularea achiziţionării 
de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare  îmbunătăţirii calităţii 
activităţii didactice în învăţământ „Se acordă  un ajutor financiar cadrelor didactice titulare 
şi/sau suplinitori calificaţi din învăţământ  în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 
educaţionale  pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii didactice”.  

 Conform acestui act normativ ajutorul financiar se acordă anual, la solicitarea cadrelor 
didactice  şi reprezintă echivalentul a 100 Euro, calculat la cursul de schimb valutar 
comunicat de BNR la data plăţii. 

 Din interpretarea acestor dispoziţii reiese că principala condiţie pe care persoanele 
trebuie să o îndeplinească  pentru a beneficia de acest drept bănesc special este aceea de a 
avea calitatea de cadru didactic  titular şi/sau suplinitor din învăţământul preuniversitar şi de a 
formula  o cerere de acordare a ajutorului financiar. 

 În  aplicarea acestor dispoziţii legale au fost emise norme metodologice aprobate prin 
H.G.  nr. 453/2007, care reglementează modalitatea de acordare a ajutorului financiar mai sus 
arătat.  



 În acest sens,  potrivit art. 1 din H.G. nr. 453/2007, beneficiază de ajutorul financiar  
prevăzut de Legea nr. 315/2006 cadre didactice şi/sau suplinitori calificaţi încadraţi  în 
învăţământul preuniversitar.  

  Potrivit art. 2 din aceleaşi norme, ajutorul financiar  se acordă de unitatea de 
învăţământ  la care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, iar potrivit art. 3 din norme, 
ajutorul  se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiari şi înregistrată până la 1 
noiembrie pentru anul următor, la unitatea de învăţământ la care  beneficiarul îşi are funcţia 
de bază, iar  plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.  

 Obligaţia de plată a ajutorului financiar revine unităţii şcolare  care trebuie să solicite 
lunar, până la data de 10 a fiecărei luni la Inspectoratul şcolar, sumele  necesare pentru  plata 
ajutorului financiar, iar, inspectoratele la rândul lor solicită lunar, până la data de 20 a fiecărei 
luni, la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului deschideri de credite bugetare pentru 
luna următoare, aşa cum prevede art. 5 din norme.  

 Mecanismul de plată a acestui ajutor financiar, aşa cum este reglementat legitimează 
calitatea procesuală a unităţii de învăţământ  cât şi a Inspectoratelor şcolare şi  Ministerului 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului.  

 Din economia dispoziţiilor Legii nr. 315/2006, rezultă că în intenţia legiuitorului a fost 
de a acorda acest drept sub  formă de  „ajutor” deci în avans.  

 Acelaşi lucru se desprinde şi din dispoziţiile HG nr. 453/2007, chiar dacă la art. 5 alin. 
6 se vorbeşte de justificări pe bază de documente de către beneficiari a ajutorului primit, 
atunci când în acelaşi articol  se stabileşte că acest ajutor financiar  se plăteşte în avans,  într-o 
singură tranşă, în limita echivalentului în euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat 
de BNR la data plăţii.  

 În raport de situaţia  de fapt aşa cum aceasta  rezultă din probele administrate, cât şi de 
reglementările prevăzute în Legea nr. 315/2006 şi HG nr. 453/2007, rezultă că naşterea 
dreptului cadrelor didactice membrii de sindicat la momentul când au fost îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege, respectiv la data depunerii cererii pentru plata acestuia ajutor, 
obligaţia plăţii de către unitatea de învăţământ devenind scadentă la 1 ianuarie a anului  2010. 

 Aşa fiind, pentru  anul 2010  dreptul cadrelor didactice de a primi  ajutorul financiar la 
nivelul echivalent euro era  născut la data când Legea nr. 315/2006 a fost abrogată prin art. 15 
lit. k  din Legea nr.118/2010, respectiv 3.07.2010, astfel încât cererile acestora au fost admise 
pentru întreaga sumă şi nu fracţionat pentru perioada cuprinsă între 01.01.2010 şi 03.07.2010.  

