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1. Prescripţia dreptului la acţiune în despăgubiri pentru terenul afectat de o 
instalaţie de gaz. Momentul de la care începe să curgă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3680/R din 21 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 6767/2010 pronunţată de Judecătoria Bistriţa a fost respinsă 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Şieu-Măgheruş. 

A fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B.I., în 
contradictoriu cu pârâtele SC E.G.D. SA Târgu Mureş şi Comuna Şieu-Măgheruş. 

A fost respinsă cererea prin care reclamantul a solicitat să se constate că pârâtele nu au nici 
un drept real – uz, servitute sau superficie asupra terenului aflat în proprietatea reclamantului şi 



obligarea acestora la îndepărtarea obiectivului reţea de presiune redusă şi staţie de reglare 
măsurare de sector gaze naturale, ca neîntemeiată. 

A fost respinsă cererea reclamantului de obligare a  pârâtelor la plata, în solidar, a sumei de 
490.961 lei reprezentând contravaloarea suprafeţei de teren indisponibilizat şi diferenţa de 
valoare cu care s-a diminuat restul terenului aflat în vecinătatea obiectivului de gaze naturale, ca 
fiind prescris dreptul la acţiune. 

A fost obligat reclamantul la plata în favoarea pârâtei Comuna Şieu-Măgheruş a sumei de 
952 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă, pe baza probatoriului administrat, 
a reţinut următoarele. 

La data de 16.10.1991, Comisia comunală de aplicare a legii fondului funciar Şieu-
Măgheruş a eliberat reclamantului şi numitelor B.M., în prezent decedată, şi B.M., adeverinţa nr. 
3211 care atesta faptul că acestora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin Hotărârea nr. 
57/20.09.1991 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
pentru suprafaţa totală de 10 ha. 

În cursul anului 1995, în vederea introducerii gazelor naturale în comuna Şieu-Măgheruş şi 
satele componente, Consiliul local al comunei Şieu-Măgheruş a efectuat demersurile necesare în 
vederea obţinerii autorizaţiei de construire, demersuri în urma cărora s-a eliberat de către 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, la data de 27.03.1995, certificatul de urbanism nr. 30 privitor 
la terenul pe care urmau a fi efectuate lucrările, specificându-se necesitatea obţinerii acordului 
scris al proprietarilor de teren, iar la data de 03.01.1996 s-a eliberat de către Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de alimentare cu gaze 
naturale – reţea de presiune şi staţii reglare măsurare de sector Şieu-Măgheruş, Chintelnic, 
Podirei, Arcalia, Sărăţel, Crainimăt. În cadrul acestor lucrări, în perioada 1995-1996 pe terenul cu 
privire la care s-a eliberat adeverinţa mai sus menţionată s-a amplasat o conductă subterană de 
oţel de medie presiune şi o staţie de reglare măsurare gaze naturale. 

La data de 19.06.2006 reclamantului şi numitelor B.M. şi B.M. li s-a eliberat Titlul de 
proprietate nr. 32745 prin care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei 
de 9 ha 9988 mp teren situat în localitatea Şieu Măgheruş, conform adeverinţei de proprietate 
menţionată anterior, în suprafaţa reconstituită fiind inclusă şi suprafaţa de 9185 mp situată în 
intravilanul localităţii Şieu Măgheruş, având categoria de folosinţă fânaţ, identificată în tarla 
94/15/1, parcela 7F, pe care se afla amplasată conducta subterană de oţel de medie presiune şi 
staţia de reglare măsurare gaze naturale. 

Dreptul de proprietate astfel dobândit de reclamant şi numitele B.M. şi B.M. asupra 
terenului în suprafaţă de 9185 mp a fost înscris în CF 1697 Şieu Măgheruş nr. cadastral 851 în 
favoarea proprietarilor în indiviziune. 

La data de 13.12.2006 a fost dezbătută pe cale notarială succesiunea rămasă după defuncta 
B.M., decedată la data de 17.03.2006, fiind eliberat certificatul de moştenitor nr. 11/2006 potrivit 
căruia succesiunea a revenit moştenitorilor B.I.-reclamantul şi B.M., în calitate de fii ai defunctei, 
în masa succesorală fiind inclusă şi cota de ¼ din terenul în suprafaţă de 9185 mp, înscris în CF 
1697 Şieu Măgheruş, nr. cadastral 851. 

După dezbaterea notarială a succesiunii rămase după defuncta B.M., reclamantul şi numita 
B.M. şi-au partajat amiabil suprafaţa de 9185 mp înscrisă în CF 1697 Şieu Măgheruş, nr. cadastral 
851, precum şi alte imobile terenuri, reclamantului revenindu-i suprafaţa de 6185 mp din 
suprafaţa de 9185 iar numitei B.M. revenindu-i suprafaţa de 3000 mp din suprafaţa de 9185. În 
urma partajului amiabil suprafaţa de teren pe care era amplasat obiectivul reţea de presiune 
redusă şi staţie de reglare măsurare de sector gaze naturale i-a revenit reclamantului, fiind inclusă 
în lotul de 6185 mp. 

Privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Şieu-Măgheruş, pusă 
în discuţia părţilor în şedinţa publică din data de 20.05.2009 şi unită cu fondul prin încheierea de 
şedinţă din data de 20.05.2009, prima instanţă a reţinut faptul că autorizaţia de construire a 
obiectivului reţea de presiune redusă şi staţie de reglare măsurare de sector gaze naturale, 
eliberată Comunei Şieu-Măgheruş, şi contractul de atribuire în folosinţă gratuită încheiat la data 



de 11.03.2002 între Consiliul local al com. Şieu-Măgheruş, în calitate de reprezentant al Comunei 
Şieu Măgheruş, şi SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, având ca obiect atribuirea în folosinţă 
gratuită a reţelei de distribuţie a gazelor naturale în loc. Şieu Măgheruş, relevă faptul că 
proprietara staţiei de reglare-măsurare gaze naturale amplasată pe terenul proprietatea 
reclamantului este Comuna Şieu-Măgheruş. Raportat la această stare de fapt instanţa a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comunei Şieu-Măgheruş ca neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa de fond a reţinut că la data de 30.06.1997 s-a 
încheiat procesul-verbal prin care Comitetul de gaz Şieu-Măgheruş şi SC O. Sa Bistriţa s-au 
obligat să o scutească de taxa pentru conducta de joasă presiune pe numita B.M., taxa urmând a fi 
suportată de locuitorii satului Şieu Măgheruş, şi de cheltuielile aferente realizării instalaţiei de 
racord gaz la imobilul situat la nr. administrativ 105, inclusiv interior, în schimbul dezafectării 
suprafeţei de teren de 650 mp care era proprietatea numitei B.M., în vederea amplasării staţiei de 
gaz de joasă presiune. 

Procesul-verbal menţionat nu a fost semnat de numita B.M., aşa cum relevă declaraţiile 
martorilor R.I. şi B.I., ci de către martorul B.I., ginerele numitei B.M., astfel că respectivul proces-
verbal nu reprezintă o probă a constituirii drepturilor de superficie şi de servitute de către numita 
B.M. în favoarea proprietarilor instalaţiei de gaz. Cu toate acestea, declaraţiile martorilor audiaţi 
relevă faptul că între numita B.M., Consiliul local al comunei Şieu-Măgheruş şi SC O. SA a existat 
o înţelegere verbală prin care numita B.M. şi-a dat consimţământul privitor la folosirea terenului 
pe care era construită instalaţia de gaz în schimbul scutirii acesteia de la plata taxei pentru 
conducta de joasă presiune şi de la plata costurilor reţelei interioare de gaz.  

Astfel, cu toate că nu există un act scris referitor la convenţia încheiată între B.M., Consiliul 
local al comunei Şieu-Măgheruş şi SC O. SA, existenţa acestei convenţii a fost probată prin 
declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, martori cu a căror audiere reclamantul, prin reprezentant, 
a fost de acord, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 1191 alin. 3 Cod civil. Aceiaşi martori 
menţionaţi anterior au relevat faptul că obligaţiile asumate de SC O. SA şi Comuna Şieu-
Măgheruş prin consiliul local au fost executate, respectiv B.M. a fost scutită de la plata taxei 
pentru conducta de joasă presiune iar la locuinţa acesteia situată la nr. administrativ 105 s-a 
efectuat instalaţia interioară de gaz fără plata vreunei sume de bani, în prezenţa numitei B.M., 
aspecte ce dovedesc, de asemenea, existenţa înţelegerii dintre B.M., SC O. SA şi Comuna Şieu-
Măgheruş. 

Instanţa a reţinut de asemenea faptul că lipsa unui act scris nu afectează valabilitatea 
convenţiei încheiate între B.M., Consiliul local al comunei Şieu-Măgheruş şi SC O. SA, actul scris 
fiind necesar doar pentru probarea actului juridic, întrucât, în perioada în care a fost încheiată 
convenţia, respectiv anul 1997, nu exista o dispoziţie legală care să prevadă obligativitatea 
încheierii actului de constituire a dreptului de superficie şi a dreptului de servitute într-o anumită 
formă, o asemenea dispoziţie legală fiind introdusă doar ulterior încheierii convenţiei privitoare la 
terenul în litigiu, prin Legea nr. 247/2005. 

Partajul între cei trei coproprietari ai terenului în litigiu nu s-a realizat anterior decesului 
numitei B.M., ci doar în data de 18.04.2007, între reclamant şi numita B.M., partaj prin care cei 
doi coproprietari şi-au partajat inclusiv cota dobândită prin succesiune de la numita B.M.. Prin 
acceptarea succesiunii rămase după defuncta B.M., reclamantul şi numita B.M. au dobândit nu 
doar drepturile cuprinse în masa succesorală, ci şi obligaţiile asumate de către defuncta B.M., 
inclusiv obligaţiile corelative drepturilor de superficie şi de servitute instituite de defunctă în 
favoarea proprietarilor instalaţiei de gaz. Astfel, prima instanţă a reţinut că invocarea de către 
reclamant a lipsei acordului său sau a unuia dintre coproprietari pentru efectuarea instalaţiei de 
gaz pe terenul în litigiu este neîntemeiată. Mai mult, martorul B.I., soţul coproprietarei B.M. şi 
cumnatul reclamantului, a menţionat faptul că atât soţia sa, B.M., cât şi reclamantul B.I. au avut 
cunoştinţă şi şi-au dat acordul verbal ca martorul să semneze procesul-verbal privitor la 
efectuarea instalaţiei de gaz pe terenul în litigiu. 

Instanţa a reţinut, de asemenea, ca neîntemeiată invocarea de către reclamant a încălcării 
art. 480 Cod civil potrivit căruia proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune 
de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege, atributele dreptului de 



proprietate asupra terenului în litigiu fiind restrânse, în schimbul unei prestaţii materiale, prin 
voinţa coproprietarei B.M., drepturile şi obligaţiile acesteia fiind transmise prin succesiune 
reclamantului şi numitei B.M.. De asemenea, prima instanţă a apreciat că nu a fost încălcat nici 
art. 44 pct. 5 din Constituţie, potrivit căruia pentru lucrări de interes general, autoritatea publică 
poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul 
pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune 
imputabile autorităţii, întrucât pentru lipsa folosinţei terenului numita B.M. a primit despăgubiri 
echivalente cu taxa pentru conducta de joasă presiune şi cu cheltuielile aferente realizării 
instalaţiei de racord gaz la imobilul situat la nr. administrativ 105, inclusiv interior, despăgubiri 
care au fost stabilite prin învoiala părţilor. 

Dispoziţiile legale cuprinse în Legea nr. 134/1995, în prezent abrogată, şi cele cuprinse în 
Legea nr. 238/2004, invocate de reclamant, nu sunt aplicabile în prezenta cauză, legile respective 
reglementând activitatea de exploatare a petrolului. 

Dispoziţiile legale prevăzute de art. 70 din OG nr. 60/2000, invocate de reclamant, sunt în 
prezent abrogate, iar art. 86-90 din Legea nr. 238/2004, lege invocată atât de reclamant cât şi de 
pârâta SC E.G.D. SA, reglementează, într-adevăr, mai multe drepturi reale ale concesionarului 
serviciilor de distribuţie a gazelor naturale asupra terenurilor proprietatea terţelor persoane: 
dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau 
retehnologizării capacităţilor în domeniul gazelor naturale, dreptul de uz pentru asigurarea 
funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor 
necesare şi dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru 
instalarea de reţele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii şi pentru accesul 
la locul de amplasare a acestora, fără a reglementa dreptul de superficie asupra terenurilor 
proprietate privată aparţinând terţilor. Instanţa a reţinut însă că dispoziţiile legale menţionate 
referitoare la constituirea dreptului de uz şi de servitute legală nu sunt relevante în prezenta cauză 
întrucât, anterior intrării în vigoare a acestei legi, prin voinţa părţilor, a fost constituit dreptul de 
superficie şi dreptul de servitute de trecere prin voinţa părţilor, respectiv prin convenţie, 
despăgubirile fiind de asemenea stabilite de părţi de comun acord, astfel încât nu se mai pune 
problema despăgubirilor ce ar trebui acordate potrivit vreunei dispoziţii legale. 

De asemenea, instanţa nu a reţinut ca întemeiată susţinerea reclamantului potrivit căreia 
atunci când a dobândit terenul, obiectivul de gaze naturale era deja amplasat pe teren, fiind pus în 
faţa faptului împlinit, întrucât alături de dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor 
cuprinse în masa succesorală a defunctei B.M. reclamantul a dobândit şi obligaţiile acesteia, 
inclusiv obligaţia asumată de aceasta de a permite pârâtelor să folosească terenul în litigiu. 

Având în vedere aceste considerente, instanţa a respins cererea prin care reclamantul 
solicită ca instanţa să constate că pârâtele nu au nici un drept real – uz, servitute sau superficie, 
asupra terenului aflat în proprietatea reclamantului şi cererea de obligare a pârâtelor la 
îndepărtarea obiectivului denumit reţea de presiune redusă şi staţie de reglare-măsurare de sector 
gaze naturale, ca neîntemeiată. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2009 instanţa a admis excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune privitor la capătul de cerere prin care reclamantul solicită obligarea 
pârâtelor în solidar la plata sumei de 490.961 lei reprezentând contravaloarea suprafeţei de teren 
indisponibilizat şi diferenţa de valoare cu care s-a diminuat restul terenului aflat în vecinătatea 
obiectivului de gaze naturale, astfel că instanţa a respins acest capăt de cerere ca fiind prescris 
dreptul la acţiune. 

Împotriva acestei hotărâri, a formulat apel reclamantul B.I., iar prin decizia civilă nr. 38/A 
din 18 mai 2011 s-a admis, în parte, apelul declarat de reclamantul B.I., sentinţa a fost desfiinţată 
în parte cu privire la respingerea cererii reclamantului de obligare a pârâtelor la plata sumei de 
490.196 lei despăgubiri ca fiind prescrisă şi a fost trimisă cauza spre rejudecare pe fond cu privire 
la această cerere Judecătoriei Bistriţa. 

Reclamantul a fost obligat să plătească pârâtei Comuna Şieu Măgheruş suma de 476 lei 
cheltuieli de judecată la fond. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. 



Apelantul a fost obligat să plătească intimatei Comuna Şieu Măgheruş suma de 750 lei 
cheltuieli de judecată parţiale în apel. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în ce priveşte pretenţia principală din acţiunea 
precizată formulată de reclamant privind constatarea că pârâtele nu au nici un drept real-uz, 
servitute, superficie asupra terenului aflat în proprietatea reclamantului şi în consecinţă să 
înceteze exercitarea nelegitimă, prin obligarea acestora să îndepărteze obiectivul „reţea de 
presiune redusă şi staţie de reglare măsurare de sector de gaze naturale” de pe terenul 
reclamantului, tribunalul apreciază că soluţia primei instanţe de respingere ca neîntemeiată este 
temeinică şi legală şi se impune a fi menţinută potrivit următoarelor considerente. 

Contrar aserţiunilor apelantului reclamant, tribunalul a considerat că la data construirii 
obiectivului anterior menţionat în anul 1997, reclamantul nu era titularul dreptului de proprietate 
asupra terenului pe care a fost amplasată această staţie şi reţea de gaze naturale. Dreptul de 
proprietate al reclamantului asupra acestei parcele de teren a fost dovedit incontestabil doar prin 
TP 32745/19 iunie 2006 prin care a fost reconstituit dreptul de proprietate atât pentru reclamant, 
cât şi pentru mama sa, B.M. şi sora acestuia B.M., pentru o suprafaţă totală de 9 ha 9988 mp, ce 
include şi parcela de 9185 mp, identificată în parcela 94/15/1, iar terenul a revenit în proprietatea 
exclusivă a reclamantului după dezbaterea succesiunii mamei reclamantului, prin act de partaj 
amiabil notarial autentificat în data de 18 aprilie 2007, în urma căruia reclamantul a fost de acord 
să-i revină terenul de 6185 mp, parcelă de teren  pe care era amplasat obiectivul respectiv. 

Aşa fiind, tribunalul a statuat că la data ridicării şi finalizării reţelei de presiune redusă şi 
staţie de reglare măsurare de sector de gaze naturale, respectiv încă din anul 1997, reclamantul 
apelant nu avea nici un drept de proprietate asupra parcelei de teren pe care era amplasat 
obiectivul de interes local menţionat, situaţie în care, contrar susţinerilor apelantului, nici nu era 
nevoie să i se solicite acordul la ridicarea şi amplasarea acestui obiectiv. În aceste condiţii nu se 
poate considera că pârâtele la data edificării acestui obiectiv nu aveau nici un drept real asupra 
terenului. 

S-a subliniat faptul că atât timp cât nu era finalizată procedura de reconstituire a terenului 
prin emiterea titlului de proprietate şi a procesului verbal de punere în posesie în favoarea 
reclamantului şi a rudelor sale anterior arătate, terenul respectiv, chiar dacă s-ar fi aflat în 
folosinţa faptică a mamei apelantului, era încă la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar la data 
amplasării obiectivului în litigiu, pentru că, după cum se ştie, la acea dată 1997, potrivit Legii nr. 
18/1991 nu era obligatorie reconstituirea terenului pe vechiul amplasament, fiind posibilă 
atribuirea unui teren pe alt amplasament.  

Faptul că s-a eliberat adeverinţa nr. 3211/16.10.1991 şi respectiv Hotărârea nr. 
37/20.09.1991 în favoarea reclamantului apelant, a lui B.M. şi B.M., nu poate fi interpretată în 
sensul urmărit de reclamant, pentru că aceste acte nu fac dovada dreptului de proprietate asupra 
parcelei de teren în litigiu, ci doar indică suprafaţa totală ce trebuia reconstituită de 10 ha., aceste 
acte nu cuprind amplasamentul exact al suprafeţelor de teren ce se vor reconstitui, aceasta fiind 
stabilită doar la data întocmirii şi semnării procesului verbal de punere în posesie şi emiterii 
titlului de proprietate. La data ridicării obiectivului de gaze naturale, cel mult terenul respectiv se 
afla în folosinţa faptică a mamei reclamantului, iar nu şi a reclamantului apelant ce locuia într-o 
altă localitate, iar aceasta din probele de la dosar, reiese că şi-a exprimat acordul verbal să fie 
amplasată reţeaua şi staţia de gaze naturale, beneficiind de instalarea gratuită a gazului metan în 
gospodărie.  

Tribunalul a observat că în ce priveşte poziţia de proprietar al reclamantului asupra 
terenului în litigiu, apelantul are o poziţie contradictorie, în sensul că atunci când motivează 
cererea principală susţine că era deja proprietar la data instalării obiectivului pe terenul în litigiu, 
iar atunci când motivează cererea de despăgubiri  sub aspectul prescripţiei, susţine că nu era 
proprietar decât din momentul emiterii titlului de proprietate. În mod firesc nu este posibilă logic 
existenţa concomitentă a acestor susţineri contradictorii, iar tribunalul statuează că reclamantul 
trebuie considerat proprietar incontestabil asupra suprafeţei de teren doar de la data eliberării 
titlului de proprietate. 



Este real că, ulterior amplasării obiectivului respectiv, prin emiterea titlului de proprietate 
şi a procesului verbal de punere în posesie, reclamantul şi celelalte două persoane din titlu, au fost 
puse în situaţia atribuirii unui teren ocupat parţial de un obiectiv de interes local pentru 
comunitatea locală din comună, dar acest lucru nu poate determina o soluţie de admitere a 
acţiunii precizate în ce priveşte petitul principal, pentru că după cum s-a explicat la data ridicării 
acestui obiectiv, nu era necesar acordul reclamantului, nefiind încă proprietar asupra parcelei de 
teren respective, situaţie în care se poate reţine în favoarea pârâtelor existenţa la data construirii 
obiectivului a unui drept de uz şi servitute, drept ce s-a consolidat ulterior în condiţiile legii nr. 
238/2004, intrată în vigoare anterior emiterii titlului de proprietate în favoarea reclamantului, 
lege ce reglementează, următoarele drepturi reale ale concesionarului serviciilor de distribuţie a 
gazelor naturale asupra terenurilor proprietatea terţelor persoane: dreptul de uz pentru 
executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţilor 
în domeniul gazelor naturale, dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii 
prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare şi dreptul de servitute legală de 
trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, conducte, linii sau de alte 
echipamente aferente capacităţii şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora. 

Tribunalul nu a găsit fondată nici critica apelantului referitoare la excepţia de nelegalitate a 
"Certificatului de urbanism nr. 30 din martie 1995", a "Autorizaţiei de construcţie nr. 3 din 
ianuarie 1996 eliberate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru obiectivul aflat în litigiu, 
pentru că prima instanţă în mod judicios a hotărât că actele administrative a căror nelegalitate a 
invocat-o pe cale de excepţie nu au legătura directă cu soluţionarea cauzei, ţinându-se cont în 
acest sens şi de statuările instanţei de apel potrivit cărora la data eliberării acestor acte 
administrative, cât şi la data realizării obiectivului, reclamantul apelant nu era proprietarul 
terenului respectiv. 

În ce priveşte cererea din acţiunea precizată formulată de reclamant prin care a solicitat 
obligarea pârâţilor la plata sumei de 490.961 lei, ce a fost respinsă de prima instanţă ca prescrisă, 
tribunalul a considerat că această soluţie este nelegală şi se impune a fi desfiinţată pentru 
următoarele argumente.  

Este neîndoielnic faptul că dreptul material la acţiune în ce priveşte cererea de despăgubiri 
este supus termenului de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, fiind o 
cerere distinctă, iar nu accesorie cererii principale, dar acesta nu începe să curgă de la data la care 
a fost amplasat obiectivul de gaze naturale pe teren, ci din momentul în care reclamantul a 
devenit proprietar incontestabil asupra suprafeţei de teren în litigiu, iar acest lucru s-a realizat 
prin eliberarea TP 32745/ 19 iunie 2006, deoarece de la data la care acesta a devenit proprietar s-
a putut considera prejudiciat şi acţiona în justiţie persoanele pe care le consideră responsabile, iar 
raportat la data emiterii titlului de proprietate, anterior menţionată, tribunalul, observând data 
înregistrării acţiunii iniţiale, respectiv 20 februarie 2008, a constatat că nu era expirat termenul 
de prescripţie de 3 ani prevăzut de lege, caz în care soluţia admiterii excepţiei prescripţiei invocate 
de pârâtă şi respingerii acestor pretenţii ca prescrise, este dată prin aplicarea greşită a 
prevederilor legale, motiv pentru care a fost desfiinţată. 

Faţă de această situaţie, tribunalul în baza art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă, în forma 
nemodificată prin legea nr. 202/2010, a admis, în parte, apelul declarat de reclamant conform 
dispozitivului.  

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii E.G.D. S.A. Târgu-Mureş, CONSILIUL 
LOCAL ŞIEU MĂHGHERUŞ şi COMUNA ŞIEU MĂGHERUŞ prin Primar. 

Pârâtul E.G.D. SA Târgu Mureş a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a deciziei 
referitoare la prescrierea dreptului la acţiune privind obligarea pârâtei la plata în solidar a sumei 
de 490.971 lei şi menţinerea sentinţei pronunţată de Judecătoria Bistriţa ca legală şi temeinică. 

În motivarea recursului a arătat că deoarece tribunalul a menţinut hotărârea instanţei de 
fond cu privire la dreptul pârâtei de uz şi servitute, exercitate cu titlu gratuit asupra terenului în 
cauză aşa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 351/2004, consideră că data începerii 
prescripţiei dreptului la despăgubiri nu îi este opozabilă, în condiţiile în care nu datorează aceste 
despăgubiri. 



Apreciază că instanţa de apel a aplicat în mod greşit dispoziţiile Decretului nr. 167/1958 şi 
cele ale Legii nr. 241/1947 deoarece potrivit textelor de lege mai sus invocate prescripţia este 
cârmuită în ceea ce priveşte natura durata şi efectele, de dispoziţiile legale sub care au fost 
începute. 

În baza Legii nr. 18/1991 antecesoarei reclamantului respectiv B.M., fiicei acesteia B.M. şi 
reclamantului le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de 10 hectare din 
care 9185 mp situat în intravilanul localităţii, teren pe care în anul 1996 s-a construit o staţie de 
reglare măsurare gaze naturale, conform adeverinţei nr. 3211/16.10.1991 de punere în posesie. 

În baza proiectelor de execuţie în 1996 antecesoarea reclamantului, respectiv B.M. a fost de 
acord ca pe terenul său de aproximativ 600 mp să se construiască o staţie de reglare măsurare. 

Pentru cedarea acestui teren în folosinţa comunei Şieu Măgheruş antecesoarea 
reclamantului a fost scutită integral de contribuţia în bani pentru realizarea reţelei de distribuţie 
gaze naturale a localităţii precum şi a instalaţiei interioare de gaze naturale de la domiciliul 
acesteia, lucrare realizată. 

După decesul numitei B.M., moştenitorii acesteia prin acceptarea succesiunii rămase după 
defunctă, au dobândit nu doar drepturile cuprinse în masa succesorală ci şi obligaţiile asumate de 
defunctă, aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond. 

În atare situaţie, consideră că termenul de prescripţie în plată pentru eventuale 
despăgubiri curge din anul 1996 data începerii şi finalizării lucrărilor de construcţie a staţiei de 
reglare măsurare cât şi a instalaţiei interioare realizată la domiciliul antecesorului reclamantului. 
Reclamantul în calitate de succesor a preluat în mod indirect prin acceptarea succesiunii şi 
termenul de despăgubire de la data executării lucrării respectiv 1996 şi nu de când a avut loc 
ieşirea din indiviziune. 

Pârâţii Consiliul Local Şieu Măgheruş şi Comuna Şieu Măgheruş au solicitat admiterea 
recursului modificarea deciziei cu privire la admiterea apelului şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare pentru soluţionarea capătului de cerere privitor la despăgubiri, în sensul de a respinge 
în totalitate apelul declarat cu obligarea intimatului la plata integrală a cheltuielilor de judecată în 
apel şi recurs. 

Consideră că decizia este nelegală cu privire la aprecierea ca fiind în termen promovată 
acţiunea în pretenţii. 

Adeverinţa de proprietate nr. 3211/16.10.1991 eliberată de Comisia Judeţeană a conferit 
reclamantului încă de la data eliberării ei, un veritabil titlu de proprietate asupra suprafeţei 
reconstituite, şi implicit asupra amplasamentului terenului în litigiu, identificat în parcela 
94/15/1. Titlul de proprietate nr. 32745/19.06.2006 doar a scos din vigoare adeverinţa nr. 3211 şi 
nu a stabilit dreptul de proprietate, de la acea dată, asupra parcelei în litigiu în favoarea 
reclamantului, aşa cum statuează instanţa de apel. 

Arată că art. 8 din Legea nr. 18/1991 rep. prevede că stabilirea dreptului de proprietate se 
face la cerere, iar comisiile locale stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru 
care se reconstituie dreptul de proprietate pe care le validează comisiile judeţene. 

În sensul că adeverinţa de proprietate constituie un act administrativ irevocabil şi nu un 
act provizoriu, invocă şi literatura de specialitate, care a recunoscut forţa juridică probantă a 
acesteia inclusiv în cadrul acţiunilor în revendicare şi de sistare a stării de indiviziune, îndeplinind 
chiar condiţiile cerute de lege pentru înscrierea dreptului de proprietate în evidenţele de carte 
funciară. 

Consideră că este total greşită opinia instanţei de apel care a statuat că la data ridicării 
obiectivului de gaze naturale, cel mult terenul respectiv se afla în folosinţa faptică a mamei 
reclamantului, iar nu şi a reclamantului apelant ce locuia într-o altă localitate, căci adeverinţa de 
proprietate nr. 3211/1991 a conferit calitatea de proprietar deopotrivă atât reclamantului, cât şi 
mamei şi surorii acestuia, indiferent dacă vreunul dintre ei se afla sau nu în posesia terenului. 

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 
urmează să admită recursurile pentru următoarele considerente: 

În prealabil trebuie constat că instanţa de recurs a fost investită doar cu privire la aspectul 
prescrierii cererii precizate de acordare a despăgubirilor în sumă de 490.971 lei, pentru 



prejudiciul suferit ca urmare a afectării folosinţei terenului indisponibilizat reprezentând 
contravaloarea suprafeţei de teren indisponibilizat, mai precis valoarea de înlocuire a terenului 
efectiv ocupat şi diferenţa de valoarea cu care s-a diminuat restul terenului aflat în vecinătatea 
obiectivului de gaze naturale, cerere depusă la dosar fond. 

Cu privire la celelalte chestiuni hotărârile instanţei de fond şi apel au intrat în puterea 
lucrului judecat, instanţa de recurs nefiind investită cu acestea. 

Printre aceste chestiuni sunt starea de fapt reţinută privitor la acordul viitorilor 
coproprietari pentru şi la momentul edificării reţelei de gaz, respingerea acţiunii pentru 
constatarea lipsei dreptului real al pârâtelor şi obligarea la îndepărtarea obiectivului pentru 
reţeaua de gaz ca şi plata contravalorii către B.M. a despăgubirilor pentru terenul ocupat de 
reţeaua de gaz. 

Pârâtul E.G.D. S.A. Târgu-Mureş consideră că termenul de prescripţie în plată pentru 
eventuale despăgubiri curge din anul 1996 data începerii şi finalizării lucrărilor de construcţie a 
staţiei de reglare măsurare cât şi a instalaţiei interioare realizată la domiciliul antecesorului 
reclamantului.  

Curtea va face o analiză a obiectului acţiunii pentru că în funcţie de aceasta se va lămuri şi 
data naşterii dreptului la acţiune cât şi implicit începerea curgerii dreptului de prescripţie a 
acestei acţiuni. 

Prin acţiunea iniţială reclamantul a solicitat, prin petitul care ne interesează, obligarea 
pârâtei la plata unei rente anuale în sumă de 30.000 lei pentru prejudiciul suferit ca urmare a 
afectării folosinţei terenului. 

La pagina 2 alin. 1 din acţiunea introductivă arată că cel puţin deocamdată nu cere 
despăgubiri pentru trecut. 

În cuprinsul motivelor din acţiunea iniţială reclamantul arată că atunci când a fost 
amplasată staţia de gaz în anii 1995-1996 era în vigoare Legea nr. 134/1995 a petrolului care la 
art. 7 alin. 4 prevedea că exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plăţii unei rente 
anuale către proprietarii terenului. 

Acest act normativ a fost abrogat de Legea nr. 238/2004 a petrolului iar în ce priveşte 
reţelele de gaze este incidentă Legea nr. 351/2004 a gazelor ce a abrogat OG nr. 60/2000. 

Chiar reclamantul indică aceste acte normative în acţiunea introductivă iar ca temei de 
drept invocă art. 6 şi 7 din Legea nr. 238/2004. 