 Acest argument îşi găseşte sprijin şi în dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 315/2006 cu 
privire la ajutorul financiar cât şi în dispoziţiile art. 5 alin. 6 din HG nr. 453/2007 potrivit cu 
care plata ajutorului se face într-o singură tranşă. 

 De altfel, momentul plăţii ajutorului financiar nu are relevanţă asupra existenţei unui 
drept astfel cum reiese din lege, după cum  refuzul de a plăti acest drept până la momentul 
abrogării legii nu poate duce la desfiinţarea retroactivă a unui drept deja născut sub legea 
abrogată,  întrucât o lege civilă nu poate produce efecte retroactive. 

 Pe de altă parte, prevederea cuprinsă în dispoziţiile art. 5 alin. 3 din normele 
metodologice „în limita creditelor aprobate”, nu se poate interpreta în sensul limitării sau 
condiţionării dreptului de a primi ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice în învăţământul 
preuniversitar, drept   care este prevăzut de Legea nr. 315/2006, necondiţionat.  

 Dacă s-ar accepta o astfel de interpretare s-ar putea ajunge la situaţia inacceptabilă a 
lipsirii totale de dispoziţiile Legii nr. 315/2006, cu consecinţa lipsirii totale de acest drept a 
beneficiarilor lui.  

 De altfel, aşa cum este reglementat acest drept are un caracter patrimonial îndeplinind 
toate caracteristicile reglementate de art. 1 protocolul 1 la Convenţie, fiind totodată şi protejat 
de aceasta. 



 Dacă acordarea acestui ajutor ar fi condiţionată de existenţa disponibilităţilor bugetare 
înseamnă a transforma acest drept într-un drept iluzoriu, situaţie neacceptată de jurisprudenţa  
CEDO (cauza Viasu contra României 2009).  

      Prin neplata sumelor prevăzute de Legea  nr. 315/2006, angajatorul a încălcat atât 
dispoziţiile acestei legi cât şi ale art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, potrivit cărora 
angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor  toate drepturile ce decurg din lege, din 
Contractul colectiv de muncă aplicabil şi din Contractul individual de muncă. 

        Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa a admis  acţiunea formulată. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Maramureş, solicitând modificarea sentinţei civile atacate şi, procedând la rejudecarea cauzei 
respingerea acţiunii reclamantului Sindicatul Liber din învăţământ Maramureş ca netemeinică 
şi nelegală. 

 În motivare se arată că prezenta sentinţă ca netemeinică şi nelegală întrucât instanţa de 
fond nu a ţinut cont de faptul că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant nu au fost 
depus la dosar acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale 
pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, 
astfel că procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele 
didactice nu a fost urmată. 

 Membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant în prezenta cauză au fost, în anul 2010 
vizat în litigiu, cadre didactice cu norma de bază la unităţile de învăţământ indicate în cerere. 

 Apelantul invocă prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 315/2006 şi precizează că sumele 
necesare plăţii ajutorului financiar în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, se alocă 
potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 În prezenta cauză s-a făcut dovada că membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant au 
formulat cereri prin care au solicitat acordarea dreptului dedus judecăţii, însă nu au fost 
depuse acte justificative privind achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe 
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice pentru anul 2010, astfel 
că procedura legală stabilită în vederea beneficierii de acest ajutor solicitat de cadrele 
didactice nu a fost urmată. 

 Atribuţiile inspectoratelor şcolare în ceea ce priveşte acordarea acestui ajutor sunt 
expres prevăzute de dispoziţiile legale şi le regăsim la alin. 2, 4, 5 ale art. 5 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 315/2006.  

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a comunicat prin adresa nr. 128/15.11.2009 
(Anexa 1) faptul că „suma alocată pentru fiecare judeţ în parte reprezintă 33% din 
contravaloarea a 100 euro pentru fiecare beneficiar al acestui program conform Legii 
315/2006. 