Ulterior reclamantul depune note de şedinţă în care arată că şi pentru reţeaua de gaz 
înfiinţată în 1996 era aplicabilă Legea nr. 134/1995 ale cărei norme au fost încălcate dat fiind că 
nu s-a obţinut acordul nici unuia dintre coproprietari. 

Apoi reclamantul a precizat cererea de acordare a despăgubirilor în sumă de 490.971 lei, 
pentru prejudiciul suferit ca urmare a afectării folosinţei terenului indisponibilizat reprezentând 
contravaloarea suprafeţei de teren indisponibilizat, mai precis valoarea de înlocuire a terenului 
efectiv ocupat şi diferenţa de valoarea cu care s-a diminuat restul terenului aflat în vecinătatea 
obiectivului de gaze naturale, cerere depusă la dosar fond. 

Având în vedere că Legea nr. 134/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 238/2004 reiese că 
reclamantul a înţeles să formuleze acţiunea sa pentru perioada în care a fost edificată instalaţia de 
gaz, anume aproximativ 1995-1996, deoarece Legea nr. 134/1995 a fost în vigoarea doar în 
perioada anterioară anului 2004 când a fost adoptată Legea nr. 238/2004. 

Chiar dacă reclamantul a dobândit titlul de proprietate în 2006, ca şi coproprietar, aceasta 
are relevanţă doar cu privire la analiza temeiniciei cererii sale iar nu şi cu privire la analiza 
prescripţiei. 

Important pentru analiza prescripţiei este că reclamantul consideră că era necesar în 1996 
acordul proprietarilor iar el îşi arogă această calitate la acea epocă. 

Mai rezultă că reclamantul îşi întemeiază pretenţiile sale pe o ocupare a terenului încă din 
1996 deoarece în acţiunea iniţială a solicitat o rentă anuală de 30.000 lei iar prin precizarea de 
acţiune din decembrie 2009 a solicitat suma de 490.961 lei, pentru prejudiciul suferit ca urmare a 
afectării folosinţei terenului indisponibilizat reprezentând contravaloarea suprafeţei de teren 
indisponibilizat, mai precis valoarea de înlocuire a terenului efectiv ocupat şi diferenţa de 



valoarea cu care s-a diminuat restul terenului aflat în vecinătatea obiectivului de gaze naturale, or 
terenul a fost ocupat în anul 1996. 

Această precizare de acţiune este o sumă globală pentru un act de ocupare a terenului, 
ocupare care are caracterul unei singure acţiuni, astfel că nu se pune problema curgerii unor 
termene de prescripţie anuale ci a unui singur termen de prescripţie. 

În ce priveşte adeverinţa de proprietate nr. 3211/16.10.1991 emisă în temeiul Legii nr. 
18/1991 pe numele reclamantului, a lui B.M. şi a lui B.M. trebuie menţionat că aceasta nu conferă 
calitatea de proprietari titularilor, ci doar titlul de proprietate nr. 32745/19.06.2006, aşa cum s-a 
constatat şi prin decizia pronunţată în recurs în interesul legii nr. I/1997, obligatorie pentru 
instanţe, că adeverinţa eliberată de comisia locală instituită în temeiul Legii nr. 18/1991 şi 
procesul verbal de punere în posesie nu pot fi asimilate, ca valoarea probatorie, cu titlul de 
proprietate ce conferă dreptul real de proprietate asupra terenului şi este opozabil erga omnes în 
cadrul raporturilor juridice civile şi că titlul de proprietate emis în aplicarea Legii nr. 18/1991 este 
act administrativ, în baza căruia se creează raporturi juridice vizând dreptul de proprietate, iar 
instanţa căreia îi revine competenţa materială de a soluţiona cererile de anulare a acestuia este 
judecătoria, potrivit dispoziţiilor art.1 pct. 2 din C.pr.civ. 

Dacă din cele expuse mai sus am stabilit că reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe 
ocuparea terenului în 1996, prin urmare este evident că de atunci începe să curgă termenul de 
prescripţie iar nu de la data emiterii titlului de proprietate nr. 32745/19.06.2006. 

Faptul că nefiind proprietar nu poate avea pretenţii pentru perioada anterioară emiterii 
titlului de proprietate este o chestiune care ţine de caracterul fondat al acţiunii iar nu de 
momentul la care se poate prescrie acţiunea. A afirma că poate introduce acţiunea doar de la 
momentul la care devine proprietar produce o confuzie între chestiunile de admisibilitate şi 
naşterea dreptului la acţiune. 

A stabili că termenul de prescripţie poate curge doar de la data emiterii titlului de 
proprietate înseamnă a analiza temeinicia cererii când de fapt prescripţia curge de la data pe care 
se întemeiază faptul declanşator al pretenţiilor. 

Reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe un fapt produs uno ictu la moment anterior 
dobândirii de către el a dreptului de proprietate ca şi pe un act normativ care şi-a încetat efectele 
tot anterior acestui moment, prin urmare prescripţia se analizează în funcţie de momentul invocat 
de reclamant, iar nu din momentul dobândirii dreptului de proprietate. 

În acelaşi sens este şi Hotărârea CEDO din 12 octombrie 2010 în Cauza Maria Atanasiu şi 
alţii împotriva României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 22/11/2010 care 
arată la pct. 163 că „Privarea de un drept de proprietate sau de un alt drept real constituie, în 
principiu, un act instantaneu şi nu creează o situaţie continuă de "privare de drept" [Malhous 
împotriva Republicii Cehe (dec.) [MC], nr. 33.071/96, CEDO 2000-XII].“ 

Chiar dacă convenţia din 1997, cu privire la care am reţinut că au fost de acord la acel 
moment toţi viitorii coproprietari, nu a fost încheiată de către persoane care să fi avut calitatea de 
proprietari la acel moment aceasta nu înseamnă că aceştia mai pot să revină asupra acordului lor 
de voinţă şi să facă să curgă un alt termen de prescripţie altul decât cel de la data efectuării 
lucrărilor în temeiul consimţământului lor. 

Cât timp din cele reţinute de prima instanţă cu privire la primul petit, intrate în puterea 
lucrului judecat, rezultă că B.M. coproprietară ulterior cu privire la teren, cu acordul celorlalţi 
viitori coproprietari, a încasat despăgubiri pentru teren, este evident că momentul la care se pot 
cere despăgubiri, altele decât cele încasate deja, este acesta al ocupării terenului. 

Mai trebuie relevat caracterul relativ evaziv, confuz şi imprecis al unor chestiuni care 
interesează prescripţia şi pe care reclamantul a evitat a le menţiona expres, chestiuni cum ar fi 
temeiul legal, data de la care cere despăgubiri pentru folosinţă şi perioada pentru care aceasta, 
chestiuni care au putut fi stabilite însă din indicarea expresă a unora dintre elemente şi din 
interpretarea voinţei părţii, potrivit art. 129 Cod procedură civilă. 

Reclamantul a evitat circumscrierea precisă a celor de mai sus pentru că la momentul la 
care a dobândit calitatea de proprietar, în anul 2006, era în vigoare Legea nr. 351/2004 a gazelor, 
care la art. 90 prevede caracterul gratuit al servituţilor de tipul celui pentru care reclamantul cere 



despăgubiri în prezenta cauză. Nu a invocat reclamantul acest text prin urmare ci Legea nr. 
134/1995, prin urmare nu a invocat nici calitatea sa de proprietar dat fiind că sub imperiul actului 
normativ invocat nu avea această calitate. 

Invocarea formală a Legii nr. 238/2004 a petrolului nu are relevanţă cât timp în 
argumente reclamantul indică texte din Legea nr. 134/1995 a petrolului care la art. 7 alin. 4 
prevedea că exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plăţii unei rente anuale către 
proprietarii terenului. 

Or, acest act a fost în vigoare doar în perioada în care reclamantul nu avea calitatea de 
proprietar, şi cum legea nu poate ultraactiva reiese că de la acea dată curge termenul de 
prescripţie 

În ce priveşte reţelele de gaze este incidentă Legea nr. 351/2004 a gazelor ce a abrogat OG 
nr. 60/2000, iar aceasta face vorbire de servituţile legale, dar prevede că acestea sunt gratuite. 

Or, dacă servitutea are caracter gratuit este evident că nu se poate cere plata unei sume de 
bani şi de acea reclamantul nu a indicat legea gazelor ci legea petrolului, dar aceasta este o 
chestiune de temeinicie iar pentru prescripţie trebuie analizat temeiul de drept indicat expres de 
reclamant, motivarea cererii şi expunerea stării de fapt. 

Dar la fel de evident este şi că nu poate cere despăgubiri pentru o perioadă anterioară 
dobândirii calităţii de proprietar şi de aceea a preferat să indice reclamantul un act normativ care 
permitea acordarea de despăgubiri, chiar dacă era anterior emiterii titlului său de proprietate. 

Mai precis spus reclamantul invocă doar atunci când îi convine calitatea de proprietar, 
anume atunci când îşi întemeiază acţiunea, căci doar un proprietar poate pretinde despăgubiri 
pentru servituţile ce îi grevează terenul şi pentru lipsa de folosinţă, şi nu mai invocă această 
calitate atunci când indică momentul de la care s-a ocupat terenul, pentru că la acel moment nu 
avea calitatea de proprietar. 

Apoi, reclamantul pentru petitul 1 indică această calitate de proprietar şi momentul 
pretenţiei iar pentru petitul 2 nu mai face acest lucru. 

Această calitate şi-o arogă reclamantul, fiind exemplificativ cele menţionate de reclamant 
în apel  „la data de 27.06.1997, după aproximativ 6 luni de la terminarea construcţiilor la 
obiectivul - reţea de presiune redusă şi staţie de reglare măsurare de sector gaze naturale - pe 
terenul subsemnatului“. 

Or, dacă indică faptul că în 1997 s-a construit pe terenul reclamantului este clar că a înţeles 
că ar avea această calitate de proprietar al terenului la acel moment şi, mai important, că i se 
naşte la acel moment un drept la acţiune, în opinia sa, al cărui termen de prescripţie curge tot de 
atunci. 

Oricum la momentul construirii reţelei de gaz reclamantul avea cel mult folosinţa terenului 
şi din nou, chiar şi în acest fel, acţiunea este prescrisă. 

Mai invocă reclamantul dispoziţiile art. 494 Cod civil (fila 151 dosar fond) dar relativ la 
momentul edificării reţelei de gaz reclamantul nu era proprietar, prin urmare aceste dispoziţii nu 
sunt incidente şi nu schimbă cursul prescripţiei, pentru că este necesar ca edificarea de către un 
terţ să aibă loc după momentul dobândirii dreptului de proprietate, doar în acest caz curgând un 
alt fel de prescripţie. 

Nu mai puţin adevărat este că la punerea în posesie a reclamantului în baza titlului de 
proprietate nr. 32745/19.06.2006 putea să sesizeze existenţa instalaţiei de gaz, grevarea de 
servituţi legale şi să procedeze după cum considera de cuviinţă, dar nu a făcut-o. 

Consideră pârâţii Consiliul Local Şieu Măgheruş şi Comuna Şieu Măgheruş că este total 
greşită opinia instanţei de apel care a statuat că la data ridicării obiectivului de gaze naturale, cel 
mult terenul respectiv se afla în folosinţa faptică a mamei reclamantului, iar nu şi a reclamantului 
apelant ce locuia într-o altă localitate, căci adeverinţa de proprietate nr. 3211/1991 a conferit 
calitatea de proprietar deopotrivă atât reclamantului, cât şi mamei şi surorii acestuia, indiferent 
dacă vreunul dintre ei se afla sau nu în posesia terenului. 

Pârâtul E.G.D. S.A. Târgu-Mureş arată că pentru cedarea acestui teren în folosinţa 
comunei Şieu Măgheruş antecesoarea reclamantului a fost scutită integral de contribuţia în bani 
pentru realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale a localităţii precum şi a instalaţiei interioare 



de gaze naturale de la domiciliul acesteia, lucrare realizată. După decesul numitei B.M., 
moştenitorii acesteia prin acceptarea succesiunii rămase după defunctă, au dobândit nu doar 
drepturile cuprinse în masa succesorală ci şi obligaţiile asumate de defunctă, aşa cum în mod 
corect a reţinut instanţa de fond. 

Cu privire la acest aspect Curtea reţine că cele reţinute de instanţele de fond, anume că nu 
există un act scris referitor la convenţia încheiată între B.M., Consiliul local al comunei Şieu-
Măgheruş şi SC O. SA, dar că existenţa acestei convenţii a fost probată prin declaraţiile martorilor 
audiaţi în cauză, martori cu a căror audiere reclamantul, prin reprezentant, a fost de acord, fiind 
astfel incidente dispoziţiile art. 1191 alin. 3 Cod civil, îl vizează şi pe reclamant deoarece martorul 
B.I., ginerele fostei coproprietare B.M., de care face vorbire instanţa de fond (fila 287 dosar fond) 
relatează că şi B.I., reclamantul,  şi-a dat acordul verbal pentru edificarea instalaţiei. 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură 
civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită 
recursul declarat de pârâţii E.G.D. S.A. Târgu-Mureş, CONSILIUL LOCAL ŞIEU MĂHGHERUŞ şi 
COMUNA ŞIEU MĂGHERUŞ prin Primar, împotriva deciziei civile nr. 38/A din 18.05.2011 a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o va modifica, în sensul că va respinge în întregime apelul 
declarat de reclamantul B.I., în contra sentinţei civile nr. 6767/22.12.2010, a Judecătoriei Bistriţa, 
pe care o va menţine în întregime. 

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga pe intimatul B.I., aflat în 
culpă procesuală faţă de admiterea recursului, să plătească recurenţilor cheltuieli de judecată în 
apel şi recurs, după cum urmează: suma de 3.010,3 lei în favoarea recurenţilor Consiliul Local 
Şieu Măgheruş şi Comuna Şieu Măgheruş prin Primar, reprezentând taxe timbru potrivit 
chitanţelor de la dosar (fila 7, 8 şi 10 dosar recurs şi 77 dosar apel) şi suma de 4,15 lei în favoarea 
recurentei E.G.D. S.A. Târgu Mureş, reprezentând taxe timbru potrivit chitanţelor de la dosar (fila 
18 dosar recurs). (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 
 

2. Acţiune având ca obiect obligaţie de a face, respectiv desfiinţarea contrucţiei. 
Soluţionare în cadrul acţiunii în revendicare. Admiterea recursului şi apelului şi 

repsingerea a cţiunii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4743/R din 17 noiembrie 2011 

Prin acţiunea civilă înregistrată, ulterior extinsă, reclamanta SC A.T. SRL a chemat în 
judecată pe pârâţii L.V., L.F., L.A., L.V.S., L.L.M. şi L.A.M., solicitând instanţei ca prin sentinţa 
ce o va pronunţa să îi oblige pe pârâţi la desfiinţarea construcţiei temporare – baracă/magazie, 
care se află pe terenul proprietatea tabulară a reclamantei, situat în mun. Bistriţa, str.B., 
conform CF 11999/N Bistriţa, nr. top. 3824, fie să încuviinţeze desfiinţarea construcţiei de către 
reclamantă pe cheltuiala pârâţilor, cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.1164/2011 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis  acţiunea 
civilă formulată de reclamanta SC A.T. SRL,  în contradictoriu cu pârâţii L.F., L.A., L.V.S., 
L.L.M., şi L.A.M. şi, în consecinţă au fost obligaţi pârâţii la desfiinţarea construcţiei temporare 
– baracă/magazie, care se află pe terenul proprietatea tabulară a reclamantei, situat în mun. 
Bistriţa, str.B., conform CF 11999/N Bistriţa, nr. top. 3824, în caz contrar încuviinţează 
desfiinţarea construcţiei de către reclamantă pe cheltuiala pârâţilor, au fost obligaţi pârâţii, în 
solidar, să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 25,3 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 14/31.01.2008, reclamanta a 

dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în mun. Bistriţa, str. G., înscris în 
CF 11999/N Bistriţa, nr. cadastral 3824 având categoria de folosinţă curte, în suprafaţă totală de 
249 mp.  

Din expertiza tehnică efectuată în cauză de expertul P.V., instanţa de fond a reţinut că 
potrivit folosinţei actuale, terenul reclamantei are suprafaţa de 343 mp ocupată astfel: unitate 



locativă – 120 mp şi curte  de 223 mp, imobilele fiind înscrise în CF 11.999/N/Bistriţa cu nr. cad. 
3824 – curte cu suprafaţa de 249 mp şi proprietar tabular reclamanta şi în CF 12.043/N/Bistriţa 
cu nr. cad. 4762/1/2 – unitate locativă nr. 2 compusă din : 2 camere, baie, bucătărie, cămară, hol, 
şi teren cu suprafaţa de 113 mp , cu acelaşi proprietar tabular. Expertul tehnic a observat că din 
suprafaţa totală înscrisă în cele două CF-uri de 362 mp, reclamanta foloseşte faptic doar 343 mp, 
iar pe diferenţa de suprafaţă de 19 mp (343+19 = 362 ) ocupată de pârâţi, aceştia au o magazie de 
lemne în suprafaţă totală de 22 mp, construcţie edificată atât pe terenul lor, pe o porţiune de 3 
mp, cât şi pe terenul reclamantei pe o porţiune de 19 mp.  

Pârâţii ocupă fără nici un titlu şi fără nici un drept, în mod abuziv o suprafaţă de 
aproximativ 35 mp din suprafaţa de 249 mp proprietatea reclamantei, suprafaţă pe care şi-au 
construit o baracă. 

Prin înştiinţarea expediată la data de 24.04.2008, pârâţii au fost notificaţi să desfiinţeze 
această construcţie, însă aceştia, au refuzat să se conformeze solicitărilor, considerând că terenul 
de sub magazie, de 13,9 mp este cel pe care l-au cumpărat de la Statul Român, conform 
contractului nr. 213/7.04.1997, potrivit L. 112/1995. Cu toate acestea, aşa cum rezultă din 
măsurătorile topografice efectuate în cauză, magazia este construită pe o suprafaţă mai mare, de 
22 mp, din care doar 3 mp se află pe terenul pârâţilor şi 19 mp pe terenul reclamantei. 

Faţă de starea de fapt expusă mai sus, instanţa de fond a constat că pârâţii ocupă fără nici 
un titlu suprafaţa de 19 mp din terenul reclamantei, astfel că acţiunea acesteia este justificată, 
fiind admisă ca atare, iar în baza art. 1077 C.civil , au fost obligaţi pârâţii la desfiinţarea 
construcţiei temporare – baracă/magazie, care se află pe terenul proprietatea tabulară a 
reclamantei, situat în mun. Bistriţa, str.B., nr. 1, conform CF 11999/N Bistriţa, nr. top. 3824, în 
caz contrar încuviinţându-se desfiinţarea construcţiei de către reclamantă pe cheltuiala pârâţilor. 

La adoptarea acestei soluţii s-a avut în vedere că obligaţiile de a face presupun un singur 
obiect: faptul promis, executarea în natură fiind obligatorie în cazul în care este posibilă, iar dacă 
debitorul refuză să o îndeplinească, creditorul poate solicita instanţei să-l autorizeze pentru a  o 
aduce el la îndeplinire, pe cheltuiala debitorului. 

Văzând culpa procesuală a pârâţilor, care au generat prezentul proces, aceştia au fost 
obligaţi, în baza art. 274 C.pr.civ. să achite reclamantei suma de 25,3 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. 

Prin decizia civilă nr. 43/A din 06.06.2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în 
dosarul nr. 3898/190/2008 s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii L.F., L.A., L.V.S., 
L.L.M. şi L.A.M. împotriva sentinţei civile nr.1164/2011 pronunţată de Judecătoria Bistriţa. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea intimatei SC A.T. SRL Bistriţa, de obligare a 
apelanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Soluţia de admitere a acţiunii promovată de reclamanta S.C. A.T. SRL Bistriţa împotriva 

pârâţilor L.F., L.A., L.V.S., L.L.M. şi L.A.M. este corectă, subzistând în totalitate argumentele 
primei instanţe. 

Reclamanta este proprietara tabulară a imobilelor construcţie şi teren cu suprafaţa de 113 
mp. înscrise în c.f. 12.043/N Bistriţa cu nr. cadastral 4762/1/2 şi teren cu suprafaţa de 249 mp. 
înscris în c.f. 11.999/N Bistriţa cu nr. cadastral 3824, evidenţiate în raportul de expertiză tehnică 
judiciară întocmit în cauză de expert P.V. pe planul de ansamblu. Pârâţii sunt proprietari ai 
imobilelor învecinate casă de 77,45 mp şi magazie de 13,9 mp cumpărate în temeiul Legii nr. 
112/1997 şi teren de 220mp., înscrise în c.f. 1448 Bistriţa nr. top 127/1. 

Expertul tehnic topometru,  având în vedere actele de proprietate ce configurează situaţia 
tabulară a proprietăţilor, concluzionează că porţiunea de 19 mp. din terenul proprietatea 
reclamantei este ocupată de o magazie folosită de pârâţi, având suprafaţa totală de 22 mp. 
evidenţiată cu galben în schiţa menţionată. 

Probele administrate la solicitarea litiganţilor nu dovedesc pe de o parte identitatea 
construcţiei magazie a cărei desfiinţare se urmăreşte, cea identificată de expert având suprafaţa 
totală de 22 mp. majoritar amplasată pe terenul reclamanţilor (19 mp), cu cea înscrisă în 
evidenţele funciare ca reprezentând proprietatea pârâţilor şi care potrivit contractului de vânzare 



cumpărare nr. 213/1997 ce a stat la baza întabulării nu are decât suprafaţa de 13,9 mp, iar pe de 
altă parte nu s-a probat deţinerea de către pârâţi a vreunui titlu asupra terenului de sub magazie 
ori că edificarea magaziei ce le aparţine ar fi realizat-o cu acordul proprietarului terenului. 
Terenurile aferente construcţiilor proprietate tabulară ale litiganţilor nu se suprapun, concluzia 
expertului topometru nefiind contestată.  

În atari circumstanţe, pretenţia reclamantei este întemeiată, proprietarul terenului fiind 
îndreptăţit a cere desfiinţarea construcţiei ce nu-i aparţine amplasată pe terenul său,în lipsa 
oricărui acord şi în lipsa vreunui titlu justificativ. Chiar dacă aparent se tinde la dobândirea 
aceloraşi efecte ca în cazul acţiunii în revendicare, cauza acţiunii promovate, de obligare a 
pârâţilor la desfiinţarea construcţiei amplasată pe terenul proprietatea reclamantei, în lipsa 
exhibării vreunui titlu valabil în justificarea unei asemenea conduite de către pârâţi, o constituie 
ocuparea fără titlu a terenului şi voinţa reclamantei de a face ca această ocupare să înceteze, 
stabilindu-se o stare de fapt corespunzătoare dreptului pretins. 

Contrar aserţiunilor pârâţilor recurenţi, dezideratul reclamantei de înlăturare a atingerii 
păgubitoare a unuia dintre prerogativele dreptului real de proprietate , adusă de pârâţi prin 
folosirea magaziei amplasată pe terenul său, nu este condiţionat exclusiv de promovarea unei 
acţiuni în revendicare prin care se valorifică un dreptul de proprietate exclusiv şi absolut, ci poate 
fi atins şi prin promovarea prezentului demers juridic. Independent de revendicarea proprietăţii, 
pretenţia reclamantei de obligare a pârâţilor la  desfiinţarea construcţiei deţinute, amplasată 
neechivoc pe terenul celei dintâi, este în conexiune cu atributul posesiei, ce nu poate fi pe deplin 
exercitat . 

Lipsa exhibării de către pârâţi a vreunui titlu care să justifice încălcarea  prerogativelor 
conferite reclamantei de atributele proprietăţii impune desfiinţarea construcţiei deţinute de pârâţi 
,a cărei existenţă împiedică exercitarea posesiei şi folosinţei de către proprietarul terenului, 
dispoziţiile art. 1077 privind obligaţia de  a face nefiind necondiţionat subsecvente şi corelative 
exercitării acţiunii în revendicare. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 296 Cod proc. civ. apelul declarat a fost 
respins ca nefondat. 

În temeiul art. 274 Cod proc. civ. a fost respinsă ca neîntemeiată cererea intimatei de 
obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată în apel în lipsa justificării lor.  

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii L.F., L. căs. L.A.M., L.V.S. şi L.L.M. 
solicitând casarea deciziei civile nr. 32/2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi în principal 
trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, iar în subsidiar respingerea ca inadmisibilă 
a acţiunii formulată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel a pronunţat hotărârea cu interpretarea greşită a 
legii, denaturând înţelesul actului juridic dedus judecăţii şi pronunţând o sentinţă lipsită de temei 
legal, prin aplicarea greşită a legii. 

Instanţa de apel a nesocotit principiul invocat de către apelanţi, respectiv acela că în lipsa 
unei acţiuni în realizare, respectiv acţiune în revendicare sau grăniţuire, admiţând o acţiune 
întemeiată pe dispoziţiile art. 1077 C.civ. deşi limitele terenului şi dreptul litigant nu au fost clar 
stabilite. 

O acţiune în constatare nu poate precede o acţiune în realizare, contractul de vânzare-
cumpărare din anul 1997 care a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate a recurenţilor 
nefiind contestat, iar întinderea dreptului şi amplasamentul imobilelor au fost delimitate la aceea 
dată, intrând în circuitul civil. 

În lipsa documentaţiei care a stat la baza întocmirii contractului nr. 213/1997 instanţele au 
pronunţat hotărâri nelegale. 

Tribunalul în aserţiunea principiului rolului activ trebuia să pună în discuţie completarea 
probaţiunii pentru a verifica susţinerile recurenţilor privind nemodificarea amplasamentului 
barăcii şi vechimea acesteia, impunându-se şi suplimentarea probaţiunii cu interogatoriul. 

Aplicarea art. 1077 C.civ. într-o speţă în care obligaţia de a face, în lipsa unei obligaţii 
asumate anterior printr-un act juridic producător de efecte juridice nu este cert şi asumat, fiind în 
discuţie o întindere de drepturi conduce la concluzia inadmisibilităţii acţiunii. Inadmisibilitatea 



acţiunii derivă şi din alegerea greşită a acţiunii, iniţial impunându-se a se efectua o revendicare 
sau o grăniţuire numai în subsidiar putându-se solicita desfiinţarea construcţiei nedefinitive. 
Aparent terenul de sub construcţie este în proprietatea recurenţilor, impunându-se compararea 
titlurilor care au stat la baza înscrierilor în CF. 

În drept au fost invocate prevederile art. 95, 299, 403 pct. 8 şi 9, 312 şi urm., 242 şi 274 
C.pr.civ. 

În apărare, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca 
nefondat a recursului, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că prima instanţă pe baza probelor administrate, ţinând cont şi de 
concluziile raportului de expertiză tehnică întocmit în cauză din care rezultă că recurenţii ocupă 
fără titlu, în mod abuziv, suprafaţa de 19 m.p. din terenul reclamantei, a admis acţiunea 
obligându-i pe pârâţi să desfiinţeze construcţia. 

Decizia pronunţată în apel este corectă, temeinică şi legală raportat la aceleaşi argumente, 
construcţia a cărei desfiinţare s-a solicitat fiind amplasată în mare parte pe terenul reclamantei. 
Pârâţii nu au probat existenţa unui titlu asupra terenului de sub construcţie şi nici faptul că 
magazia a fost edificată cu acordul proprietarului terenului. 

În mod corect a reţinut instanţa de apel că dezideratul de înlăturare a atingerii păgubitoare 
a uneia dintre prerogativele dreptului real de proprietate adusă de pârâţi prin folosirea magaziei 
amplasate pe terenul reclamantei nu este condiţionată exclusiv de promovarea unei acţiuni în 
revendicare, pretenţia reclamantei fiind în conexiune cu atributul posesiei. 

Analizând recursul declarat de pârâţii L.F., L. căs. L.A.M., L.V.S. şi L.L.M. împotriva 
deciziei civile numărul 43 din 6 iunie 2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Curtea reţine 
următoarele: 

Obiectul cererii de chemare în judecată cu soluţionarea căreia a fost investită instanţa 
rezultă  din cuprinsul cererii formulate iniţial, astfel cum a fost extinsă la data de 05.09.2008. 

Reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor să desfiinţeze construcţia care se află pe terenul 
proprietatea sa tabulară, în subsidiar solicitându-se încuviinţarea desfiinţării construcţiei de către 
reclamantă pe cheltuiala pârâţilor. În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 111 
C.pr.civ. şi ale Legii nr. 50/1991, deşi din motivarea cererii de chemare în judecată rezultă că se 
invocă ocuparea de către pârâţi fără nici un titlu, în mod abuziv a unei suprafeţe de teren din 
terenul aflat în proprietatea reclamantei. 

În vederea verificării titlurilor de proprietate ale părţilor asupra suprafeţei de teren care 
face obiectul litigiului instanţa de fond încuviinţează o expertiză judiciară, pe baza concluziilor 
acesteia constatând că pârâţii ocupă fără nici un titlu o suprafaţă de teren din terenul aflat în 
proprietatea reclamantei, motiv pentru care a apreciat că acţiunea reclamantei este întemeiată, în 
baza art. 1077 Cod civil obligând pârâţii să desfiinţeze construcţia, în caz contrar desfiinţarea 
construcţiei putându-se face de către reclamantă pe cheltuiala pârâţilor. 

Soluţia este menţinută de către instanţa de apel care având în vedere aceeaşi lucrare de 
specialitate şi titlurile de care se prevalează părţile concluzionează în sensul că pretenţia 
reclamantei este întemeiată, proprietarul terenului fiind îndreptăţit a cere desfiinţarea 
construcţiei amplasate pe terenul său în lipsa unui acord sau a unui titlu. Se precizează că, chiar 
dacă aparent se tinde la dobândirea aceloraşi efecte ca în cazul acţiunii în revendicare, cauza 
acţiunii promovate o constituie ocuparea fără titlu a terenului şi voinţa reclamantei de a face ca 
această ocupare să înceteze stabilindu-se o stare de fapt corespunzătoare dreptului pretins. 
Dezideratul reclamantei se apreciază a nu fi condiţionat de promovarea unei acţiuni în 
revendicare, pretenţia reclamantei aflându-se în conexiune cu atributul posesiei care nu poate fi 
pe deplin exercitat. 

Având în vedere cele reţinute mai sus referitor la obiectul cererii de chemare în judecată se 
apreciază de către Curte că în mod greşit a fost admisă cererea formulată de către reclamantă, 
având în vedere dispoziţiile art. 1077 Cod civil, text de lege neinvocat de către reclamantă şi nepus 
în discuţia părţilor, în mod cert în temeiul acestui text de lege instanţele de judecată nefiind 
abilitate să administreze probaţiune în ceea ce priveşte titlurile de proprietate ale părţilor, 
stabilind practic care are titlu de proprietate valabil sau care titlu este preferabil, un astfel de 



demers fiind caracteristic acţiunii în revendicare, acţiune cu judecarea căreia nu a fost investită 
instanţa de judecată. 

Ignorându-se temeiul de drept indicat de către reclamantă şi nepunându-se în discuţie 
temeiul de drept al acţiunii raportat la motivele cererii de chemare în judecată s-a ajuns practic la 
soluţionarea unei acţiuni în revendicare, astfel cum rezultă din considerentele hotărârilor 
pronunţate la fond, acţiunea fiind însă considerată întemeiată raportat la art. 1077 Cod civil. 

Susţinerea instanţei de apel în sensul că reclamanţii îşi pot atinge scopul fără a fi nevoie de 
promovarea unei acţiuni în revendicare având în vedere că pretenţia reclamantei este în 
conexiune cu atributul posesiei nu are suport în acţiunea formulată, obiectul acesteia fiind 
analizat anterior, reclamanta neînţelegând să formuleze o acţiune posesorie, ci o acţiune având ca 
obiect obligaţie de a face, deşi a indicat ca temei de drept art.111 C.pr.civ. şi Legea nr.50/1991. 

Atât instanţa de fond cât şi cea de apel consideră întemeiată acţiunea formulată având în 
vedere că pârâţii nu au putut prezenta un titlu care să justifice încălcarea prerogativelor dreptului 
de proprietate al reclamantei, drept dovedit prin titlul depus la dosar, stabilind care este titularul 
dreptului de proprietatea asupra suprafeţei de teren pe care se află construcţia în litigiu. 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost invocată de către pârâţi atât în apel cât şi în recurs, 
prin criticile aduse modului în care a fost soluţionată de instanţa de apel punându-se în discuţie, 
fără putinţă de tăgadă, legalitatea deciziei pronunţate în apel iar nu temeinicia acesteia. 

Ţinând cont de faptul că instanţa s-a oprit cu prioritate asupra acestei critici formulate în 
recurs, apreciind-o ca întemeiată, nu mai prezintă relevanţă şi nu se mai impune a se analiza dacă 
celelalte critici formulate vizează motive de nelegalitate sau dacă nu au fost formulate omisso 
medio. 

Prin urmare, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va 
admite recursul declarat de pârâţii L.F., L. căs. L.A.M., L.V.S. şi L.L.M. împotriva deciziei civile 
numărul 43 din 6 iunie 2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o va modifica, în sensul că în 
temeiul art. 296 C.pr.civ. va admite apelul declarat de pârâţi împotriva sentinţei civile numărul 
1164/9 februarie 2011 a Judecătoriei Bistriţa, pe care, o va schimba, în sensul că va respinge 
acţiunea ca inadmisibilă. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., art.1169 C.civ. instanţa va obliga intimata să plătească 
recurenţilor suma de 1038 lei, cheltuieli de judecată în toate fazele procesuale reprezentând taxe 
judiciare de timbru şi onorariu avocat, aceasta fiind limita în care au fost probate. (Judecător 
Anamaria Câmpean) 

 

3. Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe baza situaţiei de carte 
funciară 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3672/R din 21 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 1951 din data de 21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii  T.G. şi T.E., împotriva 
pârâţilor B.I. şi B.I. şi în consecinţă, s-a stabilit linia de mejdă dintre terenul proprietatea 
reclamanţilor situat în Sighetu Marmaţiei,  str. G., nr.12 în suprafaţă de 1262,40 m.p., înscris în 
C.F. nr. 7804, nr.top.2257/1 şi 2257/2/1  şi terenul proprietatea pârâţilor situat în Sighetu 
Marmaţiei , str.  G., nr.12A în suprafaţă de 1262,40 m.p., înscris în C.F. nr. 1570, nr.top.2257/2/2, 
nr.top.2257/3 şi nr.top.2256/1 pe aliniamentul  C-14-12-4 conform  completării raportului de 
expertiză  întocmită de ing. M.V.   din data de 2.10.2008. 

Pârâţii au fost obligaţi să predea în deplină şi paşnică folosinţă reclamanţilor  suprafaţa de 
134,2 m.p. ocupată din terenul reclamanţilor.  

S-a respins capătul de cerere privind anularea schiţei de dezmembrare  vizată cu nr.813 din 
11.02.1999 de O.J.C.G.C.  Maramureş prin care a fost dezmembrat nr.top.2257/2, iar pârâţii au 
fost obligaţi să procedeze la  dărâmarea gardului din curtea reclamanţilor . 



S-au respins cererile reclamanţilor privind zidirea geamului dinspre curtea reclamanţilor şi 
schimbarea acoperişului, iar pârâţii au fost obligaţi la plata sumei de 574 lei cheltuieli de judecată  
către reclamanţi. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că în conformitate cu 
Raportului de Expertiză Tehnică Judiciară întocmit de expert M.V., imobilele în litigiu sunt 
situate în intravilanul localităţii Sighetu Marmaţiei, pe str. G. nr. 12 şi 12 A. În baza înscrierilor CF 
reclamanţii T.G. şi T.E. sunt proprietari tabulari ai unei suprafeţe de 1262,4 mp teren aferent 
parcelelor topo 2257/1 cu suprafaţă de 841,6 mp şi top 2257/2/1 cu suprafaţa de 420,8 mp care 
sunt înscrise în CF 7804 a localităţii Sighetu Marmaţiei. Pârâţii B.I. şi I. sunt proprietari tabulari 
ai unei suprafeţe de 1262,4 mp, teren aferent parcelelor topo 2257/3 cu suprafaţa de 488 mp, top 
2256/1 cu suprafaţa de 353,6 mp şi top 2257/2/2 cu suprafaţa de 420,8 mp care sunt înscrise în 
CF 1570 Sighetu Marmaţiei. Înscrierea dreptului de proprietate în CF pentru părţile din proces s-a 
realizat în 1999 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 995/1999 şi respectiv 996/1999. La 
baza înscrierii dreptului de proprietate în CF a stat şi schiţa de dezmembrare nr. 1813/11.02.1999. 
Total suprafaţă cumpărată de către familia Ţiplea şi B. conform înscrierilor din CF este de 2524,8 
mp, aferentă parcelelor topo 2257/1, 2257/2/1, 2257/2/2, 2257/3 şi 2256/1 .  

 În urma măsurătorilor din teren suprapuse cu harta cadastrală a rezultat că terenul folosit 
de reclamanţi din terenul înscris în CF este de 1125 mp., suprafaţă care este mai mică cu 137,4 mp, 
faţă de suprafaţa înscrisă în CF, iar terenul folosit de pârâţi din terenul înscris în CF este de 1101 
mp., suprafaţă care este mai mică cu 161,4 mp., faţă de suprafaţa înscrisă în CF. Deci total 
suprafaţă cumpărată de părţile din proces este de 2524,8 mp. Total suprafaţă folosită de părţile 
din proces din terenul cumpărat, excluzându-se suprafaţa ocupată de părţile din proces din digul 
de protecţie prin extindere gard este de 2226 mp., suprafaţă mai mică cu 298,8 mp.  faţă de 
suprafaţa înscrisă în CF.  

Conform schiţei de dezmembrare nr. 1813/1999 linia de mejdă dintre cele 2 proprietăţi 
este reprezentată în anexa nr. 1 prin linie de culoare mov şi este determinată de conturul 5-13-15-
16, 61,60,59,58 linie de mejdă care determină pentru reclamanţi o deschidere spre stradă de 3,6 
m, deschidere care îngreunează accesul auto pe teren. Expertul apreciază că raportat la forma şi 
suprafaţa terenurilor din litigiu şi respectiv a parcelelor topo nou formate consideră că schiţa de 
dezmembrare nr. 1813/1999 nu este corect întocmită. Suprafeţele rezultate din dezmembrare nu 
se regăsesc în terenul din folosinţa părţilor din proces. La solicitarea reclamanţilor au fost 
propuse 2 variante de mejdă dintre cele 2 proprietăţi. Ambele variante au în comun aliniamentul 
dintre punctele 4-12-14, stâlpul porţii la colţul casei – peretele casei familiei B.  

a. Varianta 1 de linie de mejdă este prezentată în anexa nr. 2 şi constă în faptul că linia de 
mejdă dintre cele 2 proprietăţi să fie determinată de linia prezentată în anexa 2 prin culoare mov , 
determinată de aliniamentul 4-12-14-15-A, porneşte din punctul 4- stâlpul porţii , pe linia 
gardului până în colţul casei , pe linia peretelui, punctul 15 este stâlp pe gardul actual , în spatele 
casei la punctul A care este situat la 0,8 m faţă de poziţia actuală a gardului. Prin această linie de 
mejdă , părţile din proces vor avea fiecare o suprafaţă de 1113 mp din totalul suprafeţei 
cumpărate.  

b. varianta 2 de linie de mejdă este prezentată în anexa nr. 3 şi constă în faptul că linia de 
mejdă dintre cele 2 proprietăţi să fie determinată de linia prezentată în anexa 3 prin culoare mov, 
determinată de aliniamentul 4-12-14-B, porneşte din punctul 4- stâlpul porţii pe linia gardului 
până în colţul casei, pe linia peretelui şi se uneşte cu punctul B care este situat la 1.17 faţă de 
poziţia actuală a gardului. Prin această linie de mejdă, părţile din proces vor avea fiecare o 
suprafaţă de 1113 mp. din total suprafaţă cumpărată. Conform completării la raportul de expertiză 
întocmit de ing. M.V., reclamanţii folosesc suprafaţa de 283,4 mp şi nu 254,4 cum s-a arătat în 
raportul de expertiză iniţial din top 2257/2/1 în CF 7804 Sighetu Marmaţiei. Reclamanţii folosesc 
în total o suprafaţă de 1196 mp din care 71 mp sunt aferenţi digului şi de aici rezultă că suprafaţa 
folosită de reclamanţi din top 2257/1 şi 2257/2/1 este de 1125 mp, mai puţin cu 137,4 mp decât 
suprafaţa înscrisă în CF 7804 Sighetu Marmaţiei în favoarea reclamanţilor. Linia de mejdă dintre 
cele 2 proprietăţi ar trece prin punctele 4, stâlpul porţii, 12-14, linia peretelui casei familiei B.. C. 



În această situaţie gardul montat pe aliniamentul 15,16, 61, 60,59, 58, 56 se va muta pe 
aliniamentul 14-C, capătul dinspre dig al gardului va fi mutat cu 4,6 cm înspre terenul pârâţilor.  

Ţinând seama de situaţia din teren suprapusă peste harta cadastrală a loc. Sighetu 
Marmaţiei completată cu schiţele de dezmembrare întocmită peste imobilele din litigiu se observă 
că :  

- suprafaţa aferentă parcelei topo 2257/2/1 aflată în folosinţa reclamanţilor este de 283,4 
mp mai puţin cu 137,4 mp. faţă de suprafaţa înscrisă în CF aferentă acestei parcele topo. 

- suprafaţa aferentă parcelei topo 2257/2/2 aflată în folosinţa pârâţilor este de 555 mp. mai 
mare cu 134,2 mp. faţă de suprafaţa înscrisă în CF aferentă acestei parcele topo.  

   Martorii audiaţi în cauză au declarat faptul că nu au fost de faţă când s-a trasat linia 
despărţitoare prin ţăruşare. Conform procesului verbal încheiat la faţa locului în Sighetu 
Marmaţiei, str. G. nr. 12 la 30.01.2009 s-a constatat că :  

Din stradă, de la stâlpul porţii dinspre familia B. până la colţul casei este un gard pe 
fundaţie de beton din scândură, acoperit cu tablă despre care pârâţii B. declară că a fost construit 
în anul 2000 când au terminat casa, aspect confirmat şi de reclamanţi. Tot atunci s-a construit şi 
gardul din faţa casei familiei B. înspre str. G., aspect de asemenea confirmat de reclamanţi. Din 
colţul casei, de-a lungul casei, în spatele acesteia este construit un gard pe stâlpi metalici din ţeavă 
şi plasă de sârmă. Acest gard a fost construit în vara anului 2006 de pârâţi. Se constată că acest 
gard este construit în dreptul streşinii casei familiei B.. Între acest gard şi casa familiei B. este 
turnat un trotuar cu lăţime de 50 cm, pentru protecţia acelui imobil.  

În continuarea gardului susmenţionat, din celălalt colţ al casei pe acelaşi aliniament este 
realizat un gard pe stâlpi metalici pe o lungime de aproximativ 15 m din scândură şi în continuare 
din plasă de sârmă, care a fost construit de familia B. când s-au mutat în această casă, respectiv în 
anul 2000 -2001. Pe linia de mejdă existentă este turnat un perete din beton care desparte 
căminele de apă realizate pe terenurile părţilor. 

 Pe linia de mejdă existentă se constată că sunt plantaţi 2 ţăruşi din lemn, pe care familia B. 
susţine că au fost bătuţi în prezenţa fiilor reclamanţilor , iar reclamanţii susţin că au fost bătuţi 
doar în prezenţa fiului lor M. Reclamantul susţine că atunci când ing. G.I. a făcut deplasarea în 
teren în vedere împărţirii acestuia a fost de acord să cedeze 20 cm pe lungimea casei şi din colţul 
casei să împartă terenul în 2 părţi egale a terenului top 2257/2/2. Cu acea ocazie, reclamanţii a 
arătat că ing. G.I. nu a măsurat terenul.  

La termenul de judecata din data de 08.02.2010 a fost depusă la dosarul cauzei o nouă 
completare la raportul de expertiză, conform căreia reclamanţii folosesc în totalitate o suprafaţa 
de 1196 mp. din care 71 mp. sunt aferenţi digului, suprafaţă folosită de reclamanţi din top 2257/1 
si 2257/2/1 proprietatea lor tabulară este de 1125 mp. mai puţin cu 137,4 mp. decât suprafaţa 
înscrisă în CF. 7804 Sighetu Marmaţiei în favoarea reclamanţilor.  

Pârâţii B. folosesc o suprafaţă de 1157 mp. Din totalul suprafeţei folosită de pâraţi de 1101 
mp. este aferenta parcelelor top 2257/2/2, 2257/3, 2256/1 care sunt proprietatea pârâţilor. 
Această suprafaţa este mai mică cu 161,4 mp,. faţă de suprafaţa înscrisă în CF. 1570 Sighetu 
Marmaţiei în favoarea pârâţilor. Linia actuala de mejda dintre cele 2 proprietăţi este determinată 
de aliniamentul 4-12-13-15-16-61-60-59-58-56-54. Pe aliniamentul determinat de punctele 4-12 
este construit gard cu fundaţie din beton şi stâlpi metalici. 

Pe aliniamentul determinat de punctele 12-13-15-16-61-60-59-58-56-54 mejda actuală este 
materializată prin gard din plasa de sarma şi stâlpi metalici. Pe aliniamentul determinat de 
punctele 13-15 este linia picăturii de streaşina a familiei B.. Prin concluziile scrise depuse la 
dosarul cauzei pârâţii au solicitat ca linia de mejdă să fie stabilită pe linia existentă în prezent pe 
aliniamentul 4-12-13-15-16-61-60-59-58-56-54 motivat de faptul că la momentul cumpărării de 
comun acord au delimitat suprafaţa de teren, s-au făcut garduri iar la data cumpărării nu au 
cunoscut situaţia tabulara ci doar cea faptică, astfel ca ambele părţi au diferenţe de suprafeţe.  

Instanţa de fond nu a putut stabili linia de mejda conform solicitării pârâţilor întrucât acest 
aliniament nu respectă situaţia de carte funciara fiind stabilit pe o schiţa de dezmembrare greşită.  

Nu a putut fi primită susţinerea că reclamanţii au fost de acord cu acest aliniament întrucât 
martorul M.V. a declarat ca nu a fost de faţă când s-a realizat mejda prin ţăruşare şi nici când s-a 



tras sfoara care delimita mejda. Martorul M.D.I. a declarat de asemenea că nu a fost de faţă când 
s-a deplasat în teren ing. G.I. şi nu a fost de faţă când s-a tras linia despărţitoare prin ţărusare şi 
nu ştie nici cine a desfăşurat această activitate. Totodată, conform concluziilor expertizei efectuate 
în cauză dacă se va păstra linia actuala de mejda s-ar îngreuna accesul reclamanţilor pe terenul 
proprietatea lor. În consecinţă, instanţa de fond având în vedere completarea la raportul de 
expertiză din data de 02.10.2008 a stabilit linia de mejda intre cele 2 terenuri pe aliniamentul C-
14-12-4 si a obligat pârâţii să predea în deplină şi paşnică folosinţă reclamanţilor suprafaţa de 
134,2 mp. ocupată din terenul reclamanţilor. Instanţa de fond nu a putut însă admite cererea 
privind anularea schiţei de dezmembrare întrucât ar însemna o repunere în situaţia anterioară 
dezmembrărilor, actele încheiate rămânând fără suport tehnic corespunzător.  

Instanţa de fond a obligat pârâţii să procedeze la dărâmarea gardului însă a respins cererile 
privind zidirea geamului dinspre curtea reclamanţilor şi schimbarea acoperişului luând în 
considerare imaginile fotografice care atestă montarea opritorilor de zăpada şi a ciotornelor 
precum şi faptul că geamul dinspre curtea reclamanţilor este unul de aerisire în baie, nefiind 
geam de vedere.  

Conform art. 584 Cod Civil orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea 
proprietăţii lipite cu a sa, cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate. Faţă de cele arătate mai 
sus instanţa de fond a obligat pârâţii la plata sumei de 574 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.      

Prin decizia civilă nr. 90/A din data de 11 aprilie 2011 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, s-a respins ca nefondat apelul declarat de către apelanţii:  B.I. şi B.I.a, împotriva 
sentinţei civile nr. 1951/21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei, iar apelanţi au 
fost obligaţi la plata către intimaţii T.E. şi T.G. a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel.  

Pentru a pronunţa această deciziei, tribunalul a reţinut că în ceea ce priveşte solicitarea de 
a se desfiinţa sentinţa apelată cu trimiterea cauzei spre rejudecare, nici unul din motivele invocate 
de către apelanţii-pârâţi în acest sens nu subzistă. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea schiţei de dezmembrare nr. 
813/11.02.1999, s-a reţinut lipsa de interes a apelanţilor-pârâţi în formularea acestui capăt de 
cerere, deoarece intimaţii-reclamanţi sunt cei care au formulat acest capăt de cerere, iar intimaţii-
reclamanţi nu au declarat apel.  

Apelanţii-pârâţi s-au opus admiterii acestui capăt de cerere şi au obţinut satisfacţie prin 
hotărârea instanţei de fond, deoarece, prin sentinţa apelată a fost respins acest capăt de cerere, 
instanţa de fond însuşindu-şi întocmai motivarea apelanţilor-pârâţi, făcută de aceştia prin 
întâmpinare. 

În ceea ce priveşte criticile aduse hotărârii instanţei de fond, în sensul  că a fost admisă 
cererea de revendicare, „…fără ca suprafaţa de 134,2 mp ocupată din terenul reclamanţilor, să fie 
localizată.” şi că „se dispune dărâmarea gardului din curtea reclamanţilor” susţinându-se că „…nu 
s-a localizat în concret  la care gard se referă cererea, nefiind identificat prin natură, lungime şi 
lăţime, pronunţându-se o hotărâre formală”, nici acestea nu sunt de natură a duce la desfiinţarea 
sentinţei şi trimiterea spre rejudecare a cauzei, motivat de faptul că în rapoartele de expertiză, 
întocmite în cauză (raport iniţial şi completări) există suficiente elemente de identificare, cu 
dimensiuni, schiţe întocmite la scară, pentru ca hotărârea să poată fi pusă în executare. 

În ceea ce priveşte critica adusă hotărârii de fond,  în ceea ce priveşte capătul de cerere 
privind revendicarea suprafeţei de 134,2 mp. în sensul că aceasta pare să fi fost soluţionată sub 
aspectul posesoriu: acţiunea în revendicare este acţiunea proprietarului împotriva posesorilor 
neproprietari (cazul apelanţilor-pârâţi care au posesia terenului, fără a fi proprietari de CF asupra 
acelei porţiuni de teren). 

În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară din motivele de apel, privind solicitarea 
apelanţilor de schimbare în parte a sentinţei civile nr. 1951/2010, respectiv în sensul stabilirii 
liniei despărţitoare, pe un alt aliniament, decât cel acordat prin sentinţa apelată şi, pe cale de 
consecinţă, a se respinge şi capetele de cerere privind obligarea apelanţilor-pârâţi de a preda o 
suprafaţă de 134,4 mp. şi a dispoziţiei privind dărâmarea gardului, în raport cu probele 
administrate la dosarul instanţei de fond, linia despărţitoare dintre proprietăţile părţilor a fost 



corect stabilită de către instanţa de fond, ca fiind pe aliniamentul C-14-12-4, conform variantei a 
3-a din propunerile formulate de către expert, care are în vedere  suprafaţa de teren ce le revine, 
conform actelor de carte funciară.  

Pentru solicitarea subsidiară, apelanţii-pârâţi invocă faptul că: a intervenit o înţelegere 
privind stabilirea liniei de delimitare dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul 4-12-13-15-16-
61-60-59-58-56-54- fapt nereal. 

Faţă de situaţia de carte funciară, tribunalul a apreciat esenţial în cauză este şi faptul că, 
intimaţii sunt cei care şi-au înscris dreptul de proprietate în CF – în baza încheierilor de CF cu nr. 
994 şi 995/1999, întabularea apelanţilor-pârâţi fiind ulterioară, în baza încheierii de CF nr. 
996/1999, iar schiţa de dezmembrare care este greşită îi priveşte pe apelanţii-intimaţi B..  

Este un principiu de drept, potrivit căruia nimeni nu poate să invoce, propria culpă, pentru 
a obţine un câştig de cauză într-o instanţă de judecată. 

Or, apelanţii-pârâţi sunt culpabili prin faptul că, deşi ing. G.I. a fost prezent la faţa locului, 
în luna martie a anului 1999, apelanţii-pârâţi sunt cei care nu i-au permis să măsoare terenul.  

Cu ocazia dezbaterilor orale a apelului, apelanţii-reclamanţi prin avocat au arătat că 
suprafaţa lipsă din terenul cumpărat de către apelanţii-pârâţi se află practic în folosinţa vecinului 
I.I.. Doar apelanţii pârâţi sunt mejdaşi, se învecinează cu terenul proprietatea familiei I., astfel 
cum rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză. 

Potrivit menţiunilor efectuate pe verso-ul contractului de vânzare-cumpărare sub 
semnătură privată, respectiv potrivit menţiunii intitulată „notă” de la punctul 3, intimaţii au 
cumpărat potrivit CF nr. topo 2257 şi şi-au înscris primii dreptul de proprietate  în cartea 
funciară, documentaţia de carte funciară a acestora fiind corect întocmită.  

Din expertiza tehnică efectuată în cauză, rezultă că schiţa de dezmembrare întocmită de 
martorul G.I., care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate a 
apelanţilor-pârâţi în cartea funciară nr. 996/1996 este greşită.  

Declaraţia martorului G.I., dată în faţa instanţei  de apel este contradictorie şi imprecisă. 
Afirmaţia martorului potrivit căreia „atunci un reper pentru măsurătoare a fost un stâlp de 
poartă”, se coroborează cu planşele foto depuse de intimaţi în apel şi necontestate de apelanţi şi 
cu concluziile raportului de expertiză tehnică, varianta a 3-a din lucrare.  

Raportat la considerentele mai sus-expuse, tribunalul a constatat că situaţia de fapt 
reţinută de către prima instanţă rezultă şi se întemeiază pe probele administrate, hotărârea fiind 
temeinică şi de asemenea că prima instanţă a recurs la textele de lege corespunzătoare, pe care le-
a aplicat corect, în litera şi spiritul lor, hotărârea fiind legală.  

Aşa fiind, în baza art. 296 alin. 1 Cod procedură civilă, tribunalul a respins ca nefondat 
apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 1951/ 21.06.2010 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei.  

În baza art. 274 Cod procedură civilă, apelanţii au fost obligaţi la plata  către intimaţi a 
sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, potrivit 
cererii formulate în acest sens la dezbaterea în fond a apelului şi dovedite în condiţiile art. 1169 
Cod civil cu împuternicire avocaţială şi chitanţă depuse la dosar. 

Prin încheierea Camerei de consiliu din 9 iunie 2011 a Tribunalului Maramureş  s-a 
respins cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de către petenţii T.E. şi T.G.. 

Pentru a pronunţa această încheiere, tribunalul a reţinut că în cauză temeiul juridic al 
cererii este reprezentat de dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă, care arată că: „Erorile sau 
omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul,  precum şi orice 
alte erori  materiale din hotărâri sau încheieri, pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere. Instanţa 
se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu (art. 281 alin.2).  

Petenţii reclamă faptul că în decizie s-a trecut suma de 1.000 lei şi nu 1500 lei drept 
cuantum al cheltuielilor de judecată acordate acestora. Prin urmare art. 281 Cod procedură civilă 
este sediul  materiei şi nu art. 281 indice 2, text indicat de asemenea în  cerere, dar care se referă 
la o altă ipoteză, aceea când, prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt 
de cerere principal  sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale.  

Prin cererea petenţilor se solicită nu completarea hotărârii ci îndreptarea erorii materiale. 



Cererea de îndreptare a erorii materiale este neîntemeiată, deoarece suma de 1000 lei 
cheltuieli de judecată  este suma solicitată  cu titlu de cheltuieli de judecată de către apărătorul 
petenţilor, la cuvântul asupra apelului în  şedinţa  publică din 31.03.2011, astfel cum s-a 
consemnat în încheierea şedinţei publice din 31.03.2011 – fila 58 verso din dosar. Potrivit art. 274 
Cod procedură civilă, partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli 
de judecată.  

În speţă, s-au acordat în baza art. 274 Cod procedură civilă cheltuielile de judecată 
solicitate în şedinţa publică din 31.03.2011, al căror cuantum a fost indicat de apărătoarea 
petenţilor  la nivelul sumei de 1.000 lei. 

Raportat la considerentele mai sus expuse, nefiind îndeplinite cerinţele art. 281 Cod 
procedură civilă, tribunalul a respins cererea de îndreptare a erorii materiale ca neîntemeiată.  

Împotriva acestei decizii, pârâţii B.I. şi B.I.A au declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, în principal casarea hotărârii, admiterea apelului 
pârâţilor, anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, Judecătoria 
Sighetu-Marmaţiei, iar în subsidiar, modificarea deciziei criticate, admiterea apelului pârâţilor, 
schimbarea în parte a sentinţei instanţei de fond, în sensul stabilirii liniei despărţitoare dintre 
terenurile proprietatea părţilor, pe aliniamentul 4,12,13,15,16,61,60,59,58,56 şi 54 din anexa 
grafică nr. 1 la completarea raportului de expertiză a ing. M.V., înregistrat la data de 05.02.2010, 
precum şi respingerea celorlalte cereri formulate de reclamanţi. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că motivele în raport de care tribunalul a apreciat 
cererile reclamanţilor sunt străine de natura pricinii, nereferindu-se în concret la considerentele 
pentru care au rămas necercetate în fond cererile reclamanţilor. 

Astfel, în privinţa cererii de anulare a schiţei de dezmembrare, la care pârâţii s-au opus, 
aceasta nu a fost cercetată în fond de instanţă. Tribunalul a apreciat că pârâţii sunt lipsiţi de 
interes în anularea schiţei pentru că s-au opus la fond acestei cereri. În condiţiile în care prima 
instanţă a luat în considerare această schiţă, cererea formulată de pârâţi în apel nu este lipsită de 
interes. De altfel, instanţa de fond nu a pus în discuţie natura acestei cereri a reclamanţilor ţinând 
seama de faptul că schiţa de dezmembrare este un element tehnic care stă la evidenţierea unei 
proprietăţi, inclusiv prin operarea acesteia în cartea funciară. În realitate, suntem în prezenţa 
unei rectificări de carte funciară, în modalitatea înscrierii greşite a proprietăţilor. 

În apelul formulat, pârâţii au argumentat pe larg necesitatea de cercetare în fond a acestei 
cereri, înţelegând să le susţină şi prin prezentele motive de recurs. 

Contrar motivării instanţei de apel, cererea de revendicare a reclamanţilor pentru 
suprafaţa de 134,2 mp., nu a fost cercetată în fond. Din raportul de expertiză întocmit de exp. ing. 
M.V. rezultă că suprafaţa nr. top. 2257/2/2, planimetrată este mai mare cu 134,2 mp. faţă de 
suprafaţa înscrisă în C.F. Această suprafaţă este una scriptică care nu se regăseşte în teren, iar 
obligarea pârâţilor la predarea unei suprafeţe scriptice, neidentificată în teren, poate fi asimilată 
unei necercetări în fond a cauzei. 

Dacă se are în vedere mejdia stabilită, suprafaţa de teren ce ar trebui cedată reclamanţilor 
ar fi de 137,4 mp. 

De asemenea, nu s-a cercetat în fond cererea reclamanţilor de dărâmare a gardului din 
curtea acestora, iar trimiterea pe care o face instanţa de apel la expertizele din cauză, nu poate 
înlocui dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti care trebuie să conţină cu claritate obligaţiile 
impuse părţilor. Gardul existent care aşa cum rezultă din expertiză şi din completări este 
amplasat de la stradă, până la capătul grădinii. Or, instanţa a dispus dărâmarea gardului din 
curtea reclamanţilor fără a se identifica acest gard, concomitent cu determinarea curţii 
reclamanţilor. 

În legătură cu solicitarea subsidiară din recurs, pârâţii arată că instanţa de apel a făcut o 
aplicare greşită a dispoziţiilor art. 584 C.civ., confirmând soluţia instanţei de fond. 

Este de necontestat  că părţile au cumpărat o suprafaţă egală de teren însă înainte de 
încheierea actelor autentice, părţile au încheiat cu deţinătorii terenului, actul sub semnătură 
privată din 22.12.1998 prin care se arată că suprafaţa cumpărată este de 2.310 mp., dintre vecinii 
I.P., B.V., P., T. şi digul Iza. Această suprafaţă este preluată din expertiza efectuată anterior de 



expert B.V. Expertul M.V. a scăzut suprafaţa digului şi a apreciat suprafaţa efectiv cumpărată la 
2.226 mp. care nu a fost contestată de părţi. Raportat la această suprafaţă, reclamanţii folosesc 
1.125 mp. (cu 12 mp. mai mult), iar părţi folosesc o suprafaţă de 1.101 mp. (cu 12 mp. mai puţin). 

La întocmirea schiţei de dezmembrare nr. 1813/1999 care a stat la baza încheierii actelor 
autentice nu s-a avut în vedere suprafaţa efectivă din teren, ci suprafaţa scriptică din C.F., 
ajungându-se la cumpărarea prin act autentic a unei suprafeţe de 2524,8 mp., mai mult decât 
suprafaţa faptică, cu 298,8 mp. Această greşeală a schiţei de dezmembrare recunoscută de 
reclamanţi nu poate fundamenta numai dreptul de proprietate al reclamanţilor, iar ea să fie 
imputată numai pârâţilor. 

Este evident că ambele părţi au ignorat această schiţă de dezmembrare şi pentru că nu au 
cunoscut greşelile din schiţă raportat la suprafaţa faptică folosită. Sub acest aspect, aprecierile 
instanţei de apel sunt greşite, chiar părtinitoare prin maniera de interpretare. 

Martorii audiaţi în cauză confirmă existenţa înţelegerii între părţi privind folosinţa 
terenului, iar delimitarea terenurilor a fost exprimată de acea sfoară ce delimita suprafeţele, fără 
ca reclamanţi să aibă obiecţiuni inclusiv la ridicarea gardului din spatele construcţiilor. 

Căminul pentru apă, pentru ambele părţi, are un perete de beton pe mijloc, pe linia acestui 
perete trecând gardul, aşa cum reiese din procesul-verbal încheiat la faţa locului. 

În drept, pârâţii îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi pct. 9 C.pr.civ.  
Reclamanţii T.G. şi T.E. au declarat recurs în termen legal împotriva încheierii din data 

de 09.06.2011 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 880/307/2009, solicitând 
instanţei admiterea recursului, modificarea încheierii recurate în sensul admiterii cererii de 
îndreptare a erorii materiale aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanţii au învederat instanţei că în mod eronat s-a reţinut 
prin încheierea din 13.03.2011 că avocatul reclamanţilor a solicitat cheltuieli de judecată în sumă 
de 1.000 lei deoarece, în realitate, cel care a solicitat cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei, 
constând în onorariu de avocat, a fost avocatul pârâţilor, fapt uşor de verificat întrucât acesta avea 
depus la acea dată chitanţa în sumă de 1.000 lei. 