 Pentru a asigura plata conform suplimentării bugetare, inspectoratele şcolare vor 
transmite fiecărei unităţi şcolare din judeţ să întreprindă măsuri pentru ca plata beneficiarilor 
programului naţional 100 Euro să se efectueze în limita a 130 lei din contravaloarea a 100 
Euro pentru fiecare beneficiar în parte.” 

în urma acestei comunicări, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a refăcut 
necesarul fondului de carte, calculând pentru fiecare cadru didactic suma de 130 lei, rezultând 
un total de 808.275 lei, 

 În aceste condiţii, au fost obligaţi să aloce către unităţile şcolare sumele necesare 
efectuării plăţii ajutoarelor în contul disponibil deschis în afara bugetului local doar în 
cuantum de 130 lei/cadru didactic. 

 În baza solicitărilor venite de la toate unităţi şcolare din judeţul Maramureş, 
inspectoratul şcolar şi-a respectat obligaţiile legale, solicitând mai departe, Direcţiei generale 
buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 



prin adresa nr. 6973/21.12.2012 (Anexa 2) care la nota de final deschiderea de explică faptul 
că suma de 1.791.000 lei reprezintă diferenţa de la 33% până la plata integrală a sumei de 100 
de Euro necesari pentru plata ajutorului financiar prevăzut în Legea 315/2006. 

 Această sumă reprezintă echivalentul în lei a sumei de 622.250 euro, rezultatul 
înmulţirii numărului de cadre didactice care au putut beneficia de acest ajutor cu suma de 100 
euro, aferentă fiecărui cadru didactic în parte (Anexa 3). 

 Prin întâmpinarea înregistrată la dosarul cauzei, intimatul Sindicatul Liber din 
Învăţământ Maramureş solicită respingerea apelului şi menţinerea sentinţei primei instanţe. 

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

Obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie plata sumelor reprezentând 
ajutorul financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, prevăzut de Legea nr. 315/2006.  

         Potrivit art. 5 din HG nr. 453/2007 privind Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 315/2006 „(1) Unităţile şcolare vor solicita lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, 
la inspectoratul şcolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii 
următoare. (2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor solicita lunar, 
până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Direcţia 
generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, necesarul de deschideri de credite bugetare 
pentru luna următoare. (3) Sumele necesare plăţii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. 
(2) se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, capitolul 65.01 
"Învăţământ", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale în bani", în limita creditelor bugetare aprobate. 
(4) Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului va aloca lunar către inspectoratele şcolare/al municipiului Bucureşti 
sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise. (5) Inspectoratele şcolare judeţene/al 
municipiului Bucureşti vor aloca lunar către unităţile şcolare sumele necesare efectuării plăţii 
ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis în afara bugetului local.” 

 Din prevederile art. 5 din HG nr. 453/2007, anterior menţionate, rezultă că pârâtului 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş îi revin o serie de obligaţii în ceea ce priveşte 
procedura efectivă de alocare şi plata către cadrele didactice a sumelor reprezentând ajutorul 
financiar solicitat. 

Apelantul invocă faptul că la dosarul de fond nu au fost depuse de către membrii de 
sindicat dovezile privind achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.           

Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 315/2006 „Ajutorul 
financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice (…)”, iar potrivit 
art. 3 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 „Ajutorul financiar se 
acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 
noiembrie”. 

În cauza dedusă judecăţii a fost probată depunerea de către membrii de sindicat a 
cererilor de acordare a ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006, astfel cum rezultă din 
adeverinţele emise de unitatea de învăţământ, acte ce nu au fost contestate.  

Susţinerea apelantului privind dovada efectuării cheltuielilor pentru achiziţionarea de 
cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic pentru fiecare cadru didactic îndreptăţit, nu 
este de natură să conducă la schimbarea soluţiei adoptate de prima instanţă, întrucât 
dispoziţiile legale incidente nu condiţionează plata de prezentarea anterioară a dovezilor 
justificative privitoare la achiziţia de cărţi sau programe educaţionale. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 5 alin. 6 din Normele metodologice aprobate prin HG 
nr. 453/2007 „Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, pe 



baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrare în cuantumul 
stabilit la art. 1 alin. (2). (…) Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în condiţiile 
legii, în termen de 15 zile calendaristice”. 