Avocatul reclamanţilor a solicitat obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată  
reprezentând onorariu de avocat potrivit chitanţei ce urma a fi depusă odată cu notele de 
concluzii, motiv pentru care a şi solicitat amânarea pronunţării pentru a putea depune la dosarul 
cauzei chitanţa privind plata onorariului de avocat. 

Pârâţii intimaţi B.I. şi B.I.A au formulat întâmpinare la recursul reclamanţilor, prin care 
au solicitat respingerea acestuia ca nefondat întrucât suma solicitată de reclamanţi la tribunal, cu 
titlu de cheltuieli de judecată a fost de 1.000 lei. Cererea acestora privind cheltuielile de judecată 
este inadmisibilă pe calea îndreptării erorii materiale, ea putând să fie caracterizată ca fiind o 
greşeală de judecată, fapt pentru care aveau posibilitatea de a formula recurs, însă aceştia nu au 
înţeles să declarare calea de atac a recursului, astfel încât aspectul pus în discuţie nu poate fi 
soluţionat pe calea îndreptării de eroare materială. 

Reclamanţii intimaţi T.G. şi T.E. au formulat întâmpinare la recursul pârâţilor, prin care 
au solicitat respingerea acestuia ca nefondat, precum şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor 
de judecată în recurs. 

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanţii intimaţi au învederat instanţei că nici unul 
dintre motivele invocate de pârâţii recurenţi pentru casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare nu sunt îndeplinite în speţă deoarece motivele cuprinse în memoriul de recurs vizează 
în realitate netemeinicia hotărârii recurate şi nu nelegalitatea acesteia, astfel încât sunt 
inadmisibile. 

Reclamanţii nu au formulat nici un capăt de cerere privind rectificarea de carte funciară, 
iar dacă pârâţii aveau vreun interes, aveau posibilitatea legală ca, în faţa instanţei de fond să 
formuleze o cerere reconvenţională, însă nu au procedat în această manieră, astfel încât în mod 
corect tribunalul a calificat ca fiind lipsită de interes critica pârâţilor referitoare la respingerea 
cererii de anulare a schiţei de dezmembrare. Instanţa de apel a motivat atât în fapt cât şi în drept, 
toate motivele de apel invocate de către pârâţi, iar dacă aceştia ar fi avut nelămuriri cu privire la 
suprafaţa terenurilor aflate în proprietatea părţilor şi cu privire la stabilirea liniei reale de 



grăniţuire, ar fi avut posibilitatea de a solicita în probaţiune o completare la raportul de expertiză, 
însă nu au solicitat acest lucru, motiv pentru care nu-şi pot invoca propria lor culpă în cererea de 
recurs. 

În probaţiune, pârâţii recurenţi au depus copii de pe următoarele înscrisuri: contractele de 
vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 954/16.03.1999 şi nr. 955/16.03.1999; copii privind 
schiţa terenurilor înscrise în C.F. nr. 2291 şi C.F. nr. 2287, sc. 1:2880, precum şi schiţa de 
dezmembrarea a imobilelor din aceste C.F., întocmite la data de 03.12.1968 de arh.S.L.;  copii de 
pe C.F. nr. 1570, C.F. nr. 2287, C.F. nr. 2291, C.F. nr. 7804 şi C.F. nr. 7802 Sighetu Marmaţiei. 

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

Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 954/16.03.1999, 
reclamanţii T.G. şi T.E., în calitate de cumpărători, au dobândit: de la vânzătorii R.J.J.M., R.V.I. şi 
R.I.E.I., dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 420,80 mp, situat în Sighetu 
Marmaţiei, str. G. 12, jud. Maramureş, cu nr.top nou 2257/2/1, înscris în CF sub denumirea 
„Arătură la Postata Izai Alsomezo”, conform declaraţiei de parcelare autentificată sub 
nr.940/16.03.1999, iar de la vânzătoarea I.M.E.,  dreptul de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 841,60 mp, situat în Sighetu Marmaţiei, str.G. 12, jud. Maramureş, înscris în CF nr. 
7802, sub denumirea „Arătură la Postata Izai Alsomezo” cu nr.top  2257/1. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 955/16.03.1999, pârâţii B.I. şi 
B.I., în calitate de cumpărători, au dobândit: de la vânzătorii R.J.J.M., R.V.I. şi R.I.E.I.,, dreptul 
de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 420,80 mp, situat în Sighetu Marmaţiei, str. G. nr. 
12, jud. Maramureş, cu nr.top nou 2257/2/2, înscris în CF sub denumirea „Arătură la Postata Izai 
Alsomezo”, conform declaraţiei de parcelare autentificată sub nr.940/16.03.1999, iar de la 
vânzătorul P.I.B.,  dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 841,60 mp, situat în 
Sighetu Marmaţiei, str. G. 12, jud. Maramureş, înscris în CF nr. 1570, sub denumirea „Arătură la 
Postata Izai Alsomezo”cu nr.top nou 2257/3 şi 2256/1. 

Reclamanţii T.G. şi T.E. sunt proprietarii tabulari ai unei suprafeţe de 1262,4 mp teren 
aferent parcelelor: topo 2257/1 cu suprafaţă de 841,6 mp şi topo  2257/2/1 cu suprafaţa de 420,8 
mp care sunt înscrise în CF nr. 7804 Sighetu Marmaţiei. 

 Pârâţii B.I. şi I. sunt proprietarii tabulari ai unei suprafeţe de 1262,4 mp, teren aferent 
parcelelor: topo 2257/3 cu suprafaţa de 488 mp, topo 2256/1 cu suprafaţa de 353,6 mp şi topo 
2257/2/2 cu suprafaţa de 420,8 mp care sunt înscrise în CF nr. 1570 Sighetu Marmaţiei. 

 La baza înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară a stat şi schiţa de 
dezmembrare nr. 813/11.02.1999 întocmită de ing. G.I.. 

Reclamanţii şi-au înscris dreptul de proprietate în CF nr. 7804 Sighetu Marmaţiei, în baza 
încheierii de CF cu nr. 995/1999, întabularea pârâţilor fiind ulterioară, în baza încheierii de CF nr. 
996/1999. 

Recurenţii şi-au întemeiat recursul pe dispoziţiile art.304 C.pr.civ. potrivit cărora, 
modificarea sau casarea unor hotărâri se poate în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate: pct.7), când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde 
motive contradictorii ori străine de natura pricinii şi pct.9), când hotărârea pronunţată este lipsită 
de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. 

Verificând hotărârea recurată Curtea constată că aceasta cuprinde atât considerentele de 
fapt, cât şi cele de drept care au  formulat convingerea instanţei de apel, precum şi cele pentru 
care s-au înlăturat cererile pârâţilor, cu respectarea exigenţelor prevăzute de art.261 alin.1 pct. 5 
C.pr.civ. 

Pe de altă parte, pârâţii recurenţi s-au limitat doar să afirme la modul general că decizia 
tribunalului cuprinde motive străine de natura pricinii fără să menţioneze în mod concret care 
sunt acestea. 

În condiţiile în care hotărârea instanţei de apel este amplu motivată atât în fapt, cât şi în 
drept, Curtea consideră că motivul de recurs mai sus indicat nu este fondat. 

Referitor la critica din recursul pârâţilor privitoare la greşita soluţionare a excepţiei lipsei 
de interes a motivului de apel prin care aceştia au arătat că cererea de anulare a schiţei de 



dezmembrare nu a fost cercetată în fond de prima instanţă, care nu a pus în discuţia părţilor 
natura juridică a acestei cereri şi care reprezintă în realitate o rectificare de carte funciară, în 
modalitatea înscrierii greşite a proprietăţilor, Curtea reţine că prin petitul 3 al cererii de chemare 
în judecată formulată de reclamanţi, aceştia au solicitat anularea schiţei de dezmembrare vizată 
cu nr.813/11.02.1999 de OJCGC Maramureş, prin care a fost dezmembrat nr.top.2257/2. 

Prin sentinţa civilă nr. 1951 din data de 21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei s-a respins capătul de cerere privind anularea schiţei de dezmembrare  vizată cu nr.813 
din 11.02.1999 de O.J.C.G.C.  Maramureş, prin care a fost dezmembrat nr.top.2257/2. 

Instanţa de fond, contrar susţinerilor recurenţilor pârâţi, a motivat soluţia de respingere a 
petitului mai sus arătat apreciind că admiterea lui  ar însemna practic o repunere în situaţia 
anterioară dezmembrărilor, actele încheiate rămânând fără suport tehnic corespunzător. 

Aşa cum s-a reţinut în doctrina juridică, deşi nu este în mod expres reglementat de legea 
procesual civilă, interesul reprezintă o condiţie esenţială pentru punerea în mişcare a tuturor 
formelor procedurale ce intră în conţinutul acţiunii civile, în speţă a cererii de apel.  

Prin interes  se înţelege folosul practic pe care o parte îl urmăreşte prin punerea în mişcare 
a procedurii judiciare, iar acesta trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, respectiv să fie legitim, 
personal, născut şi actual. 

În condiţiile în care prima instanţă a respins capătul de cerere având ca obiect anularea 
schiţei de dezmembrare vizată cu nr.813/11.02.1999 de OJCGC Maramureş, prin care a fost 
dezmembrat nr.top.2257/2, iar reclamanţii nu au declarat apel, pârâţii fiind părţile care au 
obţinut câştig de cauză raportat la acest petit, Curtea constată că pârâţii nu au justificat vreun 
folos personal, soluţia pronunţată fiindu-le favorabilă astfel încât, în mod legal, tribunalul a 
apreciat că motivul de apel invocat de aceştia privitor la acest aspect este lipsit de interes. 

Mai mult decât atât, nu poate fi reţinută aserţiunea pârâţilor referitoare la faptul că 
instanţa de fond nu a cercetat acest petit din  cererea de chemare în judecată a reclamanţilor 
întrucât, aşa cum s-a arătat judecătoria a analizat pe fond obiectul acestei cereri, însuşindu-şi în 
tocmai motivarea pârâţilor făcută prin întâmpinare. 

Tot, astfel, este nefondată susţinerea pârâţilor în legătură cu greşita calificare a cererii de 
către instanţa de fond, în opinia pârâţilor, fiind vorba de o cerere de rectificare de carte funciară 
deoarece judecătoria s-a pronunţat, cu respectarea prevederilor art.129 alin.6 numai asupra 
obiectului cererii, aşa cum acesta a fost formulat, cu respectarea principiului disponibilităţii 
părţilor, principiu care guvernează procesul civil român. 

În conformitate cu acest principiu, pârâţii ar fi avut posibilitatea de a formula, în procesul 
pendinte, în faţa judecătoriei, o cerere reconvenţională cu un asemenea obiect, astfel încât nu se 
pot prevala de propria lor culpă în recurs,  în lipsa sesizării instanţei cu o astfel de acţiune civilă. 

Motivul de recurs al pârâţilor care vizează necercetarea în fond a cererii de revendicare a 
terenului în suprafaţă de 134.2 mp şi a cererii de dărâmare a gardului nu poate fi primit în 
condiţiile în care, atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel, au arătat pe larg în cuprinsul 
hotărârilor pronunţate, pe baza probelor administrate, toate motivele de fapt şi de drept care au 
format convingerea lor, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile pârâţilor în apărare, cu 
respectarea riguroasă a  dispoziţiilor art.261 alin.pct.5 C.pr.civ., analizând în mod efectiv 
pretenţiile reclamanţilor, dar şi mijloacele de apărare invocate de pârâţi. 

Acţiunea în revendicare presupune contestarea dreptului de proprietate şi redobândirea 
posesiei asupra unei porţiuni precis determinate, cea ce obligă pe reclamanţi să-şi dovedească 
dreptul lor. 

În acţiunea în grăniţuire se aşează hotarul dintre fondurile limitrofe prin fixarea de semne 
vizibile, acţiunea fiind un „judicium duplex”, în care fiecare dintre părţi are rol de reclamant şi de 
pârât, ceea ce presupune o situaţie egală cu privire la sarcina probei. 

În acest sens, s-a statuat cu certitudine că suprafaţa aferentă parcelei topo 2257/2/1 aflată 
în folosinţa reclamanţilor este de 283,4 mp, mai puţin cu 137,4 mp. faţă de suprafaţa înscrisă în 
CF aferentă acestei parcele topo iar  suprafaţa aferentă terenului cu nr. top. 2257/2/2,  aflată în 
folosinţa pârâţilor este de 555 mp, mai mare cu 134,2 mp teren din imobilul aflat în proprietatea 
reclamanţilor, faţă de suprafaţa înscrisă în CF aferentă acestei parcele conform raportului de 



expertiză tehnică judiciară întocmit şi completat de expert M.V., raport care nu a fost contestat de 
pârâţi şi care, a fost acceptat de reprezentantul acestora, avocat Almaş Teodor, în şedinţa publică 
din 08.02.2010 (f.80 dosar fond). 

De asemenea, în apel, pârâţii deşi au criticat sentinţa primei instanţe sub aceste aspecte de 
fapt, nu au solicitat în dovedirea susţinerilor lor, încuviinţarea probei privind efectuarea unui 
supliment la raportul de expertiză iniţial sau o nouă expertiză tehnică topografică. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs subsidiar prin care pârâţii arată că instanţa de apel a 
făcut o aplicare greşită a legii, respectiv a art.584 C.civ., Curtea apreciază că acesta nu este 
întemeiat din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, potrivit art.584 C.civ., orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea 
proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate. 

Este de principiu că prin judecarea unei acţiuni unei acţiuni în grăniţuire instanţa de 
judecată nu constituie un hotar între două terenuri vecine ce aparţin unor proprietari diferiţi, ci 
reconstituie vechiul hotar, la origine nelitigios, dintre cele două fonduri. 

Reconstituirea hotarului real dintre terenurile aflate în proprietatea reclamanţilor şi a 
pârâţilor a implicat un probatoriu complex constând în administrarea probei cu înscrisuri, 
respectiv actele juridice de dobândire a dreptului de proprietate, schiţele de dezmembrare a 
imobilelor care au stat la baza întabulării dreptului de proprietate al părţilor, a probei cu martori 
şi a cercetării la faţa locului privind identificarea celor mai vechi semne de hotar, a 
interogatoriului, precum şi a probei cu expertiza tehnică topografică. 

Deşi pârâţii au solicitat ca linia de mejdă să fie stabilită pe linia existentă în prezent pe 
aliniamentul 4-12-13-15-16-61-60-59-58-56-54 motivat de faptul că la momentul cumpărării de 
comun acord au delimitat suprafaţa de teren, s-au făcut garduri iar la data cumpărării nu au 
cunoscut situaţia tabulara, ci doar cea faptică, astfel ca ambele părţi au diferenţe de suprafeţe, 
Curtea constată că din vastul material probatoriu administrat în cauză a rezultat contrariul celor 
afirmate de pârâţi astfel că în mod legal, cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art.584 C.civ., 
instanţele de fond nu au putut stabili linia de grăniţuire conform solicitării pârâţilor întrucât acest 
aliniament nu respectă situaţia de carte funciara, fiind stabilit pe o schiţa de dezmembrare,  greşit 
întocmită de ing. G.I. şi care a stat la baza înscrierii dreptului de proprietate al pârâţilor în cartea 
funciară. 

 La termenul de judecată din data de 21.10.2011, Curtea a invocat din oficiu şi a  pus în 
discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii 
atacate, excepţie care a fost  invocată de intimaţi prin întâmpinare, prin reanalizarea stării de fapt 
şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de recurs, având în vedere că 
prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din 
O.U.G. nr. 138/2000. 

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

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

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurenţii nu mai pot beneficia de acest lucru prin promovarea 
recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.7 şi pct.9 C.pr.civ., în realitate 
prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de nelegalitate pentru 
care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive de netemeinicie a hotărârii 
atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă o 
analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării de 



fapt a cauzei,  o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a relaţiilor 
dintre părţi. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, respectiv cele referitoare la concluziile raportului de expertiză tehnică topografică 
întocmit de expert M.V., în legătură cu suprafeţele de teren determinate eronat de către expert, 
amplasarea gardului dintre terenuri, expertiza efectuată anterior de expert B.V., ignorarea schiţei 
de dezmembrare de către părţi, pentru că nu au cunoscut greşelile din schiţă raportat la suprafaţa 
faptică folosită,  audierea martorilor, procesul-verbal încheiat la faţa locului. 

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

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

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

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

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute de art.304 pct.7 şi pct.9, art.312 alin.5  C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâţii B.I. şi B.I.A împotriva deciziei civile 
nr. 90/A din 11 aprilie 2011 a Tribunalului Maramureş, pe care o menţine ca fiind legală. 

II. Analizând încheierea criticată prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamanţi 
şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele:   

Prin decizia  civilă nr. 90/A din 11 aprilie 2011 a Tribunalului Maramureş, pârâţii apelanţi 
B.I. şi B.I.A au fost obligaţi să plătească reclamanţilor intimaţi T.G. şi T.E. suma de 1000 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

În partea introductivă a încheierii pronunţată în şedinţa publică din 31.03.2011, care face 
parte integrantă din decizia mai sus arătată întrucât tribunalul a amânat pronunţarea hotărârii, s-
a consemnat că „Apărătoarea intimaţilor T.G. şi  T.E., avocat L.M. solicită respingerea apelului 
pentru motivele arătate în întâmpinare. Cu cheltuieli de judecată, în sumă de 1000 lei”. 

 Reclamanţii recurenţi susţin că  faptul că în decizie, în mod eronat,  s-a trecut suma de 
1.000 lei deoarece, în realitate, cel care a solicitat cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei, 
constând în onorariu de avocat, a fost avocatul pârâţilor, fapt uşor de verificat întrucât acesta avea 
depus la acea dată chitanţa în sumă de 1.000 lei. 

Critica recurenţilor privitoare la faptul că avocatul reclamanţilor a solicitat obligarea 
pârâţilor apelanţi la plata cheltuielilor de judecată  reprezentând onorariu de avocat potrivit 
chitanţei ce urma a fi depusă odată cu notele de concluzii, motiv pentru care a şi solicitat 
amânarea pronunţării pentru a putea depune la dosarul cauzei chitanţa privind plata onorariului 
de avocat nu poate fi primită în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat, în hotărârea judecătorească 
mai sus menţionată nu a fost consemnată această împrejurare, încheierea având valoarea unui act 
autentic din punct de vedere probatoriu şi care poate fi combătut doar prin procedura înscrierii în 
fals. 



Potrivit art. 281 C.pr.civ., erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile 
părţilor sau cele de calcul,  precum şi orice alte erori  materiale din hotărâri sau încheieri, pot fi 
îndreptate din oficiu sau la cerere. Instanţa se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu. 

În condiţiile în care reprezentantul reclamanţilor a solicitat, în mod expres, cheltuieli de 
judecată în sumă de 1000 lei, această susţinere nu poate fi calificată ca fiind o eroare materială 
susceptibilă de a fi îndreptată prin procedura reglementată de art.281 C.pr.civ. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca 
nefondat recursul declarat de reclamanţii T.G. şi T.E. împotriva încheierii civile pronunţată în 
şedinţa publică din 09.06.2011 a Tribunalului Maramureş, pe care o menţine ca fiind legală. 

În temeiul art.316 C.pr.civ. raportat la art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea va obliga pârâţii 
recurenţi B.I. şi B.I.A, aflaţi în culpă procesuală, să plătească intimaţilor T.G. şi T.E. suma de 
2.800 lei cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariu avocaţial în sumă de 2500 lei şi 
cheltuieli de transport în sumă de 300 lei, dovedite prin chitanţa şi bonurile fiscale anexate la 
dosar. 

În temeiul aceluiaşi text legal, Curtea va  respinge cererea pârâţilor intimaţi B.I. şi B.I.A de 
obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată întrucât aceştia nu au dovedit onorariul 
avocaţial plătit pentru redactarea şi susţinerea întâmpinării. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 

4. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Neformularea notificării 
în termenul legal prevăzut de această lege. Inadmisibilitatea calificării ca notificare, 

a unei cereri depuse anterior întrării în vigoare a legii 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3468 din 7 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 435 din 28.04.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
acţiunea civilă formulată de reclamanţii V.R.L. şi V.T.M., în contradictoriu cu pârâtul 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că reclamanţii V.R.L. şi V.T.M. sunt 
moştenitorii defunctei V.M., astfel cum atestă certificatul de moştenitor nr.98/23.07.2007. 

Antecesoarea lor, V.M. a adresat Primăriei Municipiului Cluj-Napoca  cererea înregistrată 
sub nr. 6362/302/27.03.1991 şi apoi sub nr. 3982/304/1998, solicitând în temeiul Legii nr. 
169/1997, restituirea terenului în suprafaţă  de 278 stj. înscris în CF nr. 10411, nr. top. 4376, situat 
din punct de vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. C. nr. 14. 

Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 nu a dat curs acestei solicitări, motiv pentru 
care petenta, iar ulterior decesului acesteia, reclamanţii, au continuat demersurile, reiterând în 
cursul anilor 2004, 2005, 2007, 2008 cererea de retrocedare şi depunând actele solicitate de 
autorităţi. 

În final, reclamanţii au fost înştiinţaţi, prin adresa nr. 3982/304/24.06.2010 că cererea 
antecesoarei lor a fost respinsă, pe considerentul că imobilul solicitat nu face obiectul legilor 
fondului funciar, situaţia lui juridică fiind reglementată de dispoziţiile Legii nr. 10/2001. 

Această soluţie a fost contestată de către reclamanţi, iar prin Hotărârea nr. 574/12.08.2010 
a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj a 
fost admisă în parte contestaţia, fiind obligată Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj-Napoca la transmiterea întregii documentaţii spre 
competentă soluţionare Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Prin Dispoziţia nr. 223/27.01.2001 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca a fost 
respinsă cererea înregistrată sub nr. 3982/304/1998, formulată de V.M., antecesoarea 
reclamanţilor, pe motiv că în privinţa imobilului revendicat nu s-a formulat notificarea prevăzută 
de art. 22 din Legea nr. 10/2001. 

Instanţa a reţinut că imobilul revendicat iniţial de V.M., ulterior de moştenitorii acesteia, 
reclamanţii V.R.L. şi V.T.M. înscris în CF nr.10411, nr. top.4376 „loc de casă în str. C. nr. 14 cu 
casă din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu ţiglă, compusă din 2 camere, bucătărie, 



cămară de alimente, antreu şi verandă„ a fost proprietatea defuncţilor V.M. şi V.M., potrivit 
extrasului CF depus la dosar. 

Acest imobil a făcut obiectul exproprierii prin Decretul de expropriere din data de 
18.08.1986, în  vederea construirii unor apartamente în zona de locuinţe „Piaţa Mărăşti sud” din 
Cluj-Napoca. 

Conform art. 22 al. 1 din Legea nr. 10/2001 rep., persoana îndreptăţită are obligaţia să 
notifice persoana juridică deţinătoare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii. Este 
de menţionat că acest termen a fost prelungit succesiv prin OUG nr. 109/2001 şi prin OUG nr. 
145/2001, termenul limită de depunere a notificărilor fiind data de 14.02.2002. 

Raportat la prevederile art. 22 al. 5 din lege, conform cărora nerespectarea termenului 
atrage pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau echivalent, 
acesta este un termen de decădere, sancţiunea neformulării, pană la data de 14.02.2001 a 
notificării, fiind pierderea posibilităţii persoanei îndreptăţite de a-şi valorifica dreptul la măsuri 
reparatorii pe calea acţiunii în justiţie. 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei aduce o serie de 
modificări şi completări Legii nr. 10/2001, însă acestea nu se referă la art. 22 din Legea nr. 
10/2001 rep., care prevede obligativitatea formulării notificării în termenul legal, prelungit pană 
la 12 luni, adică pană la data de 14.02.2002. Acest termen de decădere nu a fost prelungit prin 
Legea nr. 247/2005, iar în speţă se constată că nici reclamanţii şi nici antecesoarea lor nu au 
formulat notificare în baza Legii nr. 10/2001. După apariţia acestui act normativ, primul demers 
al antecesoarei reclamanţilor cu privire la imobilul în litigiu a fost în anul 2004, moment faţă de  
care termenul prevăzut de art. 22 din lege era depăşit. 

Este real că V.M. a depus cerere în temeiul Legii nr. 18/1991 în anii 1991 şi  1998, 
nesoluţionate, dar a depus o cerere şi în anul 2004 şi alta în anul 2005, tot la aceeaşi Comisie de 
fond funciar, pe care aceasta din urmă a declinat-o Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, or, 
nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii. 

Pe de altă parte s-a constatat că prin cererea iniţială că prin cererea iniţială din anul 1998, 
V.M. a avut în vedere doar terenul expropriat, nu şi imobilul construcţie, cu privire la care 
reclamanţii au  solicitat pentru prima dată restituirea doar în anul 2007. 

Având în vedere considerentele expuse, precum şi dispoziţiile art. 22, art. 25, art. 26 din 
Legea nr. 10/2001, instanţa a respins acţiunea civilă promovată de reclamanţii V.R.L. şi V.T.M..  

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii V.R.L. şi V.T.M. solicitând 
admiterea recursului modificarea în totalitate a sentinţei recurate în conformitate cu 
prevederile art. 312 alin. 1 şi 2 c.pr.civ., art. 304 pct. 9 c.pr.civ. coroborat cu art. 3041 c.pr.civ, în 
sensul admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, obligarea intimatei 
la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului au arătat că deoarece, prin Dispoziţiei nr. 223 din data de 27 
ianuarie 2011 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca şi comunicată recurenţilor, li s-a 
respins cererea de revendicare înregistrată la Primăria Cluj de defuncta lor bunică sub nr. 
3982/304/1998, au formulat contestaţie la Tribunalul Cluj.  

Motivul respingerii acţiunii civile formulate a fost acelaşi ca şi în cazul respingerii cererii de 
revendicare prin Dispoziţia mai sus amintită, respectiv că antecesoare recurenţilor nu a formulat 
notificare în baza Legii 10/2001, iar neformularea unei astfel de notificări până la data de 
14.02.2001 atrage pierderea posibilităţii persoanei îndreptăţite de a-şi valorifica dreptul la măsuri 
reparatorii pe calea acţiunii în justiţie. 

Totodată instanţa fondului aminteşte faptul că prin Legea 247/2005 termenul a fost 
prelungit până la 14.02.2002, iar antecesoarea recurenţilor nu a mai formulat nici o altă cerere 
până în anul 2004.  

Totodată instanţa fondului susţine faptul că nu s-a depus cerere de revendicare doar 
pentru teren, cu toate că prin cererea depusă a fost revendicat întregul imobil ce cuprindea şi 
construcţii, or aceste construcţii sunt incluse şi în decretul de expropriere şi chiar dacă ar fi fost 
aşa cum se susţine prin Sentinţă, instanţa putea să admită în parte cererea formulată doar pentru 
terenul solicitat.  



Consideră nelegală hotărârea sentinţei fondului, care a ignorat complet care este scopul 
pentru care legiuitorul a emis aceste legi speciale de revendicare.  

Astfel, finalitatea acestora, şi respectiv a Legii nr. 10/2001 este una reparatorie, care 
presupune interpretarea acesteia în favoarea celor îndreptăţiţi şi potrivit principiului 
constituţional al protejării şi garantării dreptului de proprietate.  

Aşa cum a mai susţinut, prin adresa Primăriei mun. Cluj-Napoca nr. 10650 primită la data 
de 19.03.2004 li se aducea la cunoştinţă faptul că dosarul va fi înaintat pentru acordare de 
despăgubiri Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, dar cu toate acestea, dosarul a fost pierdut şi nu s-a mai trimis autorităţii competente. 

Contrar celor susţinute de instanţa fondului şi de către intimată, prin această adresă 
precum şi prin toate cele viitoare trimise antecesoarei recurenţilor li s-a asigurat soluţionarea în 
mod favorabil a dosarului fără a li se aduce vreodată în discuţie dacă a depus sau nu notificare în 
baza Legii 10/2001, fiind convinşi că se va soluţiona cererea formulată, fără a fi nevoie de o nouă 
cerere. 

Chiar dacă cererea a fost depusă anterior apariţiei Legii nr. 10/2001, nici reclamanţii şi nici 
defuncta bunică nu au primit nici o Dispoziţie de admitere sau de respingere a cererii formulate, 
motiv pentru care cererea este perfect valabilă, chiar dacă soluţionarea ei depinde de o lege 
intrată în vigoare ulterior depunerii cererii de revendicare. 

Manifestarea de voinţă trebuie interpretată în sensul de a produce efecte juridice. 
Aspectele de ordin formal - respectiv notificarea prin executorul judecătoresc - este lipsită de 
relevanţă în acordarea măsurilor reparatorii, cererea reclamanţilor fiind înregistrată în cadrul 
termenului legal, chiar şi greşit îndreptată sau depusă anterior apariţiei Legii care reglementa 
soluţionarea uneia astfel de cereri, şi trebuie raportate la momentul manifestării de voinţă, căci 
aceasta din urmă conferă conţinut formei exterioare. 

Faţă de cele menţionate mai sus referitore la starea de fapt prezentată consideră că 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 10/2001 pentru a solicita reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra acestui imobil teren, ce a aparţinut antecesorilor lor, încadrându-se în aceste 
dispoziţii legale. Or, raportat la prevederile Legii nr. 247/2005 reclamanţii sunt repuşi în termen 
pentru a formula cerere chiar şi în situaţia în care a formulat cereri în baza altor Legi privind 
reconstituirea dreptului de proprietate.  

Emiterea Dispoziţiei cu nr. 223 din data de 27 ianuarie 2011, contravine dispoziţiilor art. 15 
alin. (2) si ale art. 44 alin. (1) din Constituţie, fiind nelegală emiterea Dispoziţiei de respingere pe 
motivarea invocată un astfel de răspuns reprezentând o exercitare abuzivă a competenţelor 
atribuite de legiuitor. 

Comisia de fond funciar, contrar celor prevăzute de lege, nu şi-a executat obligaţia de 
soluţionare a cererii antecesoarei recurenţilor, în sensul că nu a dispus nici respingerea şi nici 
admiterea cererii de restituire a imobilului în termenul legal, deşi notificarea a fost depusă cu 
mult înainte de intrarea în vigoare a noii prevederi legale. 

Atâta timp cât o cerere formulată nu este soluţionată de organele competente, favorabil sau 
nefavorabil pentru petent, această cerere nu îşi pierde valabilitatea, efectele juridice ale notificării 
depuse nu au încetat a se produce, organul competent fiind obligat, ca la data soluţionării cererii 
să o încadreze în prevederile legislative valabile şi incidente la momentul soluţionării. Totodată 
nu s-a emis dispoziţie definitivă sub imperiul legii sub care a fost depusă cererea de revendicare. 

Cu toate acestea însă intimata invocă propria culpă în nesoluţionarea cererii formulate în 
termenul prevăzut de lege de 60 de zile de la momentul depunerii cererii, contrar principiului 
nemo auditur propriam turpitudinem allegans, adagiu latin potrivit căruia nimeni nu poate să 
obţină foloase invocând propria sa vină şi nici să se apere valorificând un asemenea temei. Iar 
acuma după 13 ani de la depunerea cererii de revendicare a imobilului de care antecesoarea 
reclamanţilor a fost deposedată în mod forţat şi abuziv, li se comunică faptul că nu au formulat 
cerere în baza Legii 10/200l.  

Modul în care au procedat, atât Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate unde a fost înregistrată cererea iniţială, cât şi Comisia de Legea 10/2001 şi în final, 
intimatul au avut drept rezultat nesoluţionarea cererii formulate pe o perioadă mai mare de 13 



ani, iar în prezenta procedură, acestea se prevalează de propria lor culpă pentru a împiedica 
analizarea fondului cererii subsemnaţilor referitor la dreptul de proprietate, drept garantat de 
prevederile art. 44 din Constituţia României şi protejat de art. 1 din protocolul Adiţional nr. 1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la soluţionarea în termen rezonabil 
reprezintă o garanţie pentru soluţionarea echitabilă atât în procedura prealabilă cât şi în faţa 
instanţelor de judecată, fiind statuat ca atare în art. 6 din convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului.  

Analizând prevederile legilor fondului funciar nr. 18/1991, cu completările şi modificările 
ulterioare, prevederile Legii 169/1997, prevederile Legii 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei şi cele ale Legii 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în 
mod abuziv, se constată că toate aceste acte normative au un scop, în esenţă reparator, încercând 
să înlăture, pe cât posibil efectele abuzurilor din perioada comunistă în care proprietarii au fost 
deposedaţi în mod forţat de bunurile lor, fapt ce a fost ignorat de instanţa fondului. 

Aşa cum au susţinut şi mai sus, finalitatea legilor fondului funciar, a legilor speciale este 
cea reparatorie, care presupune interpretarea acestora în favoarea celor îndreptăţi, şi care 
încearcă să înlăture, pe cât posibil consecinţele abuzurilor celor care au suferit de pe urma 
deposedărilor forţate a bunurilor lor de pe vremea regimului comunist.  

Interpretarea dată de intimată şi de către instanţa fondului reglementărilor legale, prin 
invocarea neretroactivităţii legii, este lipsită de orice urmă de echitate, acestea încercând să 
înlăture dreptul recurenţilor de a beneficia de drepturile legale stabilite de Legea 10/2001, pentru 
simplul motiv că bunica lor a depus cererea de revendicare înainte de apariţia legii speciale, 
cerere care însă nu şi-a pierdut efectele juridice, nefiind niciodată soluţionată.  

Intimatul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA prin întâmpinare a solicitat 
respingerea recursului. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea constată că  acesta  
nu este fondat, urmând a  fi respins  pentru următoarele  considerente: 

Antecesoarea reclamanţilor nu are calitatea de persoană îndreptăţită deoarece coroborând 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001 rezultă că pentru a avea această calitate în temeiul acestei legi 
speciale este necesar ca o persoană să fi formulat notificare în temeiul acestei legi şi să poată face 
dovada formulării acestei notificări. 

Potrivit art. 22 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 „Persoana îndreptăţită va notifica în termen 
de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică deţinătoare, solicitând 
restituirea în natură a imobilului.“ 

Rezultă că notificarea trebuie formulată în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, iar nu anterior pentru că dacă o lege s-ar aplica unei cereri formulate anterior 
intrării sale în vigoare atunci aceasta ar retroactiva, ceea ce nu este posibil, dat fiind că ar încălca 
dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Constituţia României, care prevede că „Legea dispune numai pentru 
viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.“ 

Apoi, art. 22 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 dispune că „Notificarea înregistrată face dovada 
deplină în faţa oricăror autorităţi, persoane fizice sau juridice, a respectării termenului prevăzut la 
alin. (1), chiar dacă a fost adresată altei unităţi decât cea care deţine imobilul.“ 

Interpretând per a contrario rezultă că dovada formulării cererii în temeiul Legii nr. 
10/2001 nu se poate face în alt mod decât cu această notificare formulată în termenul prevăzut de 
Legea nr. 10/2001. 

Sancţiunea neformulării acestei notificări este prevăzută la art. 22 alin. 5 din Legea nr. 
10/2001 care prevede că „Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea 
notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin 
echivalent.“ 

Prin urmare reclamanţii, care nu au reuşit să facă dovada formulării în termenul legal a 
notificării, au pierdut dreptul de a mai solicita instanţei orice fel de măsuri reparatorii în temeiul 
acestui act normativ. 

Cererea de revendicare înregistrată la Primăria Cluj de defuncta bunică a reclamanţilor sub 
nr. 3982/304/1998, rămâne a fi soluţionată potrivit legilor în vigoare la data formulării ei, dar în 



nici un caz nu intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, indiferent că este vorba de teren sau de 
construcţii, iar o altă cerere formulată în anul 2004, 2005 sau 2007 este evident că nu respectă la 
rândul ei termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001. 

Faptul că prin adresa Primăriei mun. Cluj-Napoca nr. 10650 primită la data de 19.03.2004 
li se aducea la cunoştinţă faptul că dosarul va fi înaintat pentru acordare de despăgubiri Comisiei 
Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, dar că dosarul a 
fost pierdut şi nu s-a mai trimis autorităţii competente, nu înseamnă că deschide reclamanţilor 
dreptul la o procedură în temeiul Legii nr. 10/2001 ci doar că au dreptul să uzeze de această 
procedură pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, şi doar în temeiul 
actelor normative ce le reglementează, anume Legea nr. 18/1991, nr. 169/1997 şi nr. 1/2000, ca şi 
Legea nr. 247/2005, dar numai partea care se referă la legile nr. 18/1991, nr. 169/1997 şi nr. 
1/2000. 

Susţin recurenţii că manifestarea de voinţă trebuie interpretată în sensul de a produce 
efecte juridice şi că aspectele de ordin formal - respectiv notificarea prin executorul judecătoresc - 
este lipsită de relevanţă în acordarea măsurilor reparatorii, cererea reclamanţilor fiind 
înregistrată în cadrul termenului legal, chiar şi greşit îndreptată sau depusă anterior apariţiei 
Legii care reglementa soluţionarea uneia astfel de cereri, şi trebuie raportate la momentul 
manifestării de voinţă, căci aceasta din urmă conferă conţinut formei exterioare. 

Curtea reţine că acest motiv de recurs nu poate fi primit dat fiind că nu este vorba de un 
termen formal sau de o formalitate ori de interpretarea manifestării de voinţă ci de faptul că 
nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea 
dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent iar prevederile 
Legii nr. 247/2005 nu dispun vreo repunere în termen.  

Prin urmare emiterea Dispoziţiei cu nr. 223 din data de 27 ianuarie 2011 s-a făcut în mod 
legal şi corect.  

Chestiunile pe care recurenţii le au de criticat referitor la Comisia de fond funciar, trebuie 
evident discutate în faţa acestei comisii sau într-o procedură judiciară dar evident nu într-o 
procedură reglementată de Legea nr. 10/2001, cum este prezenta procedură. 

Chiar şi recurenţii acceptă că alta este legea aplicabilă, nu Legea nr. 10/2001, atunci când 
arată că nu s-a emis dispoziţie definitivă sub imperiul legii sub care a fost depusă cererea de 
revendicare. 

Recurenţii au dreptul la soluţionarea în termen rezonabil a cererii lor, dar pentru aceasta 
trebuie să uzeze de dispoziţiile legii sub care au formulat cererea iar nu de orice alte dispoziţii care 
cred că le-ar fi mai favorabile, atât timp cât nu au formulat cerere în temeiul vreunei astfel de legi. 

Este adevărat că atât legile fondului funciar nr. 18/1991, nr. 169/1997, cât nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei ca şi Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, au un scop în esenţă reparator, încercând să înlăture, 
pe cât posibil, efectele abuzurilor din perioada comunistă în care proprietarii au fost deposedaţi în 
mod forţat de bunurile lor, dar aceasta nu înseamnă că procedura prevăzută imperativ de fiecare 
dintre aceste legi nu trebuie respectată. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente nici unul din motivele de casare sau 
modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 
 

5. Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv şi întrăinat ulterior. Îndreptăţirea 
fostului proprietar la despăgubiri în condiţiile legii speciale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3456/R din 6 octombrie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 515 din 31.05.2011 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă cererea de 
chemare în judecată formulate de reclamantul D.G. împotriva pârâtului Primarul Municipiului  
Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca prin Primar. 



În considerentele acestei sentinţe, se reţine că, din copia in extenso a colii funciare nr. 
40918 Cluj, rezulta că, sub B 1,  imobilul din litigiu apartament situat în Cluj-Napoca, str. D. ap. 
19 compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 49,01 mp, cu părţi indivize comune în cotă 
de 2,27/100 parte s-a înscris,  în baza Titlului de Proprietate nr. 6460/1978, in favoarea lui D.G., 
iar, la data de 17.11.1987, sub B2 , s-a înscris in baza Deciziei nr. 337/05.08.0987 a Consiliului 
Popular al Judetului Cluj, dreptul de proprietate cu titlu de drept pe baza de lege - Decretul 
223/1997, in favoarea Statului Roman. 

În baza notificării înregistrate sub nr. 2391/06.11.2001  reclamantul  a solicitat  restituirea 
în natură sau despăgubiri, pentru imobilul imobilului înscris în CF 40918 a localităţii Cluj-
Napoca, identificat cu număr topografic 21125/2/S/XIX, situat în Cluj-Napoca, compus din 2 
camere şi dependinţe în suprafaţă de 49,01 mp, cu părţi indivize comune în cotă de 2,27/100 
parte . 

Prin Dispoziţia nr. 6424/20.10.2010 emisa de Primarul Municipiului  Cluj - Napoca, s-a  
constatat ca reclamantul are calitatea de persoana îndreptăţită, conform dispoziţiilor art. 3 al 1 lit. 
a din Legea 10/2001, republicată, fiind fostul proprietar al imobilului revendicat din CF 40918 a 
localităţii Cluj-Napoca. 

Totodată, în cuprinsul dispoziţiei mai sus arătate s-a reţinut faptul ca imobilul a trecut in 
proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974, prin Decizia nr. 337 din 5 septembrie 1987 
a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Cluj, de la D.G., fără plata, dar cu un 
credit rămas nerambursat in suma de 31.642, apartamentul din litigiu fiind înstrăinat in baza 
Legii 112/1995 , foştilor chiriaşi, motiv pentru care 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, având in vedere creditul rămas 
nerambursat. 

In şedinţa publică din data de 24.05.2011, întrebată fiind, reprezentanta reclamantului, 
aceasta a  arătat, faptul că nu s-a formulat cerere privind anularea contractului de vânzare 
cumpărare cu privire la imobilul din litigiu,  încheiat in baza dispoziţiilor Legii 112/1995, foştilor 
chiriaşi. 

Reclamantul, prin cererea dedusă judecăţii a solicitat restituirea în natura a imobilului din 
litigiu, cerere cu privire la  care instanţa retine incidenta dispoziţiilor   articolului 1 al 1 din Legea 
nr. 10/2001, care consacră principiul restituirii în natură al imobilelor preluate abuziv de stat, iar, 
în cazul în care aceasta măsură nu este posibilă, se  dispun masuri reparatorii in echivalent. 

De asemenea, instanţa  a reţinut că, potrivit  prevederilor art. 18 din Legea 10/2001,  
masurile se stabilesc numai  prin echivalent,  in situaţia în care  imobilul a fost înstrăinat  cu 
respectarea in baza dispoziţiilor Legii 112/1995 cu modificările ulterioare. 

Din copia colii funciare in extenso si a contractului de vânzare –cumpărare nr. 
36168/1998, rezultă că s-a transcris dreptul de proprietate asupra apartamentului din litigiu, la 
data de 26.01.2001, în baza încheierii cf nr. 1272, în favoarea numiţilor K.A. si T.M., cu titlu de 
drept cumpărare în baza Legii 112/1995.  

Având în vedere faptul că imobilul din litigiu a fost înstrăinat în baza dispoziţiilor Legii 
112/1995, nefiind constatată că această înstrăinare s-a făcut încălcarea dispoziţiilor acestei  legi, 
instanţa a apreciat ca  Dispoziţia nr. 6424/20.10.2010 emisă de Primarul Municipiului  Cluj – 
Napoca, a cărei anulare parţială se solicită,  a fost emisă  cu respectarea dispoziţiilor Legii 
10/2001, motiv pentru care instanţa a respins cererea de anulare a acesteia ca fiind neîntemeiată. 

In ceea ce priveşte cererea de constatare a preluării   fără titlu a imobilului din litigiu, aşa 
cum rezultă din cuprinsul dispoziţiei atacate precum si din copia deciziei nr. 337 /05.09.1997,  
imobilul din litigiu a trecut in proprietatea Statului în baza Decretului 223/1974, aspect care nu a 
fost contestat de către intimat, motiv pentru care s-a şi  dispus acordarea în favoarea 
reclamantului a măsurilor reparatorii prin echivalent,  în baza art. 21 din Legea 10/2001 . 

Statul nu are un titlu valabil asupra imobilului din litigiu preluat in baza dispoziţiilor 
Decretului nr. 223/1974, dispoziţiile art. 6 din Legea 213/1998 fiind în acest sens fără echivoc, 
aspect de altfel necontestat, sens în care s-a statuat si prin Decizia pronunţata în recurs in 
interesul legii nr. V /2000 de  Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie,  în care se retine că 



persoanele care  consideră că în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, au fost deposedate 
nelegitim de proprietăţile lor imobiliare, inclusiv în baza prevederilor Decretului nr. 223/1974, 
pot cere în justiţie, pe calea acţiunii în revendicare, recunoaşterea dreptului lor de proprietate 
asupra acestor bunuri, şi ca urmare restituirea lor, neimpunându-se astfel o constatare a preluării 
fără titlul a Statului cu privire la imobilul din litigiu.  

Împotriva aceste sentinţe, a declarat în termen legal recurs reclamantul, solicitând  
modificarea ei, în sensul admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului său, reclamantul învederează că decizia administrativă nu i-a fost 
comunicată şi nu a semnat procesul verbal de preluare, fiindu-i, astfel, inopozabilă preluarea de 
către stat, astfel că, în mod greşit instanţa nu a analizat caracterul nevalabil al preluării prin 
prisma dispoziţiilor art. 4  din Decretul nr. 223/1974, deşi trebuia să facă aceasta în temeiul art. 6 
din Legea nr. 213/1998. 

Având calitatea de persoană îndreptăţită şi preluarea de către stat fiind făcută fără titlu 
valabil, reclamantul şi-a păstrat dreptul de proprietate, întrucât, conform art. 2 alin. 2 din Legea 
nr.10/2001, nu l-a pierdut  niciodată, motiv pentru care a şi exercitat şi o acţiune de drept comun, 
aflată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, pentru compararea titlurilor. 

Pârâţii Municipiul Cluj-Napoca reprezentat prin Primar şi Primarul municipiului Cluj-
Napoca prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului şi, pe cale de consecinţă menţinerea 
sentinţei instanţei de fond ca temeinică şi legală, invocând, în esenţă, cele arătate în faţa primei 
instanţe, iar pârâtul Municipiul Cluj-Napoca  invocând şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale 
pasive. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. art. 3041 Cod 
proc.civ., curtea apreciază că acesta nu este fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, în ceea ce priveşte nevalabilitatea titlului de preluare, din dispoziţia contestată, ca şi 
din considerentele sentinţei obiect al recursului, rezultă că această împrejurare a fost 
recunoscută, neimpunându-se o statuare asupra acesteia din partea instanţei de judecată. 

Reclamantul, prevalându-se de dispoziţiile Legii nr. 10/2001, solicită anularea dispoziţiei 
prin care a fost respinsă, de fapt, cererea sa de restituire în natură a  imobilului preluat abuziv de 
către stat, ceea ce înseamnă că intimatul Primarul municipiului Cluj-Napoca a încălcat dispoziţiile 
Legii nr. 10/2001,  nedispunând restituirea în natură, deşi aceasta era posibilă. 

În realitate, Primarul, în cadrul procedurii reglementată de legea specială de restituire, 
acţionează în calitate de reprezentant al Statului Român, care a  preluat abuziv  imobilul, având 
posibilitatea de a-l restitui în natură doar în măsura în care acesta se află în continuare în 
patrimoniul Statului Român sau al unităţii administrativ-teritoriale. În speţă, imobilul preluat de 
la reclamant a fost înstrăinat de către stat, acesta  fiind ţinut de contractul de vânzare-cumpărare, 
acesta fiind  motivul pentru care nu mai poate dispune de imobil a doua oară. 

Tocmai pentru că primarul acţionează în calitate de reprezentant al Statului Român şi nu al 
unităţii administrativ-teritoriale, atunci când soluţionează notificarea, Municipiul Cluj-Napoca nu 
are calitate procesuală pasivă, însă această împrejurare, oricum, nu este de natură a influenţa 
soluţia. (Judecător Andrea Anamaria Chiş) 

 

6. Legea nr. 10/2011. Despăgubiri pentru immobile preluate abuziv. Stabilirea 
cuantumului. Raportare la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti, iar nu la 

momentul ales de reclamanţi (data introducerii acţiunii), când valoarea de 
circulaţie era una mai substanţială 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3668 din 20 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 569/16 iunie 2011 a Tribunalului Cluj a  fost admisă în parte 
acţiunea formulată de reclamanţii A.M., A.A.,   A.M., A.V.O., A.G.E., decedat în cursul procesului, 
continuată de moştenitoarea acestuia T.G., împotriva pârâţilor Municipiul Cluj-Napoca prin 
Primar şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi, în consecinţă: 



S-a dispus anularea parţială a dispoziţiei nr. 3988/19.06.2008 emisă de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 

S-a dispus acordarea de despăgubiri în favoarea reclamanţilor, pentru terenul înscris în CF 
19874 Cluj, cu nr.topo. 21528, 21531, 21532, 21534, în suprafaţă de 217 stj.p. (781 mp), pentru 
terenul înscris în CF 19336 Cluj, cu nr.topo. 21529, 21530, 21533, în suprafaţă de 219 stj.p. (788 
mp) şi pentru cota parte de ½ din terenul înscris în CF 26067 Cluj cu nr.topo. 21535, în suprafaţă 
de 126 stj.p. (454 mp), reprezentând suprafaţa de 227 mp, valoarea de circulaţie a terenurilor 
fiind de 1.679.200 lei, precum şi pentru construcţia demolată, înscrisă în CF 42677 Cluj cu 
nr.topo. 21535/II, apartamentul nr.2 situat în Cluj-Napoca, Calea F. nr.22-24, valoarea de 
circulaţie a construcţiei fiind de 35.800 lei. 

S-a respins capătul de cerere din acţiunea reclamanţilor având ca obiect constatarea 
preluării abuzive a imobilelor descrise mai sus. 

În considerentele acestei sentinţe se reţine că prin dispoziţia nr.3988/18.06.2008 a 
Primarului municipiului Cluj-Napoca s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile Titlului 
VII din Legea nr.247/2005, având în vedere despăgubirile primite la expropriere, pentru 
construcţia demolată în suprafaţă de 279,75 mp, din care suprafaţa utilă de 236,20 mp şi terenul 
în suprafaţă de 1220 mp, situate în Cluj-Napoca, Calea F. nr.22-24, în favoarea reclamanţilor 
A.G.E., A.M., A.V.O. şi a defunctului A.F.I.O.. S-a reţinut că revendicatorii au calitatea de 
persoane îndreptăţite, fiind foştii proprietari ai imobilului, conform CF nr.19874, 19336 şi 42677 
şi că acesta a trecut în proprietatea statului în baza Decretului de expropriere nr.121/1988, prin 
care s-a preluat teren în suprafaţă de 1220 mp şi construcţia în suprafaţă de 279,75 mp, din care 
suprafaţa utilă de 236,20 mp, de la A.F.I., A.G.E. Şi A.E.M.V..  

Prin notificarea înregistrată sub nr.643/26.07.2001 A.F.I.O., A.G.E. Şi A.E.M.V. au 
solicitat, în nume propriu şi în calitate de moştenitori (copii) ai defuncţilor A.I. şi soţia născută 
C.V., acordarea de despăgubiri pentru imobilul casă şi teren, situat în Cluj-Napoca, Calea F. 
nr.22-24, identificat în CF 19874 Cluj, cu nr.topo. 21528, 21531, 21532, 21534, grădină la Tabara 
în suprafaţă de 217 stj.p., CF 19336 Cluj, cu nr.topo. 21529, 21530, 21533, grădină la Tabara în 
suprafaţă de 219 stj.p. şi apartamentul nr.2 din CF  42677  cu nr.topo. 21535/2. 

Conform copiei CF 19874 Cluj, terenurile cu nr.topo. 21528, 21531, 21532, 21534, grădină 
la Tabăra, în suprafaţă totală de 217 stj.p.  (781 mp),  s-a aflat în proprietatea tabulară a numiţilor 
A.I. şi soţia născută C.V., G.E., Născută A., A.M., A.E.M.V., A.G.E., A.V.O. şi A.F.I.O.. 

Conform copiei CF 19336 Cluj, terenurile cu nr.topo. 21529, 21530, 21533, grădină la 
Tabara în suprafaţă totală de 219 stj.p. (788 mp), s-au aflat în proprietatea tabulară a numiţilor 
A.I., A.F., A.G. şi G.E. M.V. născută A. 

Conform copiei CF 26067 Cluj, asupra imobilului cu nr.topo. 21535, casă şi grădină în str. 
Floreşti nr.22-24,  în suprafaţă de 126 stj.p. (454 mp), A.F., A.G. Şi G.E. M.V. au deţinut cota 
parte de 227/454. Prin încheierea CF 6658, conexată cu nr.4858/1979, în baza sentinţei civile 
nr.2307/1978 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi a deciziei nr.816/1979 a Tribunalului Cluj, 
construcţia a fost transcrisă în CF col. 42675 şi CF ind. 42676-42678, iar terenul a rămas înscris 
în CF 26067, în favoarea proprietarilor menţionaţi, cu aceeaşi cotă parte. 

Prin încheierea CF nr.713/1992, în baza Decretului de expropriere nr.121/1988, terenul cu 
nr.topo.21535 a fost transcris în CF 109140 în favoarea Statului Român, CF 26067 fiind sistată. 

Din extrasul CF ind.42677 Cluj rezultă că A.F., A.G. şi G.E. M.V. au fost proprietari asupra 
apartamentului nr.2 situat în Cluj-Napoca, Calea F. nr.22-24, cu nr.topo. 21535/II. 

La dosar s-a depus anexa Decretului de expropriere nr.121/1988, în care pentru imobilul 
expropriat situat în Cluj-Napoca, Calea F. nr.22-24, teren în suprafaţă de 1220 mp şi construcţia 
în suprafaţă de 279,75 mp, din care suprafaţa utilă de 236,20 mp figurează A.F.I., A.G.E. şi 
A.E.M.V.. De asemenea, pentru aceeaşi adresă este menţionată  exproprierea unui teren în 
suprafaţă de 270 mp de la C.V., a unui teren în suprafaţă de 61 mp de la A.V.O. şi a unui teren în 
suprafaţă de 245 mp de A.M.. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a considerat întemeiate susţinerile reclamanţilor, în sensul 
că exproprierea a avut ca obiect terenul în suprafaţă de 1795 mp, şi nu de 1220 mp, aşa cum s-a 
reţinut în dispoziţia atacată. Această stare e fapt rezultă din cărţile funciare menţionate mai sus, 



în care reclamanţii şi antecesorii lor figurează ca proprietari tabulari ai terenurilor cu nr.topo. 
21528, 21531, 21532, 21534, în suprafaţă de 217 stj.p. (781 mp), cu nr.topo. 21529, 21530, 21533, 
în suprafaţă de 219 stj.p. (788 mp) şi asupra cotei părţi de ½ din terenul înscris în CF 26067 Cluj 
cu nr.topo. 21535, în suprafaţă de 126 stj.p. (454 mp), reprezentând suprafaţa de 227 mp, dar şi 
din anexa Decretului de expropriere nr.121/1988, în care, pe lângă suprafaţa de 1220 mp, avută în 
vedere de pârât, sunt menţionate şi suprafeţele de 270 mp, 61 mp şi 245 mp, expropriate tot de la 
reclamanţi şi de la antecesorii lor. 

Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de exp. V.V. rezultă că întregul teren în 
litigiu este ocupat de două blocuri de locuinţe şi de drumul de circulaţie dintre acestea, iar 
construcţia a fost demolată după expropriere. De asemenea, rezultă că valoarea de circulaţie a 
terenurilor este de 1.679.200 lei, iar a construcţiei demolate de 35.800 lei, raportat la data 
efectuării reportului de expertiză. 

Faţă de cele ce preced, instanţa a considerat că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să solicite 
acordarea despăgubirilor  pentru întregul terenul în suprafaţă de 1795 mp şi pentru construcţia 
demolată, astfel încât urmează să dispună, în baza dispoziţiilor art.26 alin.3 din Legea 
nr.10/2001, anularea parţială a dispoziţiei atacate şi acordarea de despăgubiri în favoarea 
reclamanţilor pentru aceste imobile, valoarea de circulaţie fiind cea menţionată mai sus. 

Referitor la solicitarea reclamanţilor ca la stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor să se 
ţină cont de valorile de la data introducerii acţiunii, instanţa a considerat-o nefondată, deoarece 
în cazul efectuării unui raport de expertiză având ca obiectiv evaluarea unui imobil, expertul 
trebuie să stabilească valoarea de circulaţie a acestuia la data efectuării raportului, fiind necesar 
ca instanţa să ţină cont de valoarea imobilului la o dată cât mai apropiată de data soluţionării 
cauzei.  

În ceea ce priveşte capătul de cerere din acţiunea reclamanţilor având ca obiect constatarea 
preluării abuzive a imobilelor descrise mai sus, instanţa a reţinut că potrivit art.11 din Legea 
nr.10/2001 pentru imobilele expropriate foştii proprietari sunt îndreptăţiţi să solicite acordarea 
de măsuri reparatorii, prin restituire în natură sau în echivalent, în funcţie de situaţia imobilelor . 

În consecinţă, în condiţiile în care dispoziţiile legale menţionate stabilesc dreptul foştilor 
proprietari la acordarea de măsuri reparatorii, instanţa a apreciat că nu se impune constatarea 
caracterului abuziv al preluării imobilului de către stat, astfel încât a respins acest capăt de cerere.  

Împotriva acestei sentinţe, au declarat  în termen legal recurs toate părţile. 
Reclamanţii au solicitat modificarea  ei parţială, în sensul admiterii în totalitate a acţiunii, 

inclusiv a capătului de cerere  privind  constatarea preluării fără titlu valabil, iar  despăgubirile să 
fie stabilite raportat la anul 2008, conform variantei I din raportul de expertiză. 

În motivarea recursului lor, reclamanţii învederează că greşit a respins   instanţa capătul de 
cerere privind  constatarea preluării fără titlu valabil, în condiţiile în care Legea nr. 10/2001 
instituie  un tratament juridic diferenţiat raportat la acest criteriu, în art. 2 alin. 2 şi art. 46 alin. 2, 
rezultând din aceste texte că doar atunci când restitutio in integrum este imposibil, se  impun 
măsuri reparatorii prin echivalent, sens în care s-a  pronunţat şi Curtea Constituţională prin 
decizia  nr. 73/1995, fiind  încălcate şi  dispoziţiile  art. 16 alin. 1 şi 21 alin. 3 din Constituţie şi art. 
6  din C.E.D.O., care  instituie regula echităţii în înfăptuirea actului de  justiţie, or  echitatea 
impune judecarea capetelor de cerere care privesc dreptul invocat. 

În ceea ce priveşte valoarea de circulaţie a  imobilului,  aceasta trebuie să se raporteze la 
data înregistrării  cererii de chemare în judecată, respectiv la anul 2008, aşa cum rezultă şi din 
decizia  nr. 830/2008 a Curţii Constituţionale, întârzierea soluţionării litigiului nefiind  
imputabilă reclamanţilor, care nu pot fi obligaţi la suportarea diminuării valorii imobilului. 

Pârâţii au solicitat, în principal, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar, 
în subsidiar modificarea sentinţei, în sensul respingerii în întregime a acţiunii, pe motiv că prima  
instanţă a stabilit  greşit cotele din imobil cu privire la care reclamanţii sunt  îndreptăţiţi şi a 
stabilit greşit  şi cuantumul despăgubirilor la valoarea de circulaţie a terenurilor sub  două 
aspecte, şi anume, în primul rând, pentru că a stabilit în mod greşit suprafaţa expropriată ca fiind 
de 1795 mp, în condiţiile în care, în cartea  funciară şi anexa decretului de expropriere, este 
trecută o suprafaţă de 1220 mp, diferenţa de suprafaţă fiind preluată de la terţe persoane, iar, în 



al doilea rând, pentru că această valoare trebuie stabilită de Comisia Centrală pentru Stabilirea  
Despăgubirilor, conform Titlului VII nr. 247/2005, neintrând în competenţa  instanţei de  
judecată. În plus, expertul calculează valoarea de piaţă al imobilelor  la  nivelul anului 2008, în 
condiţiile în care ar fi trebuit să se raporteze la anul 2010, anul întocmirii raportului de expertiză. 

Reclamanţii au formulat întâmpinare la recursul pârâţilor, solicitând respingerea acestuia 
ca nefondat, întrucât  motivele  nu se  încadrează în cele prev. de art. 304  Cod proc. civ., 
suprafaţa expropriată rezultă din anexa decretului de expropriere,  iar calculul valorii de circulaţie 
s-a raportat la anul 2008 şi nu la anul 2010, acesta fiind unul dintre motivele  recursului 
reclamanţilor. Au arătat că sunt de acord cu reducerea  sumei cuvenite pentru terenul construit şi 
casă la  cota de ½ din valoarea expertizată. 

Analizând recursurile formulate prin prisma motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile 
art. 3041 Cod proc.civ., curtea apreciază că doar  declarat de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca este 
fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, în condiţiile în care obiectul acţiunii îl constituie o plângere  împotriva dispoziţiei 
Primarului mun. Cluj-Napoca, conform art. 26 alin. 3 şi 4 din Legea nr.10/2001, calitate 
procesuală pasivă are doar Primarul municipiului Cluj-Napoca şi nu şi Municipiul Cluj-Napoca, 
problema calităţii procesuale pasive a acestuia  punându-se doar în situaţia în care ar fi acordate  
în compensare bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale, ceea ce nu este 
cazul în speţă. 

În ceea ce priveşte recursul pârâtului Primarul mun. Cluj-Napoca, acesta nu este fondat, 
întrucât persoanele  trecute în anexa decretului de  expropriere nr. 121/1988, de la care s-a 
preluat, în afara suprafeţei de 1220 mp trecută în cartea  funciară şi suprafaţa de 575 mp, de la 
poziţia 6 din anexa decretului, sunt  C.V., A.V.O. şi A.M., adică reclamanţii, respectiv antecesoarea 
lor, C.V.  fiind soţia lui A.I., antecesor a lui A.G. şi a lui A.E.M.V., aşa cum rezultă din cuprinsul CF 
19336 Cluj, fiind  aplicabile   dispoziţiile  art. 24 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, conform cărora, în 
absenta unor probe contrare, existenta si, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se 
prezumă a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura 
preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive. 

Cu privire la reducerea cotelor de  proprietate,  instanţa s-a raportat la cuprinsul dispoziţiei 
contestate, plângere formulând titularii cărora  nu li se poate înrăutăţi situaţia în propria cale de 
atac, instanţa  nefiind  investită, oricum, cu o astfel de cerere. 

Referitor la momentul la care s-a raportat  instanţa atunci când a stabilit valoarea de 
circulaţie a imobilelor, acesta este  anul 2010 şi nu anul 2008, cum greşit susţine  recurentul. 

În cele din urmă, referitor la competenţa de a stabili valoarea de circulaţie a  imobilelor, în 
prezent, Fondul „Proprietatea” este funcţional, aşa cum rezultă, de exemplu, din consultarea site-
ului fondului http://www.fondulproprietatea.ro/, a site-ului Bursei de valori Bucureşti, 
http://www.bvb.ro/ListedCompanies/SecurityDetail.aspx?s=FP&t=0 etc. 

Aşadar, acordarea măsurilor reparatorii în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005 nu 
mai este un mod de reparaţie ineficient şi iluzoriu, neimpunându-se acordarea de către instanţe 
doar a unor despăgubiri băneşti, conform jurisprudenţei anterioare.   