Din dispoziţiile legale mai sus citate, reiese că membrii de sindicat au un drept de 
opţiune între a dovedi efectuarea unor cheltuielilor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe 
educaţionale pe suport electronic anterior încasării ajutorului financiar sau de a face dovada 
efectuării unor atare cheltuieli în termen de 15 zile de la data la care au încasat sumele 
cuvenite în baza Legii nr. 315/2006. 

Referitor la susţinerile apelantului în sensul îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin potrivit 
dispoziţiilor legale şi lipsa alocării fondurilor necesare, Curtea constată că acest aspect 
aparţine etapei executării hotărârii, neputând fi opus drepturilor reclamanţilor, care nu depind 
de o astfel de condiţie cu caracter suspensiv de executare. 

Întrucât salariaţii sunt îndreptăţiţi la acordarea tuturor drepturilor conferite de lege, 
faptul că până în prezent nu au fost alocate sumele necesare plăţii drepturilor solicitate prin 
acţiune în cadrul demersurilor administrative ce premerg plata acestora, nu poate fi imputat 
cadrelor didactice reprezentate de către sindicat şi nici nu se poate constitui într-un motiv 
temeinic de respingere a acţiunii faţă de pârâtul apelant,  fiind în sarcina acestuia să facă 
demersurile pentru a obţine alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 
1 C.pr.civ., Curtea va respinge apelul declarat urmând a fi păstrată sentinţa atacată. 

 
 
Notă: În acelaşi sens, şi decizia nr. 653 din 2 septembrie 2014 şi Decizia nr. 655 din 2 

septembrie 2014  
 
 

24. Cadru didactic. Primă de vacanţă pentru anul 2010. Neîndreptăţire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 658 din 2 septembrie 2014  

Prin sentinţa civilă nr.617 din 08.04.2014 pronunţată de  Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr…., a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul G.A. în 
contradictoriu cu pârâtul, Colegiul Tehnic T.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul invocă Contractul 
Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş pe anul 
2008-2009 pentru acordarea primei de vacantă pe anul 2010.  

        Potrivit art.132 al.1 din Legea 62/2011 republicată” Clauzele contractelor 
colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute 
de lege.” 

      Prin Legea 330/2009 au fost abrogate dispoziţiile art. 50 alin. 12 din Legea 128/97 
şi prin urmare nu mai subzistă baza legală pe care să se întemeieze acordarea de drepturi 
salariale suplimentare faţă de cele legale , prin contractele colective de muncă.  

      Nu se poate admite ca printr-un contract colectiv de muncă( expresie a convenţiei 
părţilor) să se eludeze norme legale de salarizare, chiar dacă această convenţie este anterioară 
modificării legii. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul G.A., solicitând modificarea 
sentinţei civile atacate şi admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 

 În motivarea apelului s-au invocat prevederile art. 50 alin.12, art. 146 din Legea nr. 
128/1997, şi art. 150 din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii pe care le citează, arătându-se 
că prima de vacanţă este prevăzută în contractele de muncă unice la nivel naţional, la nivel de 



ramură învăţământ şi în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Maramureş. 

 S-a arătat că în conformitate cu  art. 29 alin.4 din Contractul Colectiv de Muncă Unic 
la Nivel de Ramură Învăţământ 2007-2008, „indemnizaţia de concediu se acordă salariatului 
cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediu de odihnă”, iar în art. 37 lit. g se prevede 
faptul că se acordă „o primă de vacanţă din venituri proprii, în condiţiile legii. Prima se 
acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. Aceste prevederi se regăsesc şi în Contractul 
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ 2003-2004. 

 Mai mult, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Maramureş pe anii 2008-2009 prevede în art. 36 lit. g că „toţi salariaţii din 
învăţământ primesc o primă de vacanţă, în cuantumul unui salariu de bază avut în luna 
anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. 