Cu toate acestea, obiecţiunile reclamanţilor vizând aplicarea dispoziţiilor Titlului VII sunt 
parţial fondate, sub aspectul încălcării dreptului la un proces echitabil, prev. de art. 6 alin. 1 din 
Convenţia europeană a drepturilor omului, întrucât, legiuitorul, prin adoptarea celor două legi ce 
vizează măsuri reparatorii diferite (Legea nr. 10/2001 şi Titlul VII din legea nr. 247/2005), a 
obligat persoanele îndreptăţite la  parcurgerea a două proceduri administrative, urmate, atunci 
când este cazul, de două proceduri jurisdicţionale, pentru realizarea unui singur drept, de fapt, 
acela de a obţine măsuri reparatorii pentru un imobil preluat abuziv de către stat, ceea ce încalcă 
dreptul la un proces echitabil, cel puţin sub aspectul termenului rezonabil al procedurilor. 

De aceea, instanţa apreciază că, în procedura jurisdicţională a cenzurării posibilităţii 
acordării măsurilor reparatorii, în sensul verificării condiţiilor restituirii în natură, posibilităţii de 
acordare a unor bunuri în compensare, instanţa poate stabili, la solicitarea reclamanţilor, şi 
valoarea de circulaţie a bunului preluat abuziv, ce nu mai poate fi cenzurată de Comisia centrală 
de stabilire a despăgubirilor în temeiul art. 16 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, pentru a 



prelungi, în continuare, procedura şi a atrage, sub acest aspect, posibilitatea unei alte cenzuri şi 
din partea instanţei de contencios, în temeiul art. 19 şi urm. din acelaşi titlu,  prelungind, astfel, 
durata rezonabilă a procedurilor judiciare în realizarea aceluiaşi drept, comisiei rămânându-i, în 
astfel de situaţii, doar sarcina de a emite titlul de despăgubire până la concurenţa sumei stabilite 
de instanţă.  

Aşadar, în mod corect a stabilit prima instanţă cuantumul despăgubirilor, anulând doar 
parţial dispoziţia primarului, cu păstrarea menţiunii vizând acordarea lor în condiţiile Titlului 
VII. 

În ceea ce priveşte recursul reclamanţilor, în mod corect a respins prima instanţă capătul 
de cerere privind  constatarea preluării abuzive, fără titlu valabil, întrucât aceştia au exercitat o 
acţiune în realizarea drepturilor lor, în cadrul căreia au fost avute în vedere aceste împrejurări. 
Oricum, raportat la probele administrate, reclamanţii au solicitat în final doar măsuri reparatorii 
prin echivalent  bănesc. În plus, nu s-a pus problema  constatării nulităţii vreunor contracte, 
pentru a fi aplicabile  dispoziţiile  art. 46 alin. 2,  de fapt, art. 45 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 
după republicare, iar art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 deşi prevede că persoanele ale căror 
imobile au fost preluate fără titlu valabil îşi păstrează calitatea de proprietar avută la data 
preluării, stipulează în continuare că acestea îşi exercită această calitate doar  după primirea 
deciziei sau a hotărârii judecătoreşti de restituire, conform prevederilor legii speciale. 

În ceea ce priveşte  momentul la care se raportează stabilirea despăgubirilor, respectiv 
valoarea de circulaţie a  imobilelor, acesta este cel al pronunţării hotărârii judecătoreşti, aşa cum 
corect a reţinut prima instanţă şi nu un moment aleatoriu ales de reclamanţi. Instanţa trebuie să 
aibă în vedere  un  criteriu general de evaluare, atunci când pronunţă o hotărâre judecătorească, 
indiferent de materia  în care  o pronunţă, iar criteriul general aplicat de  instanţe privind 
evaluarea bunurilor obiect al unui proces este acela al momentului pronunţării hotărârii. Desigur 
că, până în anul 2008, tendinţa era de creştere a preţurilor,  faptul că din anul 2008 până în anul 
2010 acestea au scăzut datorându-se unei împrejurări extraordinare, care este criza economică la 
nivel mondial. În plus, în concret, modalitatea de preluare a fost prin expropriere, iar, în ceea ce  
priveşte despăgubirile acordate în astfel de situaţii de către  instanţe, pentru ipotezele în care 
despăgubirea stabilită la  momentul exproprierii nu acoperă valoarea de circulaţie a  imobilelor, 
este valoarea de circulaţie din momentul întocmirii raportului de expertiză, conform dispoziţiilor 
art. 26 alin. 2 din Legea nr.  33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Este 
adevărat că această lege se aplică exproprierilor ce au avut loc după data de 22.12.1989, însă 
criteriul privind  stabilirea despăgubirilor rămâne valabil şi pentru exproprierile ce au avut loc 
anterior acestei date, fiind  considerat că satisface necesitatea unei drepte despăgubiri.  
(Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 
 
 

7. Acţiune în restituirea preţului de piaţă al apartamentelor cumpărate în 
temeiul Legii nr. 112/1995, ale cărei prevederi nu au fost respectate la încheierea 

contractelor de vânzare-cumpărare. Îndreptăţire la preţul actualizat 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3665/R din 20 octombrie 2011 

Prin cererea înregistrată la data de 13 februarie 2009 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca,  
precizată ulterior, reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I. au solicitat in contradictoriu cu pârâtul 
STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ca prin hotărârea pe care o va 
pronunţa să dispună obligarea pârâtului la restituirea contravalorii preţului de piaţă ale 
imobilelor situate în Cluj-Napoca, str. P., nr. 14, ap. 1 şi 2, jud. Cluj în favoarea reclamanţilor, în 
subsidiar solicitându-se restituirea preţului actualizat, cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 3364/02.03.2011, Judecătoria Cluj-Napoca a admis în parte 
cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I., în contradictoriu 
cu pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, şi în consecinţă: 



A obligat pârâtul la plata sumei de 10.235,44 lei în favoarea reclamanţilor reprezentând 
preţul actualizat pentru apartamentul nr. 1 situat în Cluj-Napoca str. P. nr. 14 jud. Cluj. 

A obligat pârâtul la plata sumei de 38.290,99 lei în favoarea reclamanţilor reprezentând 
preţul actualizat pentru apartamentul nr. 2 situat în Cluj-Napoca str. P. nr. 14 jud. Cluj. 

A respins restul pretenţiilor reclamanţilor ca neîntemeiate.  
A compensat în totalitate cheltuielile de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 30358/1996 încheiat cu SC CONSTRUCT 

ARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA antecesorul reclamanţilor M.I. şi reclamanta M.L. au dobândit 
dreptul de proprietate asupra imobilului apartament nr. 2 din Cluj-Napoca, str. P.nr. 14 jud. Cluj, 
în temeiul Legii nr. 112/1995. Preţul imobilului a fost stabilit la suma de 33.014.424  lei vechi, din 
care 469.132 lei vechi preţul boxei. La data încheierii contractului s-a achitat un avans de 
9.763.588 lei vechi din preţul apartamentului şi preţul boxei, restul de 22.781.704 lei vechi 
urmând a fi achitat în rate lunare cu dobândă de 17,5% pe an în 15 ani. Reclamanta M.L. şi 
defunctul ei soţ au achitat integral preţul apartamentului, astfel cum reiese din adresa de la dosar.  

Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 30360/1996 încheiat cu SC CONSTRUCT 
ARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA, antecesoarea reclamanţilor C.R.  a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. P.nr. 14 ap. 1 jud. Cluj, în temeiul Legii 
nr. 112/1996. Preţul imobilului a fost stabilit la suma de 9.908.927 lei vechi din care 1.268.174 lei 
preţul boxei şi 173.753 lei preţul garajului. La data încheierii contractului s-a achitat un avans de 
846.670 lei vechi din preţul apartamentului, preţul boxei şi preţul garajului, restul de 7.620.030 
lei vechi urmând a fi achitat în rate lunare cu dobândă de 17,5% pe an în 20 ani. Preţul imobilului 
a fost achitat integral, fapt ce reiese din adresa de la dosar.  

C.R. este in prezent decedată iar succesorul ei în ceea ce priveşte dreptul de proprietate 
asupra imobilului apartament nr. 1 din str. P.nr. 14 este fiul ei M.I., conform certificatului de 
moştenitor nr. 56/1999. M.I. a decedat iar succesorii săi sunt reclamanţii M.L., în calitate de soţie, 
M.I.L. şi M.I.L. - în calitate de fii.  

Preţul actualizat al apartamentului nr. 1 din Cluj-Napoca, str. P.nr. 14 este de  10235,44 lei 
(iar preţul actualizat al apartamentului nr. 2 din Cluj-Napoca, str. P.nr. 14 este de 38290,99 
conform expertizei tehnice contabile depuse.  

Din raportul de expertiză tehnică în construcţii întocmit de dl. expert E.G. instanţa a 
reţinut că valoarea de piaţă a celor 2 apartamente din Cluj-Napoca str. P.nr. 14 este de 922.879 
lei.  

Prin decizia civilă nr. 898/R/2006 a Curţii de Apel Cluj s-a admis recursul împotriva 
deciziei civile nr. 151/06.03.2000 a Curţii de Apel Cluj,  ce a fost modificată în sensul că s-a admis 
apelul declarat de reclamantul R.E. împotriva sentinţei civile nr. 544/1999 a Tribunalului Cluj 
pronunţată în dosarul cu nr. 1303/1999, sentinţă ce a fost modificată, fiind admisă acţiunea 
formulată de R.E. împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local Cluj-Napoca, SC 
Construct Ardealul Cluj-Napoca, M.L., în nume propriu şi ca moştenitoare a lui M.I., M.I.L., M.I. 
ca moştenitori a lui M.L.  Ca urmare a acestei soluţii s-a constatat nulitatea absolută a 
contractelor de vânzare-cumpărare nr. 30358/03.10.1996 şi nr. 30360/04.10.1996, s-a dispus 
radierea din cartea funciară a înscrierilor efectuate în baza acestor contracte şi restabilirea 
situaţiei anterioare.   

În considerentele deciziei Curţii de Apel s-a reţinut că imobilul din str. P., ce include cele 2 
apartamente,  a trecut în proprietatea Statului român fără titlu valabil,  deoarece, la data preluării, 
nu s-au respectat dispoziţiile Decretului nr. 92/1950, prevederile Codului civil referitoare la 
proprietate, ale Constituţiei României în vigoare la acea dată, a tratatelor la care România era 
parte.  

Cu privire la împrejurările în care s-au încheiat cele 2 contracte de vânzare-cumpărare în 
condiţiile Legii nr. 112/1995, Curtea a reţinut reaua credinţă a părţilor contractante care au 
procedat la întocmirea actelor privind cele 2 apartamente deşi au fost atenţionaţi de persoana 
care a revendicat imobilul, R.E. în acest sens, mai mult, imobilul în litigiu a fost dat în 
administrarea Ministerului de Interne care a folosit imobilul ca si casa de oaspeţi.  



Faţă de constatarea că imobilul a fost folosit ca si casa de oaspeţi s-a reţinut şi încălcarea 
dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 112/1995 care exceptează de la vânzare apartamentele care la 
data intrării în vigoare a legii beneficiază de dotări speciale şi locuinţele care au avut destinaţia de 
casă de oaspeţi.  

Referitor la susţinerile reclamantei în sensul îndreptăţirii sale la plata preţului de piaţă 
aferent imobilelor apartamente nr. 1 şi 2 din str. P.nr. 14, Cluj-Napoca  instanţa a reţinut că nu 
sunt întemeiate pentru următoarele considerente: 

Conform prevederilor art. 50 şi 50¹ din Legea nr. 10/2001, aşa cum a fost modificata prin 
Legea nr. 1/2009, sunt îndreptăţiţi la restituirea preţului imobilelor ce au făcut obiectul unor 
contracte de vânzare-cumpărare încheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, chiriaşii ale căror 
contracte au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile. Însa legiuitorul a 
înţeles să facă o distincţie între contractele încheiate cu respectarea Legii nr. 112/1995 şi 
contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor acestei legi.  

Astfel, chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu eludarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995 si care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si 
irevocabile pot pretinde doar preţul actualizat al imobilului ce a făcut obiectul contractului, in 
condiţiile prevăzute de art. 50 al. 2 si 3 din Legea nr. 10/2001. 

Dimpotrivă, chiriaşii ale căror contracte au fost încheiate cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/1995 si au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile pot pretinde 
preţul de piaţă al imobilului, in condiţiile prevăzute de art. 50 al. 2¹ si 3, precum si art. 50¹ din 
Legea nr. 10/2001. 

Având în vedere cele de mai sus, instanţa a constatat ca pentru a fi admisa acţiunea 
reclamanţilor prin care aceştia pretind restituirea preţului de piaţă al celor două apartamente 
stabilit conform expertizei tehnice dispuse în cauză, este necesar sa fie întrunite mai multe 
condiţii, prevăzute de art. 50¹ din Legea nr. 10/2001 respectiv: - reclamanţii/antecesorii lor sa fi 
cumpărat in temeiul Legii nr. 112/1995 imobilele iar preţul sa fi fost achitat; - contractele de 
vânzare-cumpărare sa fi fost desfiinţate printr-o hotărâre judecătorească definitiva si irevocabila; 
-  acele contracte sa fi fost încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. 

Reclamanţii au făcut dovada ca cele doua apartamente au fost achiziţionate de reclamanta 
M.L.  şi soţul său, defunctul M.I., respectiv de defuncta C.R. prin contractele nr. 
30358/03.10.1996 şi nr. 30360/04.10.1996 încheiate cu SC CONSTRUCT ARDEALUL SA, in 
calitate de mandatar al Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca. Cele două contracte de vânzare-
cumpărare au fost desfiinţate prin decizia nr. 898/R/2006 a Curtii de Apel Cluj. 

Însa, după cum s-a arătat mai sus, contractele de vânzare-cumpărare de care se prevalează 
reclamanţii nu au fost încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Curtea de Apel 
Cluj a reţinut în hotărârea la care am făcut referire mai sus că întregul imobilul din str. P.nr. 14 
era exceptat de la vânzare în condiţiile Legii nr. 112/1995 (art. 10 al. 2) deoarece a fost folosit ca si 
casa de oaspeţi. 

Pentru că nu este îndeplinita una din condiţiile prevăzute de art. 50¹ din Legea nr. 
10/2001, instanţa a apreciat ca nu este întemeiată cererea reclamantei având ca obiect restituirea 
preţului de piaţă al imobilului mai sus menţionat. 

Însă, raportat la situaţia de fapt reţinută şi având în vedre precizarea de acţiune formulată 
oral în şedinţa publică din data de 10.04.2009, instanţa a reţinut aplicabilitatea dispoziţiilor art. 
50 al. 2  din Legea nr. 10/2001 potrivit căruia Ministerul Economiei şi Finanţelor este obligat să 
achite persoanelor a căror contracte au fost anulate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 
112/1996 preţul actualizat al imobilului. 

Faţă de aceste prevederi şi luând în considerare valorile actualizare ale sumelor achitate de 
reclamanta M.L. şi defunctul Mureşan Ioan, respectiv de defuncta C.R.,  instanţa a obligat pârâtul 
la plata sumei de 38290,99 lei în favoarea reclamanţilor reprezentând preţul actualizat pentru 
apartamentul nr. 2 situat în Cluj-Napoca str. P.nr. 14 jud. Cluj şi la plata sumei de 10.235,44 lei în 
favoarea reclamanţilor reprezentând preţul actualizat pentru apartamentul nr. 1 situat în Cluj-
Napoca str. P.nr. 14 jud. Cluj. 



Cu privire la cheltuielile de judecată pretinse instanţa, în temeiul art. 276 C.pr.civ.,  având 
în vedere că doar o parte din pretenţiile reclamanţilor au fost admise, luând în considerare şi 
poziţia pârâtului care nu s-a opus la plata preţului actualizat, a dispus compensarea lor în 
totalitate. 

Prin decizia civilă nr. 307/A din 21.06.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis în 
parte apelul declarat de apelanţii M.L., M.I.L., M.I. în contra  Sentinţei civile nr. 3364 din 02 
Martie 2011, a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în parte în sensul obligării 
pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata către reclamanţi a sumei de 
1530 lei onorariu expert D.D., cu titlu de cheltuieli de judecată la fond. S-au menţinut restul 
dispoziţiilor sentinţei apelate. 

A fost obligat intimatul să plătească apelanţilor suma de 200 lei, cheltuieli de judecată în 
apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Aşa cum s-a reţinut de către instanţa de fond,  conform art. 50 alin. 2 din Legea 10/2001, 

chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii 
112/1995 au fost desfiinţate, au dreptul la restituirea preţului actualizat. 

Din perspectiva acestor prevederi, este lipsită de relevanţă buna sau reaua-credinţă a 
părţilor contractante, importantă este respectarea dispoziţiilor legii menţionate, sub imperiul 
căreia s-au încheiat contractele în discuţie. 

Din cuprinsul deciziei civile nr. 898/R/06.04.2006, pronunţată de Curtea de Apel, ca 
instanţă de recurs, Tribunalul a reţinut că actele de vânzare-cumpărare nu au îndeplinit condiţia 
negativă prevăzută de art. 11 din Legea 112/1995, şi anume aceea că apartamentele solicitate spre 
vânzare de către persoanele care le ocupă în baza unui contract de închiriere să nu facă parte din 
categoria prohibită la vânzare şi prevăzută de art. 10 din aceeaşi lege, şi anume să nu fie vorba de 
imobile cu dotări speciale sau care au avut destinaţia de casă de oaspeţi, de protocol, cele 
declarate monumente istorice şi din patrimoniul naţional, precum şi cele folosite ca reşedinţă 
pentru foştii şi actualii demnitari. 

S-a  avut în vedere de către instanţa de recurs faptul că imobilul litigios a avut destinaţia de 
casă de oaspeţi, anterior anului 1989, potrivit adresei nr. 298679/27.08.1997, eliberată de 
Ministerul de Interne. 

Totodată, s-a conchis de către aceeaşi instanţă faptul că, din perspectiva art. 1 alin. 5 din 
HG nr. 20/1996, prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Legii 112/1995, că 
imobilul în litigiu a fost preluat cu nerespectarea dispoziţiilor Decretului nr. 92/1950, adică fără 
titlu , drept urmare, în opinia Tribunalului, acest imobil nu putea face obiectul legii în discuţie, 
potrivit art. 1 din lege, care viza doar imobilele preluate cu titlu, noţiunea fiind detaliată prin 
normele metodologice arătate. 

Nu se poate susţine încălcarea art. 1 din Protocolul 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, din perspectiva despăgubirii reale corespunzătoare prejudiciului suferit, în contextul în 
care, la momentul încheierii actelor de vânzare-cumpărare, nu s-au respectat condiţiile 
imperative cerute de lege, restituirea preţului actualizat fiind o consecinţă  a repunerii părţii în 
situaţia anterioară care are la bază plata nedatorată, conform art. 994 C. 

Referitor la cheltuielile de judecată, Tribunalul a apreciat că, într-adevăr, reclamanţii sunt 
îndreptăţiţi la obţinerea cheltuielilor de judecată aferente petitului subsidiar admis,  în baza art. 
276 C.pr.civ.,  atâta timp cât pârâtul, contrar susţinerilor din întâmpinare, nu a achiesat la aceste 
pretenţii, aspect care rezultă din întâmpinarea depusă la fond, din poziţia reprezentantului 
pârâtului, exprimată în şedinţa publică din 10.04.2009, când reclamanţii şi-au precizat acţiunea 
în sensul variantei subsidiare de restituire actualizată  a preţului şi din concluziile scrise depuse. 

În consecinţă, reclamanţii au solicitat efectuarea unei expertize tehnice contabile, de 
actualizare a preţului, onorariul achitat expertului fiind în cuantum de 1530 lei, alte cheltuieli 
nefiind justificate. 

Reţinând culpa procesuală a pârâtului, acesta a fost obligat să suporte cheltuielile de 
judecată menţionate, aferente fondului cauzei, schimbând soluţia Judecătoriei sub acest aspect. 



În baza aceluiaşi articol, proporţional cu pretenţiile admise, a obligat  intimatul să 
plătească apelanţilor suma de 200 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând o parte din 
totalul de 1000 lei, achitat conform chitanţei nr. 71/26.05.2011. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I. şi pârâtul 
STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. 

1. Prin recursul declarat de reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I. s-a solicitat modificarea 
sentinţei recurate în sensul obligării pârâtului la restituirea în favoarea reclamanţilor, în 
condiţiile art. 48  şi urm. din Legea nr. 1/2009 a contravalorii preţului de piaţă pentru cele două 
apartamente situate în Cluj-Napoca, str. P., nr. 14, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că se impune acordarea contravalorii preţului de piaţă în lumina 
dispoziţiilor art. 50, art. 501 din Legea nr. 1/2009 deoarece singura culpă cu privire la situaţia 
creată a avut-o Statul Român prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca şi unităţile sale 
administrativ-teritoriale. 

Se poate observa că textul legal îndreptăţeşte proprietarii să solicite restituirea preţului 
stabilit conform standardelor internaţionale chiar şi prin expresia „contracte desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile”. 

Prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO susţinerile reclamanţilor sunt 
întemeiate, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind în acelaşi sens, respectiv de 
acordare a unei despăgubiri reale pentru prejudiciul suferit, cu atât mai mult cu cât culpa aparţine 
Statului Român care a creat aparenţa unei înstrăinări valabile. 

În speţă nu a fost invocat sau probat că încheierea contractului de vânzare-cumpărare s-a 
realizat cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, potrivit art. 1899 alin. 2 Cod civil buna-
credinţă prezumându-se, sarcina relei credinţe incubând Statului. 

Ca şi jurisprudenţă a fost invocată hotărârea din 19.10.2006 pronunţată în cauza Raicu 
împotriva României, sentinţa civilă nr. 26/11/2010 a Curţii de Apel Cluj şi decizia pronunţată de 
Curtea de Apel Oradea depusă la dosarul de fond. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată s-a arătat că acestea trebuiau acordate integral, 
partea potrivnică prin atitudinea sa determinând reclamanţii să introducă acţiunea în modul în 
care a fost formulată. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
Pârâtul a formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamanţi solicitând respingerea 

acestuia. 
În motivare s-a arătat că în mod corect instanţele de fond au reţinut că reclamanţii nu au 

făcut dovada că la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare au fost respectate prevederile 
Legii nr. 112/1995. 

Din cuprinsul deciziei civile nr. 898/2006 a Curţii de Apel Cluj rezultă că imobilul din care 
fac parte apartamentele în litigiu au trecut  în proprietatea statului fără titlu, prin urmare 
contractele fiind încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995. 

De altfel, la nivelul Curţii de Apel Cluj s-a conturat o practică constantă în acest sens, 
menţionându-se decizia civilă nr. 83/A/2010 a Curţii de Apel Cluj. 

2. Prin recursul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE s-a solicitat modificarea deciziei civile nr. 307/2011 a Tribunalului Cluj în sensul 
respingerii apelului. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel a reţinut în mod greşit împrejurarea exprimării 
unei poziţii procesuale de respingere a solicitării reclamanţilor de restituire a preţului actualizat 
cu rata inflaţiei, prin întâmpinarea depusă la dosarul instanţei de fond, poziţia procesuală fiind 
exprimată în sensul respingerii petitului de restituire a preţului de piaţă. 

Susţinerile consemnate în încheierea de şedinţă din 10.04.2009 se refereau la 
administrarea expertizei tehnice de specialitate în vederea stabilirii preţului de piaţă al imobilelor 
în discuţie. 

De altfel, la concluziile raportului de expertiză contabilă nu s-au formulat obiecţiuni, 
calculul fiind apreciat corect de către compartimentul de specialitate din cadrul DGFP Cluj. 



Analizând recursurile declarate de reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I. şi pârâtul STATUL 
ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva deciziei civile nr. 307/2011 a 
Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

1. Recursul declarat de către reclamanţi este nefondat. 
Reclamanţii au reţinut în mod corect textele de lege aplicabile în cauză, dar au făcut o 

greşită interpretare a acestora. 
La art. 501 din Legea nr. 10/2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 1/2009 se 

prevede că 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 
internaţionale de evaluare. 

Respectarea Legii nr. 112/1995 la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare desfiinţate 
prin decizia civilă nr. 898/2006 a Curţii de Apel Cluj a fost analizată în cuprinsul acestei din urmă 
hotărâri judecătoreşti, constatându-se că  imobilul din care fac parte apartamentele în litigiu a 
fost preluat de către Statul Român fără titlu, fiind vorba despre imobile exceptate de la vânzare, 
respectiv casă de oaspeţi. 

Raportat la cele reţinute mai sus, în mod corect tribunalul a concluzionat în sensul că 
contractele de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu  încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 
112/1995, în acest text de lege stipulându-se că doar imobilele preluate cu titlu pot fi înstrăinate, 
fiind încălcat şi art. 10 din Legea nr. 112/1995 prin care erau exceptate de la vânzare imobilele 
care au avut destinaţia de casă de oaspeţi. Acestea raportat la considerentele deciziei civile nr. 
898/2006 a Curţii de Apel Cluj, decizie în care a fost analizată respectarea la încheierea 
contractelor a prevederilor Legii nr. 112/1995 şi care se bucură de putere de lucru judecat în 
prezentul litigiu. 

În mod corect s-a pronunţat Tribunalul şi în ceea ce priveşte o pretinsă încălcare a art. 1 
din Protocolul nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, neexistând din perspectiva 
acestui articol sau a jurisprudenţei CEDO  o obligaţie a statului de a restitui valoarea actualizată a 
imobilului în condiţiile în care s-a reţinut nerespectarea prevederilor legale incidente în 
momentul încheierii contractelor. 

2. Recursul declarat de către pârât este nefondat. 
În mod corect a fost admis apelul reclamanţilor în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, 

acestea fiind acordate în limita pretenţiilor admise conform art.274, 276 C.pr.civ.  
Reclamanţii şi-au precizat acţiunea în sensul că solicită în subsidiar restituirea actualizată 

a preţului la termenul de judecată din 10.04.2009, poziţia consemnată în încheiere a pârâtului 
fiind în sensul că se opune admiterii acţiunii. Atâta timp cât nu s-a invocat şi constatat existenţa 
unei erori materiale în cuprinsul încheierii, în mod corect a reţinut tribunalul că pârâtul s-a opus 
şi la solicitarea subsidiară de restituire a preţului actualizat a imobilelor, fiind deci incidente 
prevederile art. 274, art. 276 C.pr.civ. 

Aceleaşi texte de lege sunt incidente şi în ceea ce priveşte judecata în apel, cheltuielile de 
judecată fiind legal stabilite în sarcina pârâtului. 

Având în vedere considerentele de mai sus Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va 
respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii M.L., M.I.L. şi M.I. şi recursul declarat de 
pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva deciziei civile 
nr. 307 din 21 iunie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria 
Câmpean) 

 
 



8. Acţiune în obligarea coproprietarului să îşi dea acordul la repararea şi 
mansardarea imobilului. Imobil compus din două apartamente, aparţinând la doi 

proprietari. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3460/R din 7 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 348/18.02.2010 a Judecătoriei Gherla, a fost respinsă acţiunea 
civilă formulată de reclamanţii S.S. şi S.D.A., în contradictoriu cu pârâţii M.A., C.L. Şi Z.F.G., 
având ca obiect obligarea pârâţilor să-şi dea acordul la repararea şi mansardarea  imobilului 
situat în municipiul Gherla, str. S., nr. 21, ap.1, jud.Cluj, înscris în cartea funciară nr. 2107 col. 
Gherla, ca fiind neîntemeiată, au fost  obligaţi  reclamanţii să plătească pârâtei Z.F.G. suma de 
2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
Reclamanţii în calitate de proprietari ai apartamentului 1 situat în municipiul Gherla, str. 

S., nr. 21, jud. Cluj, înscris în cartea funciară colectivă nr. 2107 Gherla, nr. top. 421/I, au făcut 
demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare mansardării imobilului 
cumpărat, însă nu au obţinut acordul tuturor coproprietarilor înscrişi în cartea funciară, respectiv 
al pârâtelor care nu şi-au dat acordul în formă autentică pentru ca reclamanţii să-şi mansardeze 
apartamentul.  

Lucrările  prev. de art. 11 din Legea nr.  50/1991 se pot executa fără autorizaţie de 
construire şi implicit fără acordul vecinilor, însă pentru mansardarea imobilului aşa cum doresc 
de fapt reclamanţii este necesară obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire, prevăzută de 
art. 3 din Legea nr. 50/1991, care se eliberează numai cu acordul tuturor coproprietarilor înscrişi 
în cartea funciară. 

Instanţa a mai reţinut  că atât timp cât între părţi nu există nici un raport juridic 
obligaţional, instanţa nu poate interveni să pronunţe o hotărâre prin care să-i oblige pe pârâţi să-
şi dea vreun acord sau să pronunţe o hotărâre care să suplinească acordul de voinţă a părţilor, 
întrucât pârâţii sunt peroane cu capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor, iar orice intervenţie 
a instanţei în acest sens ar însemna o încălcare a dreptului de a dispune liber de proprietatea lor şi 
o îngrădire a libertăţilor civice, respectiv de a se putea pronunţa liber în probleme care îi privesc 
direct.  

Instanţa a apreciat că reclamanţii trebuiau să probeze reaua credinţă, respectiv abuzul de 
drept al pârâţilor, întrucât buna credinţă se prezumă şi nu trebuie dovedită, iar reclamanţii nu au 
propus nici o probă în dovedirea relei credinţe a pârâţilor.  

Potrivit principiului libertăţii actelor juridice, atât timp cât se respectă legea şi morala, 
subiectele de drept sunt libere ca prin acordul lor să încheie sau nu acte juridice, fără nici o 
intervenţie a statului în procesul decizional. 

Intervenţia instanţelor în a pronunţa hotărâri care să substituie consimţământul de a 
încheia sau nu un act, ar constitui o ingerinţă gravă în viaţa privată a persoanelor şi o îngrădire a 
capacităţii de exerciţiu a acestora, echivalentă cu declararea acestor persoane ca incapabile să-şi 
exprime libere consimţământul.  

Pentru a se putea reţine un abuz de drept din partea pârâţilor, în refuzul de a-şi da acordul 
pentru mansardare, trebuia probată de reclamanţi existenţa exercitării cu rea credinţă a dreptului 
de a se opune, prin deturnarea acestui drept de la scopul pentru care a fost instituit de lege, 
respectiv nu pârâţii trebuiau să-şi justifice refuzul, ci reclamanţii trebuiau să justifice că 
exercitarea dreptului de opoziţie a pârâţilor a fost făcut cu rea credinţă şi în afara limitelor sale 
create de lege, care ar putea constitui un abuz de drept din partea lor. 

Libertatea persoanelor presupune că atât timp cât fiecare acţionează cu respectarea 
normelor impuse de lege şi de morală, se prezumă că acţionează cu bună credinţă, pe care nu 
trebuie să şi-o justifice în niciun fel, iar sarcina probei revine celui care invocă reaua credinţă şi 
exercitarea abuzivă a dreptului. 

Având în vedere că pentru repararea imobilului reclamanţii nu au nevoie de acordul 
pârâţilor, iar pentru mansardarea acestuia nu există nici un temei juridic pentru care instanţa să-i 
oblige pe pârâţi să-şi de acordul, sau să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de consimţământul 



liber exprimat al acestora, instanţa în temeiul art. 480 – 481 din Codul Civil, a respins ca 
neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamanţii S.S. şi S.D.A. în contradictoriu cu pârâţii 
M.A., C.L. şi Z.F.G., având ca obiect obligarea pârâţilor să-şi dea acordul la repararea şi 
mansardarea imobilului situat în municipiul Gherla, str. S., nr. 21, jud.Cluj, înscris în cartea 
funciară nr. 2107 col. Gherla. 

Prin decizia civilă nr. 331/A/10 iunie 2010 a Tribunalului Cluj a fost admis în parte apelul 
declarat de reclamanţii Şandor Stefan şi S.D.A. împotriva sentinţei civile nr. 348/18.02.2010 a 
Judecătoriei Gherla, care a fost anulată şi rejudecând cauza pe fond, a fost respinsă acţiunea. 

Prin decizia civilă nr. 1762/R/9.09.2010 a Curţii de Apel Cluj a fost  admis recursul 
declarat de reclamanţii S.S. şi S.D.A. împotriva deciziei civile nr. 331/10 iunie 2010 a Tribunalului 
Cluj, care a fost  casată şi cauza trimisă spre rejudecarea apelului declarat de reclamanţi la 
Tribunalul Cluj. 

Prin decizia civilă nr. 249/19 mai 2011 a Tribunalului Cluj  fost admis în parte apelul 
declarat de reclamanţii S.S. şi S.D.A., împotriva Sentinţei civile nr. 348/18.02.2010 a Judecătoriei 
Gherla, care a fost anulată şi rejudecând cauza pe fond a fost respinsă acţiunea civilă formulată de 
reclamanţii S.S. şi S.D.A. împotriva pârâţilor M.A., C.L. şi Z.F.G.. 

Apelanţii au fost obligaţi să plătească intimaţilor M.A. şi Z.F.G. suma de 3500 lei, cheltuieli 
de judecată în apel şi la fond. 

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut că reclamanţii S.S. şi S.D.A. sunt, 
conform  extrasului CF depus la dosar, proprietari ai apartamentului 1 situat în municipiul 
Gherla, str. S., nr. 21, jud.Cluj, înscris în CF nr. 50785-C1-U1 Gherla (provenită din conversia  de 
pe hartie a CF nr.2108), nr. top. 421/I, cu titlu de cumpărare, compus din una cameră, cămară de 
alimente cu 5% din părţile indivize comune înscrise în CF colectivă  nr. 2107 Gherla, iar paraţii  
M.A., C.L. şi Z.F.G. sunt proprietari tabulari asupra imobilului apartament nr.II cu suprafaţa 
totală de 88,40 mp. compus din : 2 camere, bucătărie cămară, sas şi baie, anexe gospodăreşti 
formate din coteţe de porci şi păsări plus o magazie în suprafaţă totală de 41,30 mp. înscris în CF 
2109 Gherla nr. top 421/II cu 95% din  părţile comune indivize înscrise în CF colectivă  nr. 2107 
Gherla.  

Intenţionând mansardarea apartamentului lor, apelanţii au efectuat demersurile necesare 
eliberării autorizaţiei de construcţie pe care  însă  nu au obţinut-o, în condiţiile în care pârâţii 
intimaţi nu şi-au dat acordul în acest sens. 

Intimaţii şi-au motivat refuzul de a-şi da acordul în vederea efectuării mansardării prin 
aceea că, pe  de o parte, dată fiind vechimea imobilului, aceste lucrări ar afecta peretele comun şi 
implicit, siguranţa apartamentului lor, iar pe de altă parte, acoperişul şi spaţiul de sub acesta fiind 
în coproprietate forţată, reclamanţii nu îşi pot constitui asupra acestuia un drept de proprietate 
exclusivă prin mansardare. 

Potrivit îndrumărilor din decizia instanţei de recurs, tribunalul a administrat proba cu 
expertiza tehnică judiciară  în construcţii, întocmită de expert Ş.B., care a relevat faptul că din 
punct de vedere tehnic şi al rezistenţei, chiar dacă imobilul are o vechime de cca. 90 de ani, este 
posibilă mansardarea, fără ca prin această lucrare să fie afectat apartamentul proprietatea 
intimaţilor, apartament ce nu va fi afectat nici prin turnarea unui planşeu de beton peste 
apartamentul nr.1, aparţinând apelanţilor . 

Distinct însă de aceste constatări care confirmă susţinerile apelanţilor privind netemeinicia 
opoziţiei intimaţilor la realizarea lucrărilor de mansardare, tribunalul a reţinut că este 
neîntemeiată critica reclamanţilor  referitoare la inexistenţa stării de coproprietate asupra 
acoperişului şi a spaţiului de sub acesta. 

Astfel, potrivit înscrierilor din cartea funciară, apelanţii  sunt  proprietarii apartamentului 
nr. 1 situat, înscris în CF nr. 50785-C1-U1 Gherla (provenită din conversia  CF nr.2108 Gherla), 
nr. top. 421/I,  compus din una cameră, cămară de alimente cu 5% din părţile indivize comune 
înscrise în CF colectivă  nr. 2107 Gherla, iar paraţii  sunt proprietarii apartamentului nr.II înscris 
în CF 2109 Gherla nr. top 421/II compus din : 2 camere, bucătărie cămară, sas şi baie, anexe 
gospodăreşti formate din coteţe de porci şi păsări plus o magazie în suprafaţă totală de 41,30 mp. 
cu 95% din  părţile comune indivize înscrise în CF colectivă  nr. 2107 Gherla.  



În CF colectivă  nr. 2107 Gherla sunt înscrise, ca părţi comune indivize, curtea şi grădina, 
poarta de intrare, împrejmuirile, instalaţiile electrice de gaz, apă, canalizare. 

Chiar dacă în cartea funciară colectivă nu este înscris în mod distinct, ca parte comună 
indiviză, acoperişul şi spaţiul de sub acesta, aceasta nu poate duce la concluzia că nu există o stare 
de indiviziune asupra acestora, întrucât potrivit art. 20 şi art. 25 din Legea nr. 7/1996 înscrierea 
în cartea funciară nu are caracter constitutiv de drepturi, ci doar rol de publicitate şi opozabilitate 
faţă de terţi, astfel încât starea de indiviziune asupra podului şi acoperişului s-a născut la data 
dobândirii de către părţi a dreptului de proprietate asupra apartamentelor lor. 

Sub acest aspect este de asemenea semnificativ faptul că iniţial, imobilul care în prezent 
este compus din cele două apartamente, a constituit o singură unitate de proprietate imobiliară, 
fiind partajat în anul 1972, prin acordul coproprietarilor. La  momentul respectiv s-a realizat o 
sistare parţială a indiviziunii, astfel cum atestă actul autentificat sub nr. 310/1972, copartajanţii 
stabilind exact care sunt părţile din imobil care vor deveni proprietate individuală a fiecăruia 
dintre ei, acoperişul şi spaţiul de sub acesta neregăsindu-se între acestea. În consecinţă, chiar 
dacă nu au fost evidenţiate ca atare în cartea funciară colectivă, ele au rămas în coproprietatea 
părţilor. 

În condiţiile în care acoperişul şi spaţiul de sub acesta se află în coproprietatea tuturor 
proprietarilor de apartamente din imobil, în lipsa ieşirii din indiviziune nu se poate reţine un abuz 
de drept sau un refuz nejustificat al intimaţilor cu privire la realizarea  lucrărilor de mansardare. 
Acestea ar conduce  practic, la ocuparea şi folosirea de către apelanţi, în mod exclusiv, a unei 
suprafeţe din părţile comune indivize, ceea ce nu poate fi primit în lipsa sistării de indiviziune, 
întrucât prin aceasta s-ar încălca dreptul de proprietate al intimaţilor asupra cotei lor de 
proprietate din aceste părţi comune. 

Raportat la considerentele, tribunalul a apreciat că acţiunea promovată  nu este întemeiată 
şi a respins-o. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termenul legal reclamanţii, solicitând  
modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţei în sensul admiterii 
acţiunii şi în consecinţă, obligarea pârâţilor să-şi dea acordul în vederea obţinerii de către 
reclamanţi a autorizaţiei de  construire pentru apartamentul  proprietatea  lor, situat în Gherla, 
str. S. nr. 21, înscris în Cf col 2107, nr. top 412/1, în caz de refuz  hotărâre să ţină loc de 
consimţământ. 

În  motivarea recursului, recurenţii au arătat că instanţele  în mod greşit  nu reţin că în CF  
col 2107, nr. top 421 este descris imobilul, în indiviziune menţionându-se „casă, curte şi grădină 
în suprafaţă de 720 mp cu părţile indivize comune  compuse din curte şi grădină, poartă de  
intrare, împrejmuirile, instalaţiile electrice, de gaz, apă şi  canalizare”. Starea de fapt stabilită pe 
baza drepturilor înscrise în cartea  funciară  impun concluzia că începând din anul 1972 
construcţia a fost dezmembrată definitiv în două loturi, fiecărui proprietar atribuindu-i-se un 
corp funciar distinct, părţile indivize comune fiind cele  indicate în aliniatul precedent. 

Prin urmare, concluzia care se  impune este aceea că podul neregăsindu-se în menţiunile 
cărţii funciare ca fiind un bun indiviz  comun, intră în  proprietatea  individuală şi exclusivă a 
fiecăruia  dintre proprietarii celor două apartamente începând din anul 1972. Din această 
perspectivă şi a normelor legale în materie, Decretul - lege nr. 115/1938 şi Legea nr. 7/1996, 
soluţia  instanţei de  respingerea acţiunii este nelegală. 

Prin întâmpinarea depusă, intimaţii s-au opus admiterii recursului, invocând în primul 
rând  inadmisibilitatea acestuia, întemeiat pe faptul că recursul vizează doar motive de 
netemeinicie a deciziei nr. 249/2011 a Tribunalului Cluj, iar în al doilea rând, faptul că este 
nefondat. 

Cu privire la cea de-a doua poziţie, intimaţii au arătat că în CF col. spaţiul „pod” nu este 
expres precizat, că partajul voluntar din anul 1972 denotă ce anume s-a scos  din indiviziune la 
acea dată, că singura modalitate legală de rezolvare a problemei deduse  judecăţi ieste ieşirea din 
indiviziune asupra podului.  



 Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază că este 
nefondat şi în baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente:  

Potrivit înscrierilor din cartea funciară, reclamanţii sunt proprietarii apartamentului nr. 1  
situat în Gherla, str. Stefan cel Mare nr. 21, înscris în CF 50785- C1-U1 Gherla (provenită din 
conversia CF 2108 Gherla) nr. top 421/1  compus  din 1 cameră, cămară de alimente, cu 5% din 
părţile indivize comune înscrise în Cf colectivă 2107  Gherla. 

Pârâţii sunt proprietarii tabulari ai apartamentului nr. 2, compus din 2  camere, bucătărie, 
cămară, sas şi baie, anexe gospodăreşti formate din coteţe de porci şi păsări,  plus o magazie 
înscris în Cf 2109 Gherla, nr. top 421/II cu 95% din părţile indivize comune, înscrise în Cf 
colectivă  2107 Gherla. 

În CF colectivă 2107 Gherla sunt înscrise ca părţi indivize comune curtea şi grădina, poarta 
de  intrare, împrejmuirile, instalaţiile electrice, de gaz, apă şi canalizare. Iniţial, imobilul care  în 
prezent este compus din cele  două apartamente a constituit o singură unitate imobiliară, fiind 
partajat în anul 1972 prin acordul coproprietarilor.  

Prin acel act de partaj autentificat sub  nr. 310/1972 s-a stabilit care  sunt părţile din imobil 
care  revin fiecăruia  dintre coproprietari. Este real că acoperişul şi podul nu se regăsesc între 
acestea, dar nici între părţile indivize comune. Prin urmare, nu se poate trage concluzia că nu 
există o stare de  indiviziune asupra podului şi acoperişului, stare de  indiviziune născută la data 
dobândirii de către părţi a dreptului de proprietate asupra apartamentelor lor. 

În dreptul civil român în vigoare sunt reţinute câteva cazuri de  proprietate  comună pe 
cote părţi stabilă şi forţată, fiind părţi comune în sensul dreptului de proprietate forţată, orice 
părţi ale  imobilului care, prin natura lor, se află în folosinţa comună a tuturor celor care locuiesc 
în imobil.  

În acest sens, art. 56 pct. b lit. b din HG nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 114/1996 prevăd obligaţia coproprietarilor sa întreţină în bune condiţii spaţiile 
şi instalaţiile comune din interiorul şi din exteriorul clădirii - casa scării, casa ascensorului, holuri, 
coridoare, subsoluri, faţade, poduri, acoperişuri, scări exterioare, ascensor, hidrofor, instalaţii de 
alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de încălzire centrala şi de preparare a apei calde, 
instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, 
instalaţii de antena colectivă, telefonie şi altele asemenea - şi sa ia măsuri pentru repararea şi 
menţinerea în stare de siguranţa şi de funcţionalitate a locuinţei şi/sau a spaţiului cu alta 
destinaţie din folosinţa exclusiva. 

Prin urmare, în condiţiile în care acoperişul şi podul se află în  proprietate forţată, nu se 
poate reţine ca reprezentând un abuz de drept opoziţia din partea intimaţilor cu privire la 
efectuarea lucrărilor de mansardare a apartamentului nr. 1 de către reclamanţi. A accepta poziţia 
reclamanţilor ar echivala cu ocuparea în mod exclusiv a unei suprafeţe din părţile indivize 
comune de către ei şi implicit o încălcare a dreptului de proprietate al intimaţilor. 

Practica judiciară a decis că în mod excepţional  proprietatea  forţată poate să înceteze 
când nu se mai impune cu necesitate a fi menţinută, iar natura şi destinaţia funcţională a lucrului 
dă posibilitatea împărţirii lui. În acest sens practica judiciară a decis şi în sensul posibilităţii de 
partajare a podului. 

Prin urmare, în lipsa  ieşirii din indiviziune cu privire la acest spaţiu, intimaţii nu pot fi 
obligaţi să-şi dea  consimţământul pentru ocuparea unei părţi din acest spaţiu şi pentru 
efectuarea lucrărilor de  mansardare.  

În raport de aceste considerente,  instanţa a pronunţat o decizie legală, motiv pentru care 
în baza art. 304 pct. 9 şi 312 alin. 1  Cod proc.civ., recursul declarat de reclamanţii S.S. ŞI S.D.A., 
împotriva deciziei civile numărul 249 din 19 mai 2011 a Tribunalului Cluj va fi respins ca 
nefondat. 

Urmare respingerii recursului, fiind în culpă procesuală, în baza art. 274 Cod proc.civ., 
recurenţii vor fi obligaţi  să plătească intimaţilor M.A. şi Z.F.G. suma de 1000 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţelor. (Judecător Ana Ionescu) 

 



 

9. Drept de servitute. Instituire în favoarea unor terţi, de către un singur 
coproprietar. Nelegalitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4539/R din 7 noiembrie 2011  

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1631/117 din 6.03.2010 la Tribunalul Cluj, 
reclamantul Cabinetul de insolvenţă B.R. – SC R.I. SRL Cluj-Napoca, i-a chemat în judecată pe 
pârâţii MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA şi ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR CLUJ-
NAPOCA, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să constate nulitatea absolută 
parţială a dispoziţiei de restituire nr. 7915 din 12.09.2007, în ceea ce priveşte restituirea în natură 
a cotei de 50,44/100 parte din terenul în suprafaţă de 294 mp înscris în CF nr. 113118 Cluj, nr. 
top.10983/2. 

Prin încheierea civilă nr. 359 din 16 aprilie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis excepţia 
necompetenţei materiale invocate de instanţă din oficiu şi în consecinţă, s-a declinat competenţa 
de soluţionare a acţiunii civile intentate de reclamantul Cabinetul de insolvenţă B.R. în calitate de 
administrator judiciar al SC R.I. SRL Zalău, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Cluj-Napoca 
reprezentat prin Primar şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj-Napoca, având ca obiect 
constatarea nulităţii absolute parţiale a dispoziţiei primarului, în favoarea Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut că potrivit art. 26 alin.(3) din Legea 
nr.10/2001, republicată, 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, 
or reclamantul nu este persoana care se pretinde îndreptăţită, situaţie în care competenţa 
soluţionării acţiunii aparţine instanţei de drept comun în funcţie de valoare, respectiv 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

După înregistrarea la Judecătoria Cluj-Napoca, prin sentinţa civilă nr. 558 din 17 ianuarie 
2010 a acestei instanţe, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea intentată de reclamanta SC R.I. SRL 
prin administrator judiciar Cabinet Individual de insolvenţă B.R., în contradictoriu cu pârâţii 
Municipiul Cluj-Napoca prin Primar şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin dispoziţia de restituire 
nr. 7915 din 12.09.2007 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, s-a dispus restituirea către 
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, a dreptului de proprietate asupra unei cote de 50,44/100 
parte din terenul cu nr. top.10983/2 înscris în CF nr.113118; în CF nr.113118 este intabulată ca 
proprietar asupra unei cote de 49,56/100 parte reclamanta SC R.I. SRL. 

Prin urmare, pârâtei Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj i s-a restituit numai cota de 
50,44/100 parte din terenul cu nr. top.10983/2 înscris în CF nr.113118, iar nu şi cota de 
49,56/100 parte aparţinând reclamantei. 

Împrejurarea că Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj a fost pusă în posesie cu privire la 
întreaga suprafaţă de teren, nu este de natură să atragă nulitatea dispoziţiei de restituire, 
deoarece având o cotă ideală din dreptul de proprietate care se raportează la întregul bun, fiecare 
coproprietar are dreptul să exercite posesia şi folosinţa asupra întregului bun şi nu doar asupra 
unei părţi din acesta. 

Modul în care s-a efectuat punerea în posesie, respectiv punerea în executare a dispoziţiei 
atacate, nu poate atrage nulitatea acesteia, fiindcă nulitatea se raportează la condiţiile de 
valabilitate care trebuie respectate în momentul emiterii unui act şi nu la modul de executare a 
acestuia. 

Dreptul de proprietate al reclamantei nu este încălcat în nici un fel, întrucât oricare 
coproprietar are dreptul să solicite ieşirea din indiviziune potrivit art. 728 C. civ. 

Modul în care s-a efectuat concesiunea unei părţi din teren în anul 2001, nu are nicio 
legătură cu valabilitatea dispoziţiei de restituire. 

Nu corespunde realităţii că restituirea unei cote-părţi din dreptul de proprietate s-ar fi 
făcut de către un neproprietar, câtă vreme în momentul emiterii dispoziţiei de restituire, în cartea 



funciară figura în calitate de proprietar Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca, raportat la prevederile art. 30 alin.(1) din Legea nr. 7/1996. 

Prin decizia civilă nr. 279 din 3 iunie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de reclamanta SC R.I. SRL prin administrator judiciar Cabinetul Individual de 
Insolvenţă B.R., împotriva sentinţei civile nr. 558 din 17 ianuarie 2011 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prin dispoziţia contestată, Statul Român a 
dispus doar asupra cotei pe care este înscris în cartea funciară: 50,44/100 parte, fără să aducă 
vreo atingere cotei de 49,56/100 parte deţinute de reclamantă. 

Nu s-a adus nicio atingere cotei reclamantei prin faptul că în dispoziţie s-a trecut că 
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor se subrogă în drepturile Statului Român în contractul de 
concesiune nr. 16837 din 29.05.1999, încheiat cu B. SA, întrucât din această formulare se înţelege 
că intimata nu poate dobândi mai multe drepturi decât cele pe care le-a avut Statul Român, or 
înscrierile în cartea funciară atestă atât întinderea dreptului statului, cât şi a dreptului 
reclamantei. 

Menţiunea din dispoziţia de restituire, că beneficiara ei se subrogă în drepturi, era 
obligatorie faţă de dispoziţiile art. 14 din Legea nr.10/2001. Procesul-verbal de predare-primire 
dintre intimaţi, nu este de natură să atragă nulitatea dispoziţiei, nulitatea fiind cauzată 
întotdeauna de nerespectarea legii la momentul întocmirii actului, iar nu de aspecte ulterioare. 

Prin înscrierea servituţii de trecere în dispoziţia de restituire, nu se încalcă dreptul de 
proprietate, care rămâne în favoarea titularului; prin servitutea de trecere s-a acordat doar un 
drept de a folosi imobilul prin trecerea peste acesta de către proprietarul vecin, care nu are alt 
mod de a accede la proprietatea lui. 

În completarea la raportul de expertiză, expertul a arătat că accesul în clădire şi în 
apartamente se poate asigura doar pe o cale de acces instituită asupra terenului cu nr. top. 
10983/2, astfel că se impunea înscrierea în dispoziţia de restituire a dreptului de trecere în 
favoarea proprietarilor apartamentelor, pentru ca aceştia să nu rămână lipsiţi de acces. 

Din dispoziţia de restituire rezultă că doar cel în favoarea căruia i s-a restituit terenul şi 
doar pe terenul restituit, adică numai pe cota restituită, noul proprietar are obligaţia de a asigura 
servitutea de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiilor, fără ca prin aceasta să se încalce 
dreptul de proprietate al reclamantei, care rămâne proprietară asupra cotei sale din imobil. 

La momentul la care reclamanta a cumpărat imobilul de la SC N. SA prin contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5441 din 14.11.2000, a cunoscut care este situaţia din 
teren, faptul că imobilul iniţial cu nr. top. 10983, a fost dezmembrat în imobilul clădire cu nr. 
top.10983/1 şi imobilul teren cu nr.top.10983/2, precum şi faptul că la clădire nu există alt acces 
decât peste terenul cu nr. top.10983/2. 

În documentaţia care a stat la baza dezmembrării, a fost trecut dreptul de servitute asupra 
curţii cu nr. top.10983/2 în suprafaţă de 294 mp, tocmai pentru că imobilul nou dezmembrat cu 
nr. top.10983/1, nu avea altă cale de acces, situaţie în care cumpărând imobilul, reclamanta şi-a 
asumat trecerea proprietarilor apartamentelor, peste terenul cumpărat. 

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamanta SC R.I. SRL Zalău prin Cabinetul 
Individual de Insolvenţă B.R., solicitând modificarea ei în sensul admiterii plângerii formulate de 
aceasta împotriva dispoziţiei de restituire nr. 7915 din 12.09.2007, emisă de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca în favoarea Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor, cu obligarea intimatei 
la cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a susţinut că decizia recurată este lipsită de temei legal 
şi a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor legale privind regimul 
coproprietăţii: art. 136 alin.(4) din Constituţie, art. 14 din Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 50/1991. 

Instanţa de apel a ignorat faptul că dispoziţia de restituire nr. 7915 din 12.09.2007 emisă 
de primar în favoarea Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor, contravine regimului juridic al 
coproprietăţii şi al concesiunii, prin aceea că dă posibilitatea intimatei să beneficieze de o 
porţiune individualizată din terenul în suprafaţă de 294 mp, nu doar de cota ideală de 50,44/100 
parte şi să beneficieze exclusiv de avantajele concesionării terenului în favoarea SC B. SA, or este 



de esenţa coproprietăţii că nici unul dintre coproprietari nu are determinată o porţiune materială 
din terenul ce face obiectul coproprietăţii. 

Dispoziţiile art. 13 alin.(2) şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, art.136 alin.(4) din Constituţie  
şi art. 14 din Legea nr. 10/2001, prevăd expres şi neechivoc posibilitatea de perfectare a 
contractului de concesiune, exclusiv cu privire la bunul aflat în proprietatea publică a 
concedentului, iar subrogaţia operează cu privire la drepturile concedentului, dar instanţa de apel 
a apreciat că aceste temeiuri legale îşi găsesc aplicabilitatea în dispoziţia nr. 7915/2007. 

În mod evident sediul de bancă a fost construit pe o suprafaţă determinată în teren şi nu pe 
o cotă ideală de proprietate, iar în contractul de cesiune s-a menţionat expres că suprafaţa 
concesionată în favoarea SC B. SA, este de 57,5 mp. 

Deşi reclamanta-recurentă a dobândit în proprietate cota de 49,56 parte prin contractul 
încheiat la data de 15 noiembrie 2000 cu SC N. SA, la data de 9.01.2001 sub C.1 şi C.2 s-a înscris 
dreptul de concesiune al SC B. SA şi s-a evidenţiat că pe această porţiune s-a edificat o construcţie 
înscrisă în CF nr. 16084, ce ocupă suprafaţa de 66,55 mp şi nu priveşte o cotă ideală de 50,44/294 
parte şi nici cota ideală de 57,50/294 parte cum se menţionează sub C1. 

Sediul băncii nu putea fi edificat „pe această porţiune”, deoarece este de esenţa indiviziunii 
şi a coproprietăţii că nu există o porţiune individualizată care să aparţină exclusiv unuia din 
proprietari. Încălcarea regimului coproprietăţii la data perfectării contractului de concesiune, s-a 
menţinut prin dispoziţia de restituire şi hotărârile instanţelor de fond, are aveau obligaţia de a 
limita subrogaţia Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor, la drepturile Statului Român, respectiv la 
cota ideală de 50,44/100 parte din terenul în suprafaţă de 294 mp. 

Câtă vreme s-a reţinut o subrogaţie a intimatei în contractul de concesiune perfectat de 
Statul Român cu privire la o suprafaţă determinată pe care se află sediul băncii, fără a se 
menţiona expres că această subrogaţie priveşte cota de 50,44/100 parte din terenul în suprafaţă 
de 294 mp, prin puterea hotărârii judecătoreşti s-a consfinţit practic un partaj între recurentă şi 
intimată, căreia i-a conferit dreptul de a beneficia în mod exclusiv de beneficiile concesiunii cu 
privire la terenul ocupat de SC B. SA. 

Înscrierile din cartea funciară nu concordă cu situaţia faptică a terenului, sens în care în CF 
nr. 113118 Cluj sub C1 este înscris dreptul de concesiune asupra cotei ideale de 57,50/294 parte 
din teren, deşi este evident că sediul băncii este edificat pe o suprafaţă determinată, 
individualizată de 57,5 mp. 

În mod nelegal instanţa de apel a reţinut că cota de 49,56/100 parte a reclamantei nu este 
prejudiciată în nici un fel prin subrogaţia intimatei în drepturile Statului Român, în contextul în 
care la dosarul cauzei se regăsesc toate înscrisurile care probează indubitabil că această cotă 
ideală de 49,56/100 parte înscrisă în CF în favoarea reclamantei a fost exclusă total din suprafaţa 
de 57,5 mp care a format obiectul contractului de concesiune. 

Statul Român avea obligaţia să modifice suprafaţa concesionată, în limitele cotei de 
proprietate, prin reducerea ei, dar nu şi-a îndeplinit această obligaţie, deşi în alte situaţii similare 
a redus suprafaţa concesionată, prin hotărâre a Consiliului local. 

Hotărârile judecătoreşti pronunţate şi dispoziţia de restituire, contravin dispoziţiilor art. 
576 C. civ., potrivit cărora servitutea este o sarcină impusă unui imobil pentru uzul şi utilitatea 
unui imobil având un alt proprietar. 

Instanţa de apel a nesocotit faptul că dreptul de folosinţă conferit prin instituirea unei 
servituţi asupra terenului ce formează obiectul coproprietăţii recurentei şi a intimatei reprezintă 
de fapt o sarcină care grevează indivizibil terenul în suprafaţă de 294 mp. 

Statul Român putea dispune prin dispoziţia emisă, doar de cota sa ideală de 50,44/100 
parte, or servitutea grevează întregul fond aservit şi profită întregului fond dominant. 

Chiar dacă terenul rămâne în proprietatea reclamantei pentru cota de 49,56/100 parte şi a 
intimatei pentru cota de 50,44/100 parte, în mod nelegal instanţa de apel a apreciat că nu se 
încalcă dreptul de proprietate, deoarece acest drept este golit de unul din atributele esenţiale care 
intră în conţinutul său, şi anume folosinţa. În speţă, servitutea nu se putea constitui decât cu 
acordul tuturor coproprietarilor. 



Deşi instanţa de apel a reţinut că numai pentru cota restituită, noul proprietar are obligaţia 
de a asigura servitutea de trecere, în hotărârea atacată a făcut referire la raportul de expertiză 
efectuat de M.D., trebuia să observe că dreptul de servitute este figurat acolo ca fiind o sarcină 
efectivă ce grevează indivizibil terenul în suprafaţă de 294 mp, menţionându-se expres că 
suprafaţa ocupată de servitutea de trecere pentru B. SA este de 22,67 mp, iar suprafaţa ocupată de 
servitutea de trecere pentru proprietarii construcţiilor este de 87,99 mp. 

În consecinţă, dreptul  de servitute de trecere nu a fost  instituit asupra unei cote ideale de 
50,44/100 parte aparţinând intimatei,   ci prin actele emise de intimat, s-a afectat  cu construcţii 
şi  servituţii o suprafaţă de minim 29,31 mp din cota deţinută de reclamantă, fără acordul 
acesteia. 

Instanţa de apel  deşi a reţinut că potrivit  expertizei, accesul în clădire şi apartamente se 
poate realiza doar pe o cale de  acces instituită asupra terenului cu nr. top 10983/2, a omis faptul 
că acest drept de servitute  materializat pe terenul în suprafaţă de 294 mp, reprezintă practic  o 
sarcină impusă recurentei pentru o suprafaţă de 87,99 mp. 

Emitentul dispoziţiei nu a negat faptul că deşi la  data emiterii dispoziţiei, dreptul de 
servitute nu a fost materializat în teren, constatările expertului cu privire la suprafaţa de 87,99 
mp afectată servituţii de trecere, sunt corecte. 

Deşi instanţa de apel a reţinut că recurenta şi-a  asumat riscul  trecerii pe terenul cumpărat 
a proprietarilor apartamentelor, în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu S.C. 
N. s-a menţionat că imobilul este liber de sarcini, neexistând nicio sarcină care să greveze terenul 
în suprafaţă de 224 mp. 

Soluţia instanţei de apel nu poate fi argumentată  nici pe  considerentul că dreptul de 
servitute a fost instituit chiar de la data întocmirii documentaţiei care a stat la baza dezmembrării, 
deoarece servitutea poate exista doar atunci când cele două fonduri dominant şi aservit aparţin la  
doi proprietari diferiţi, condiţie neîndeplinită la acea dată, deoarece proprietatea aparţinea 
Statului Român. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele: 
Prin dispoziţia nr. 7915 din 12 septembrie 2007 emisă de Primarul municipiului Cluj-

Napoca, s-a dispus restituirea în natură a apartamentului nr. 6 cu nr. top.10983/1/VI având 
părţile indivize comune în cotă de 6,09/100 parte şi apartamentul nr. 8 cu nr. top.10983/1/VIII 
cu părţile indivize comune în cotă de 1,80/100 parte înscrise în CF nr.138328 şi în CF individuală 
nr. 138329 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 4, precum şi cota de 
50,44/100 parte din terenul – curte în suprafaţă  de 294 mp, cu nr. top. 10983/2 înscris în CF nr. 
113118 cu subrogarea, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 10/2001,  republicată, în 
drepturile Statului, în contractul de  concesiune nr.16837 din 29.05.1999, încheiat cu  B. S.A 
Sucursala Judeţeană Cluj în favoarea Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor  Cluj, cu sediul în Cluj-
Napoca; pe terenul cu nr. top 10983/2 care se restituie, se asigură servitutea de trecere în 
favoarea destinatarilor construcţiilor. 

Asupra imobilului casă din cărămidă acoperită cu ţiglă cu 9 camere, 4 bucătării, 
dependinţe, curte şi grădină în str. M. nr. 4, în suprafaţă de 243 stânjeni pătraţi, s-a înscris la data 
de 21 aprilie 1995, dreptul de proprietate în favoarea Statului Român prin Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, în CF nr. 113118, nr. top.10983. 

După ce numitei SC N. SA Cluj-Napoca i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de 
proprietate şi s-a intabulat cu încheierea nr. 21037 din 7.10.1995, prin încheierea nr.13655 din 
5.11.2000, imobilul cu nr. top.10983 în suprafaţă de 875 mp s-a dezmembrat în parcela cu nr. top. 
nou 10983/1 teren cu construcţii în suprafaţă de 581 mp, care s-a transcris în CF colectivă nr. 
138328 şi CF individuală nr. 138329-30 în favoarea Statului Român şi a SC N. SA, şi parcela cu nr. 
top. nou 10983/2 teren în suprafaţă de 294 mp care s-a înscris în aceeaşi carte funciară în 
favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cotă 
de 50,44/100 parte şi a SC N. SA în cotă de 49,56/100 parte. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5441 din 14.11.2000, SC N. SA 
Cluj-Napoca i-a vândut reclamantei SC R.I. SRL Cluj-Napoca şi cota indiviză de 49,56/100 parte 
din terenul curte în str. M. Eminescu nr. 4, în suprafaţă de 294 mp înscris în CF nr.113118 Cluj-



Napoca, nr. top. 10983/2 de sub A+2, proprietatea vânzătoarei de sub B+8, pentru preţul de 
852.040.000 lei. 