 S-a mai arătat că prima de vacanţă de este drept, şi nu o vocaţie, atât timp cât este 
prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Maramureş pe anul 2008-2009 şi în raport de prevederile art. 11 alin.1 lit. a, c şi d din Legea 
nr. 130/1996, precum şi art. 8 alin.2 din acelaşi act normativ. 

 În acelaşi Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009 se prevede că art. 4 alin.1 că: „Părţile se obligă ca, în 
perioada de aplicare a contractului colectiv de muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină 
promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea 
drepturilor care decurg din legislaţia specifică învăţământului, în vigoare la data înregistrării 
acestui contract precum şi din prezentul contract colectiv de muncă”. 

 În raport de dispoziţiile art.9 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş pe anul 2008-2009, valabilitatea acestuia s-a 
prelungit până la data de 11.11.2010. 

 Constituţia României la art. 41 alin.5 prevede că: „Dreptul la negocieri colective în 
materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate”. 

 Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea 
de apel, Curtea de Apel reţine următoarele: 

Dispoziţiile art. 157 alin. 2 din Codul muncii (în forma în vigoare pentru perioada în 
litigiu)  au instituit principiul potrivit căruia sistemul de salarizare a personalului din 
autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileşte 
prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative. 

Una dintre excepţiile de la acest principiu era prevăzută de dispoziţiile art. 50 alin. 12 
din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, potrivit cărora personalul 
didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul 
colectiv de muncă. 

Astfel, prin art. 36 lit. g din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009 înregistrat la Direcţia de 
Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Maramureş la data de 11.11.2008 s-a stipulat că „toţi 
salariaţii din învăţământ primesc o primă de vacanţă, în cuantumul unui salariu de bază avut 
în luna anterioară, care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu”. 

Însă, dispoziţiile cuprinsă în alin. 12 al art. 50 din Legea nr. 128/1997, care au prevăzut 
posibilitatea negocierii prin contracte colective de muncă a unor prime în favoarea cadrelor 
didactice, au fost abrogate în mod expres începând cu data de 1 ianuarie 2010 prin dispoziţiile 
pct. 40 al alin. 1 al art. 48 din Legea-Cadru nr. 330/2009. 

Ca o consecinţă a acestui fapt, Curtea constată că modul de salarizare al cadrelor 
didactice poate fi stabilit doar prin lege, fiind exclusă posibilitatea negocierii pentru drepturi 
de natura celor pretinse în prezentul litigiu, motiv pentru care se apreciază că este lipsită de 



temei cererea având ca obiect obligarea unităţii de învăţământ la plata primei de vacanţă 
pentru anul 2010, prevederile art. 36 lit. a din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul 
Inspectoratului Şcolar al jud. Maramureş pe anul 2008-2009, nefiind aplicabile în cauză. 

Deşi apelantul a invocat în susţinerea pretenţiilor sale şi Contractul Colectiv de muncă 
unic la nivel de ramură învăţământ 2007 – 2008 înregistrat la data de 12.11.2007, care 
prevedea acordarea unei prime de vacanţă din venituri proprii, în condiţiile legii, se reţine că 
acest contract colectiv nu mai era în vigoare la momentul la care se pretinde că s-ar fi născut 
dreptul la acţiune, deoarece fiind încheiat pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii 
potrivit art. 9 cu încă un an, a încetat la data de 12.11.2009. 

De asemenea, Contractul colectiv unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010 invocat în 
memoriul de apel, nu a prevăzut posibilitatea acordării primei de vacanţă, motiv pentru care şi 
din acest punct de vedere se constată a fi nefondate pretenţiile deduse judecăţii. 

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală şi 
temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 
Cod procedură civilă să respingă ca nefondat apelul.  

 
 
 

Întocmit, 
Preşedintele Secţiei I-a civile,  
Judecător Traian Dârjan 

 
 