Cu încheierea nr. 18054 din 15.11.2000, s-a înscris dreptul de proprietate al reclamantei SC 
R.I. SRL asupra cotei de 49,56/100 parte din terenul în suprafaţă de 294 mp din parcela cu nr. 
top. 10983/2 înscris în CF nr. 113118 Cluj-Napoca. 

În baza dispoziţiei de restituire nr. 7915 din 12.09.2007 a Primarului municipiului Cluj-
Napoca, asupra aceluiaşi imobil cu nr. top. 10983/2 în suprafaţă de 294 mp, s-a înscris dreptul de 
proprietate în CF nr. 113118 Cluj-Napoca, în favoarea pârâtei Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor 
Cluj, în cotă de 50,44/100 parte. Cu aceeaşi încheiere şi în baza aceleiaşi dispoziţii, s-a înscris în 
foaia de sarcini sub C+5, dreptul de servitute de trecere în favoarea deţinătorilor construcţiilor. 

Cu încheierea nr. 218 din 9.01.2001, în baza contractului de concesiune din mai 1995 
încheiat cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, asupra cote de 57,50/254 parte din 
imobilul de sub A+12 din porţiunea de proprietate de sub B 6-7 a Statului Român, s-a intabulat 
dreptul de concesiune pe o perioadă de 99 ani în favoarea numitei SC B. SA Sucursala Cluj. 

Prin urmare, rezultă că la data emiterii dispoziţiei de restituire de către primar, cota de 
57,50/294 parte din cota de 50,44/100 parte aparţinând Statului Român în administrarea 
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, era deja concesionată la SC B. SA Sucursala Cluj, 
motiv pentru care s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 10/2001, republicată. 

Procedând astfel, la data emiterii dispoziţiei de restituire primarul nu a operat în mod 
unilateral o ieşire parţială din indiviziune, respectiv nu a determinat o parte materială a 
imobilului aflat în coproprietate cu reclamanta, ci a reflectat şi respectat situaţia de carte funciară 
existentă. 

Însăşi recurenta recunoaşte că „în mod cert înscrierile de carte funciară la care face 
referitoare instanţa de apel nu concordă cu situaţia faptică a terenului, sens în care în CF 
nr.113118 Cluj sub C1 este înscris dreptul de concesiune asupra cotei ideale de 57,50/294-a parte 
din teren, deşi este evident faptul că sediul de bancă este edificat pe o suprafaţă determinară, 
individualizată de 57,5 mp”. 

Or reclamanta nu a atacat contractul de concesiune şi înscrierea acestuia în cartea 
funciară, limitându-se să aducă critici dispoziţiei primarului care nu ar fi conformă cu regimul 
juridic al coproprietăţii, când ea este fidelă situaţiei de carte funciară existente în momentul 
emiterii dispoziţiei. 

În privinţa servituţii de trecere, instanţa de apel a reţinut că în documentaţia  de la f. 61-68 
dosar iniţial, care a stat la baza dezmembrării  nr. top iniţial 10983 în nr. top nou 10983/1 în 
suprafaţă de 581 mp şi nr. top nou 10983/2 în suprafaţă de 294 mp efectuată în  anul 2000, a fost 
trecut dreptul de servitute asupra curţii cu nr. top nou 10983/2, tocmai pentru că imobilul  cu nr. 
top nou 10983/1 nu avea o altă cale de acces, iar reclamanta  cumpărând în aceste condiţii şi-a 
asumat  trecerea  proprietarilor apartamentelor peste parcela cu nr. top nou 10983/2. 

Curtea constată că în dosarul Tribunalului Cluj,  la fila 61 se află un memoriu întocmit de 
ing. V.V., la filele 62-63 se află un înscris cuprinzând situaţia de carte funciară a imobilului, la fila 
64 planul de situaţie existent şi planul de situaţie propus, la fila 65 un înscris referitor la 
documentaţia de intabulare, la fila 66 planul parterului, la fila 67 planul subsolului, iar la fila 68 
planul etajului. 

Din această documentaţie întocmită în anul 1996, nu rezultă că s-ar fi instituit o servitute 
de trecere peste terenul cu nr. top. 10983/2 cu respectarea condiţiilor legale şi intabularea ei în 
cartea funciară. 

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

Întrucât imobilul cu nr. top. 10983/2 în suprafaţă de 294 mp s-a aflat în coproprietatea 
pârâtului în cotă de 50,44/100 parte şi în cotă de 49,56/100 parte în coproprietatea reclamantei-
recurente, singur coproprietarul-pârât chiar dacă se numeşte Statul Român, nu putea să greveze 
terenul proprietate privată aflat în coproprietate comună pe cote-părţi cu reclamanta, instituind o 



servitute de trecere în favoarea unor terţi, deoarece acesta este un act de dispoziţie ce trebuie 
făcut cu respectarea regulii unanimităţii. 

Reclamanta şi pârâtul deţineau cote-părţi ideale din parcela cu nr. top 10983/2, situaţie în 
care pârâtul putea să restituie în natură cota sa parte ideală către Asociaţia Patronilor şi 
Meseriaşilor Cluj, dar nu putea să instituie în mod unilateral o servitute de trecere în favoarea 
deţinătorilor construcţiilor, deţinători care pot solicita ulterior în instanţă pe calea dreptului 
comun instituirea unei servituţi de trecere la calea publică, în contradictoriu cu coproprietarii 
tabulari, urmând ca instanţa sesizată, în urma probelor ce se vor administra şi pe baza 
dispoziţiilor legale incidente, să dispună în sensul admiterii sau al respingerii. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct.9 şi a art. 312 alin.(1) şi (3) C. pr. civ., 
curtea va admite în parte recursul reclamantei împotriva deciziei tribunalului, care va fi 
modificată şi rejudecând, se va admite în parte apelul declarat de reclamantă în contra sentinţei 
civile a judecătoriei, care va fi schimbată în sensul că se va admite în parte acţiunea civilă 
intentată de reclamantă în contradictoriu cu pârâţii şi în consecinţă, se va constata nulitatea 
absolută parţială a art. 2 din dispoziţia primarului, cu privire la instituirea servituţii de trecere. 
(Judecător Traian Dârjan) 

 
 

10. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere privind înscrierea 
dreptului de folosinţă. Lipsa documentaţiei prevăzute de actele normative în 

vigoare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3484/R din 7 octombrie 2011 

Prin plângerea înregistrată la instanţă, petentul C.G.S., în calitate de împuternicit al 
Cooperativei C. Rona de Sus a formulat în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară BCPI Sighetu-Marmaţiei plângere împotriva Încheierii de respingere nr. 
3399/06.05.2009 respectiv anularea acesteia şi admiterea cererii de înscriere în cartea 
funciară. 

Prin Sentinţa civilă nr. 363/3.02.2010, Judecătoria Sighetu-Marmaţiei a respins 
plângerea formulată de petenţii C.G.S. în calitate de administrator al SC C. Rona de Sus nr. 116 
jud. Maramureş în contradictoriu cu intimaţii Statul Român reprezentat de mun. Sighetu-
Marmaţiei prin Primar, împotriva încheierii de respingere nr. 3399/2009, a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, CPI Sighetu-Marmaţiei – Baia Mare str. 
Cosmonauţilor nr. 3 jud. Maramureş. 

A admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Maramureş.  
S-a reţinut de către prima instanţă că încheierea atacată este legală deoarece întocmirea 

documentaţiei era obligatorie în conformitate cu disp. legale în vigoare şi petenţii nu au respectat 
aceste prevederi. 

Prin decizia civilă nr. 69/A din 17.03.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş în 
dosarul nr. 1847/307/2009 s-a respins apelul declarat de apelanta Cooperativa C. Rona de Sus, 
prin împuternicit C.G.S. împotriva Sentinţei civile nr. 363/3.02.2010, pronunţată de 
Judecătoria Sighetu-Marmaţiei jud. Maramureş. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
          Prin Încheierea nr. 3399/06.05.2009 B.C.P.I. Sighetu-Marmaţiei, a respins cererea 

înaintată de C.G.S., pentru nerespectarea prevederilor art. 15 din Ordinul nr. 634/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale. 
Petentul a solicitat prin cerere înscrierea dezmembrării şi notarea în cartea funciară nr. 167, cu nr. 
top. 193 a localităţii Rona de Sus, a deciziei nr. 1513/27.11.1968 al CPP al judeţului Maramureş cu 
schiţa terenului nr. top. 193, întocmită în 19.09.1968. 

Schiţa depusă de petent pentru susţinerea cererii de înscriere este întocmită în 19.09.1968 
şi nu este conformă cu Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 



conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF, 
modificat prin Ordinul nr. 134/2009 art. 15. 

              Art. 60 din Regulamentul nr. 13/10/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 
1049/29.12.2006, prevede că în zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru 
unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, dacă în înscrisurile în temeiul cărora se cere 
înscrierea se indică imobilul prin noul număr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-
un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionate de 
către biroul teritorial, care să-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcelă din 
cartea funciară existentă. 

            La alin. 4, din art. 60 din regulament, se stabileşte că pentru imobilele situate în 
extravilan, nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, ori 
din documentaţia depusă rezultă că imobilul este situat în intravilanul comunei Rona de Sus. 

Raportat la considerentele de mai sus s-a reţinut că în mod corect prima instanţă a respins 
plângerea petentului. 

În consecinţă, apelul a fost respins conform dispozitivului. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petentul C.G.S. solicitând admiterea 

recursului iar în urma rejudecării cauzei admiterea plângerii formulate. 
În motivare s-a arătat că prevederile legale au fost aplicate greşit în cauză. Prin cererea 

formulată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu s-a solicitat înscrierea unei 
dezmembrări şi nu s-a indicat un nou nr. cadastral solicitându-se doar înscrierea unei sarcini, 
respectiv a dreptului de folosinţă atribuit în condiţiile Legii nr. 1513/1968, situaţia topografică a 
imobilului fiind neschimbată la data formulării cererii. În această situaţie nu mai trebuia 
efectuată  o nouă documentaţie cadastrală. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş a formulat întâmpinare în 

cauză, întâmpinare care nu va fi avută în vedere de către instanţă în condiţiile în care prin 
sentinţa civilă nr. 363/2010 a Judecătoriei Sighetu-Marmaţiei a fost admisă excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a acestui pârât, soluţia rămânând irevocabilă în ceea ce priveşte acest 
aspect. 

Analizând recursul declarat de petentul C.G.S. împotriva deciziei civile nr. 69/A din 
17.03.2011 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele: 

Din conţinutul cererii de înscriere nr. 3399/2009 rezultă că petentul C.G.S. a solicitat 
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu-Marmaţiei întabularea dreptului de 
folosinţă asupra terenului atribuit potrivit legii, teren identificat în CF nr. 167 Rona de Sus, nr. 
topo. 193/2 în suprafaţă de 1190 m.p. 

Actul de care se prevalează petentul este decizia nr. 1513/1968 a Consiliului Popular 
Provizoriu al Judeţului Maramureş prin care s-a transmis în folosinţa Cooperativei de consum din 
comuna Rona de Sus imobilul înscris în CF nr. 167 Rona de Sus, nr. topo. 193/2 în suprafaţă de 
1190 m.p. 

Din copia CF nr. 167 Rona de Sus depusă la dosar rezultă că la foaia A figurează înscris 
imobilul cu nr. topo. 193, operaţiunea de dezmembrare a acestuia conform deciziei nr. 1513/1968 
nefiind niciodată înscrisă în CF. 

Rezultă deci că petentul este în eroare în ceea ce priveşte obiectul cererii sale, atâta timp 
cât imobilul cu nr. topo. 167 nu a fost niciodată dezmembrat, în lipsa documentaţiei cadastrale 
prevăzute de Legea nr. 7/1996 şi Ordinul nr. 634/2006, documentaţie care să evidenţieze această 
dezmembrare, fiind imposibilă înscrierea dreptului de folosinţă al petentului în CF asupra 
imobilului cu nr. topo. 193/2. Schiţa întocmită în anul 1968 de care se prevalează petentul nu mai 
întruneşte la acest moment condiţiile legale pentru ca în temeiul său să fie efectuată în cartea 
funciară operaţiunea de dezmembrare. 

În aceste condiţii, în mod legal a fost respinsă plângerea formulată împotriva Încheierii nr. 
3399/2009 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu-Marmaţiei. 



Prin urmare, în temeiul art.304 pct.9, 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va respinge ca nefondat 
recursul declarat de petentul C.G.S. împotriva deciziei civile nr. 69/A din 17.03.2011 a 
Tribunalului Maramureş, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 

11. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Lipsa documentaţiei 
cadastrale corepspunzătoare. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3491/R din 7 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 14340/02.11.2010, Judecătoria Cluj-Napoca  a respins plângerea 
formulata de reclamanţii O.I.F. şi O.G.  împotriva încheierii de respingere nr.9249/2010 emisa de 
Oficiul De Cadastru Si Publicitate Imobiliara Cluj, Biroul De Carte Funciara Cluj . 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr.1261/2009 
a Judecătoriei Cluj-Napoca, rectificată prin Încheierea de îndreptare eroare nr. 2061/CC/2009, 
irevocabilă a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M.M.G. în 
contradictoriu cu pârâţii O.I.F., O.G., O.D.V., O.S.A., P.H.F., P.A., BRD G.S.G. S.A.  în sensul că  s-
a dispus: 1)rectificarea CF 1221 Vâlcele nr. top. 1297/2/1/1, ) rectificare CF 1219 Vâlcele nr. top. 
1297/2/1/2, rectificare CF 1220 Vâlcele nr. top. 1297/2/2,  întabularea dreptui de proprietate in 
favoarea lui A.A. cu titlu de lege asupra imobilului înscris in CF 558 Vâlcele nr. top. 1280. 

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus dezmembrarea imobilelor din CF nr. 558 Vâlcele nr. top. 
1280, dezmembrarea imobilului înscris in CF 112 Vâlcele nr. top. 1281 in trei parcele 1281/1 -364, 
1281/2-1500 mp, 1281/3-330 mp, întabularea dreptului de proprietate in favoarea A.A. cu titlu de 
lege si partaj asupra imobilului top. 1281/1 -364 mp, 1281/2 -1500 mp,  comasarea imobilului cu 
nr. top. nou 1280/2 de 1636 mp cu imobilul cu nr. top nou 1281/1 de 364 mp şi formarea unui nr. 
top. nou 1280/2, 1281/2 de 2000 mp, şi întabularea dreptului de proprietate în favoarea O.I.F., 
O.G. ca bun comun cu titlu de cumpărare asupra imobilului cu nr. top. nou 1280/1 in suprafaţa de 
2000 mp,  întabularea dreptului de ipotecă şi interdicţie de instrainare si grevare in favoarea 
B.R.D.G.S.G. SA asupra imobilului cu nr. top. nou 1280/1 in suprafaţa de 2000 mp, întabularea 
dreptului de proprietate in favoarea O.D.V., O.S.A. ca bun comun cu titlu de cumpărare asupra 
imobilului cu nr. top. nou 1280/2, 1281/1 in suprafata de 2000 mp, întabularea dreptului de 
ipotecă şi interdicţie de instrainare si grevare in favoarea B.R.D.G.S.G. SA asupra imobilului cu 
nr. top. nou 1280/2,  1281/1  in suprafaţa de 2000 mp,  întabularea dreptului de proprietate in 
favoarea numitilor P.A.R. şi P.H.F., ca bun comun cu titlu de cumpărare asupra imobilului cu nr. 
top. nou 1281/2, in suprafaţa de 1500 mp. 

Rectificarea CF si operaţiunile de carte funciară la care se face referire au fost admise de 
instanţă în temeiul unui raport de expertiză judiciară, întocmit de dl. expert B.G., imobilul în 
litigiu fiind identificat doar din punct de vedere topografic, nu şi cadastral.  

Prin încheierea nr.9249/2010, OCPI Cluj a respins cererea contestatorilor de efectuare a 
operaţiunilor de  CF în temeiul sentinţei civile nr.  1261/2009 şi a încheierii de  îndreptare a erorii 
materiale, pentru motivul că cererea formulată de contestator nu a fost însoţită de   documentaţie 
cadastrală.  

Potrivit articolului 25, aliniatul 1 din Legea nr.7/1996, înscrierile în cartea funciară au doar 
efect de ozabilitate faţă de terţi şi se efectuează doar la cererea titularilor drepturilor, dar cu 
îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin lege. Aşadar dispoziţia cuprinsă într-o hotărâre 
judecătorească prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară a unui drept nu implică automat 
şi înscrierea efectivă a dreptului în cartea funciară cu eludarea celorlalte condiţii legale pe care le 
implică operaţiunea de înscriere respectivă în concret. În acest context, instanţa reţine că potrivit 
dispoziţiilor articolului 47, aliniatele 1 şi 2 din Legea nr.7/1996 cererea de înscriere în cartea 
funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul 
original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a cărui 
înscriere se cere, iar în cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu 
menţiunea ca este definitiva şi irevocabilă.  



Potrivit articolului 48, aliniatul 1, litera c din Legea nr.7/1996 registratorul dispune sau 
înscrierea provizorie prin încheiere doar dacă înscrisul individualizează imobilul printr-un 
identificator unic, iar potrivit aliniatelor 3 şi 4 din acelaşi articol, încheierea va cuprinde indicarea 
numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, iar în cazul în care identificarea cadastrală a 
imobilului nu este posibilă pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale 
întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi.  

Aşadar, dispoziţia din hotărârea judecătorească prin care s-a dispus rectificarea CF , 
operaţiuni de dezmembrare, comasare şi înscrierea în cartea funciară nu exonerează titularul 
dreptului a cărui înscriere se urmăreşte de îndeplinirea obligaţiei impuse prin lege în vederea 
înscrierii efective în cartea funciară care este individualizarea imobilului printr-un identificator 
unic, iar conform articolului 11, aliniatul 3 din Ordinul nr.634/2006 al ANCPI, identificatorul 
unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat 
de cadastru şi publicitate imobiliară este numărul cadastral.  

Prin urmare, în vederea înscrierii efective în cartea funciară, hotărârea judecătorească va 
trebui să fie dublată de o documentaţie cadastrală care să atribuie imobilului un număr cadastral, 
aşa cum rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor articolului 59 din Legea nr.7/1996 potrivit căruia 
actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au 
definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară, iar la cererea 
de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrala la care se referă înscrierea, întocmită de o 
persoana fizica sau juridică autorizata de Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz.  

Instanţa a apreciat că susţinerea contestatorilor conform cărora acest text ar exclude 
situaţiile în care imobilul este identificat sub aspect topografic, este neîntemeiată având în vedere 
tocmai dispoziţiile articolului 48, aliniatul 1, litera c din Legea nr.7/1996 raportat la articolul 11, 
aliniatul 3 din Ordinul nr.634/2006 al ANCPI. În plus, instanţa reţine că sistemul de publicitate 
imobiliară prin intermediul cărţilor funciare, nu este un sistem de publicitate gratuit, fiind 
prevăzute prin lege taxe şi tarife pentru serviciile de publicitate imobiliară prestate. 

Având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa a apreciat că în mod 
corect OCPI Cluj a respins cererea formulată de contestator, aceasta fiind neîntemeiată atâta 
vreme cât hotărârea judecătorească în temeiul căreia s-a solicitat înscrierea în cartea funciară nu 
individualizează imobilul din punct de vedere cadastral şi nici nu a fost însoţită de o documentaţie 
cadastrală care să individualizeze printr-un identificator unic, imobilul în legătură cu care s-a 
solicitat înscrierea. 

Prin decizia civilă nr. 281/A/7 iunie 2011 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat 
apelul declarat de petenţii O.I.F., O.G. împotriva sentinţei civile nr. 14340 pronunţată la data de 
02.11.2010 în dos. 8415/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată în întregime. 

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut că prin sentinţa civilă 
nr.14340/2.11.2010, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, admiţându-se cererea 
reconvenţională formulată de prezenţii petenţi având în esenţă ca obiect validarea unui 
antecontract de vânzare-cumpărare vizând un teren de 2200 mp  înscris într-un titlu de 
proprietate emis în temeiul Legii 18/1991 a cărui intabulare s-a solicitat, s-au dispus o serie de 
operaţiuni de C.F., respectiv: rectificări, dezmembrări şi comasări de imobile. 

Potrivit art.58 alin.1 din Lege nr.7/1996 în vigoare la momentul pronunţării încheierii în 
discuţie, în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938 înscrierile privitoare la 
imobile cuprinse în cărţile funciare vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în 
condiţiile legii în discuţie. 

Însă  alineatul 3 al aceluiaşi articol instituie o situaţie de excepţie, şi anume: cazul înscrierii 
unor construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară 
întocmită în baza Decretului-lege nr.115/1938, precum şi al înscrierii imobilelor dobândite în 
temeiul legilor funciare pentru care este necesară deschiderea unei cărţi funciare noi potrivit 
prevederilor prezentei legi, cum este cazul în speţă. 

Alineatul 3 la care s-a făcut referire anterior, trebuie coroborat cu prevederile art.59 în 
vigoare la momentul de referinţă arătat (fiind abrogat doar prin OUG 64/2010, publicată în MO 
451/2.07.2010) conform cărora, “actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un 



teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor 
înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise 
în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la care 
se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională 
sau de oficiile teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire 
al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională”. 

Raportat la aceste texte de lege este evident că şi în situaţia dezmembrării sau alipirii unei 
parcele înscrise într-o carte funciară deschisă în temeiul Legii nr.115/1938, al evidenţierii unei 
construcţii, trebuie deschisă o nouă carte funciară în condiţiile Legii nr.7/1996 care presupune 
evident atribuirea unor numere cadastrale, pentru că altfel nu s-ar impune o nouă carte funciară 
tot cu numere topografice date în baza vechii legi. 

Această operaţiune este necesară şi în cazul titlurilor de proprietate emise în temeiul Legii 
nr.18/1991. 

Articolul 59 este lămuritor şi complinitor, făcând referire la orice acte şi fapte juridice 
privind imobilele dintr-o zonă în care nu s-au finalizat lucrările cadastrale, cum este judeţul 
nostru care necesită în vederea intabulării documentaţie cadastrală. 

Este de remarcat că şi în prezent, potrivit modificărilor aduse art. 58 din lege prin 
ordonanţa amintită se impune întocmirea unei documentaţii cadastrale. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal reclamanţii O.I.F. şi O.G., 
solicitând  modificarea sentinţei atacate, rejudecarea cauzei şi în consecinţă, admiterea plângerii 
formulată împotriva încheierii nr. 9249/2010 emisă de   Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj. 

În motivarea recursului întemeiat în drept pe  dispoziţiile  art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., 
recurenţii au arătat că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a  dispoziţiilor legale, respectiv 
art. 48 şi 59 din Legea nr.  7/1996, întrucât prin cererea ce face obiectul prezentului litigiu, s-a 
urmărit radierea dreptului greşit intabulat şi intabularea corectă a dreptului de proprietate şi nu 
înscrierea unui imobil dobândit în temeiul legilor  fondului funciar. În cazul în care dreptul de 
proprietate  nu ar fi fost eronat intabulat, petenţii ar fi avut posibilitatea să solicite în baza Legii 
nr. 7/1996 atribuirea unui număr cadastral, posibilitate pe care o au şi în situaţia admiterii cererii 
de  intabulare. 

 Examinând  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază că este 
nefondat şi în baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente:  

Prin sentinţa civilă nr. 1261/2.02.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a  fost admisă acţiunea  
reclamantului M.M.G. împotriva  pârâţilor O.I.F., O.G. s.a., a fost admisă cererea  reconvenţională 
formulată de pârâţii O.I.F., O.G. ş.a., s-a dispus rectificarea  CF 1220, 1219, 1221 Vâlcele, s-a 
dispus  dezmembrarea imobilului înscris în CF 366 Vâlcele nr. top 1297 şi mai multe operaţiuni 
de cartea  funciară, respectiv  dezmembrarea imobilelor înscrise în Cf 112  Vâlcele  nr. top 1281, 
CF 558 Vâlcele  nr. top 1280, comasarea imobilelor cu nr. top nou 1280/2 cu nr. top nou 1281/1, şi 
formarea unui singur corp funciar  cu nr. top 1280/2 şi 1281/2 şi validarea unui antecontract de 
vânzare-cumpărare  vizând o suprafaţă de teren în legătură cu care  s-au dispus aceste operaţiuni. 

Reclamantul a solicitat intabularea acestei hotărâri judecătoreşti, iar soluţia de respingere 
a cererii de  intabulare şi aceea de respingere a plângerii formulată împotriva încheierii prin care 
s-a respins cererea de  intabulare, cu motivarea că cererea de  înscriere în cartea  funciară a  
hotărârii judecătoreşti nu respectă dispoziţiile art. 48 şi 59 din Legea nr.  7/996, respectiv cererea  
nu a fost  însoţită de documentaţia cadastrală prin care  imobilul să fie  identificat cu număr 
cadastral, este legală pentru  următoarele considerente: 

Conform dispoziţiilor  art. 43 alin. 1  din Legea nr.  7/1996, „în caz de alipire sau dezlipire, 
se vor efectua  transcrieri dacă o parcelă trece  dintr-o carte  funciară în alta, sau reînscrieri, dacă 
dezlipindu-se  o parcelă, aceasta  va trece în aceeaşi carte  funciară ca un imobil de  sine stătător”, 
iar  conform alin. 2  din acelaşi text, „dacă se  transcrie o parte  dintr-o parcelă într-o altă carte 
funciară, se  va  forma  un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar  restul se va  înscrie  în 
vechea  carte  funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului”. 



La momentul pronunţării încheierii în discuţie, art. 58 alin. 1  din Legea nr. 7/1996 a  
cadastrului şi publicităţii imobiliare impune obligaţia respectării dispoziţiilor acestei legi şi a  
condiţiilor cuprinse în aceasta  la  efectuarea înscrierilor  în cartea  funciară, iar art. 59 conţine 
condiţiile ce  trebuie respectate, stipulând că „actele şi faptele  juridice  privind  imobilele  situate 
pe  un teritoriu administrativ  pentru care nu s-au definitivat  documentele cadastrului general, se  
vor  înscrie  în câte o carte  funciară. În aceleaşi condiţii se vor  înscrie  şi titlurile de  proprietate  
emise  în temeiul legilor funciare. La cererea de  înscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la  
care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică, autorizată de  Agenţia  
naţională sau de  oficiile teritoriale, după caz.  Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de  
întocmire  al acesteia  se stabilesc de către Agenţia Naţională”. 

Aceste  dispoziţii sunt  completate  şi de  cele  ale art. 61  pct. 2 din Ordinul nr. 633/2006, 
care prevăd  că, pentru admiterea cererii de  înscriere într-o carte funciară, se vor avea  în vedere 
„documentaţia  cadastrală a  imobilului”, cât şi de cele ale art. 84  alin. 1  din acelaşi act normativ, 
care  prevăd  că  „modificările care  intervin prin operaţiunile  de alipire ori prin cele de  dezlipire 
ale  imobilelor, se  vor face pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de  biroul 
teritorial”. 

Dispoziţiile  acestui act normativ  sunt  completate  de Ordinul nr. 634/2006 prin care se  
prevede că „în vederea  înscrierii în cartea  funciară, petenţii urmează a efectua documentaţia 
cadastrală necesară înscrierii dreptului de proprietate”.  

Recurenţii susţin că art. 59 din Legea nr.  7/1996 a fost abrogat de pct. 35 al art. 1  din OUG 
nr. 64/2010, însă acest text de lege era în vigoare la momentul la care s-a pronunţat încheierea 
atacată prin prezenta plângere. 

Art. 3 al art. 58 din Legea nr.  7/1996, care  instituie o situaţie de excepţie cu privire la  
înscrierea  imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare pentru care este  necesară deschiderea 
unei cărţi funciare noi potrivit prezentei legi, aşa cum este situaţia în cauză, trebuie  coroborat cu  
dispoziţiile  art. 59 din Legea nr.  7/1996, al cărui conţinut a fost redactat în aliniatul precedent. 

În consecinţă, având  în vedere faptul că în speţă se impune dezmembrarea sau alipirea 
unor parcele înscrise într-o carte funciară deschisă în temeiul Decretului - lege nr. 115/1938, 
evidenţierea  unor  construcţii, rectificarea înscrierilor din mai multe cărţi funciare, intabularea 
unor titluri de  proprietate  emise în temeiul Legii nr. 18/1991,  deschiderea  unor  noi cărţi 
funciare, este  necesară atribuirea unor numere cadastrale în caz  contrar, s-ar deschide o carte  
funciară cu numere topografice în baza legii vechi, Decretul - lege nr. 115/1938. 

Operaţiunea de anexare a documentaţiei cadastrale este obligatorie, fiind prevăzută şi în 
art. 58 alin. 3 şi 4  din OUG nr. 64/2010, a cărei aplicare recurenţii o invocă, susţinând că nu este 
necesară documentaţia cadastrală, potrivit  cărora, „în cazul înscrierii unei construcţii, al dezlipirii 
sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 şi 
pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, se 
va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărţi funciare, potrivit 
prevederilor prezentei legi” şi „titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a 
proprietăţilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare 
validate de comisia judeţeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi 
recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter 
normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale." (Judecător Ana Ionescu) 

 



12. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere de întabulare a 
dreptului de proprietate asupra cotei de 1/2 parte dintr-un imobil dobândit pe baza 

actului de adjudecare. Existenţa unor sechestre asiguratorii notate în baza 
ordonanţei parchetului. Obligaţia instanţei de a radia din oficiu sarcinile ulterioare 

notării somaţiei în cartea funciară 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3663/R din 20 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr.2040/10 Februarie 2011, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă 
excepţia invocată de intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca şi 
respinsă plângerea formulată de petentul F.N.A., în contradictoriu cu intimatul Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsite 
de calitate procesuală pasivă. 

Totodată, a fost respinsă plângerea precizată formulată de petentul F.N.A., în 
contradictoriu cu intimaţii Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, F.I., F.F., ca neîntemeiată, 
fără cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că potrivit 
dispoziţiilor art.137 Cod procedură civilă „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a 
pricinii.” 

Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca instanţa a reţinut că, prin Decizia nr. LXXII din 15.10.2007 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, admiţându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit că, în 
cauzele ce au ca obiect plângere privind Cartea Funciară întemeiată pe dispoziţiile art.50 din 
Legea nr.7/1996, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă. 

În consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă, potrivit 
cărora dezlegarea dată problemelor de drept în recursurile în interesul legii este obligatorie 
pentru instanţe, instanţa a admis excepţia invocată şi a respins plângerea formulată de petentul 
F.N.A. ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

La soluţionarea  excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa nu a avut în vedere şi 
modificarea art. 50 din Legea nr.7/1996 prin O.U.G. nr. 64/2010, având în vedere că prezenta 
plângere a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca anterior intrării în vigoare a textului 
de lege mai sus menţionat. 

Pe fondul cauzei instanţa a reţinut că, prin cererea nr.65285/07 Iunie 2010 notarul public 
a solicitat, pentru F.N.A., intabularea  dreptului de proprietate, în favoarea petentului, asupra 
cotei de ½ parte din imobilul înscris în cartea funciară nr.256223-C1-U7 (provenită din cartea 
funciară de pe hârtie cu nr.178504)/UAT Cluj-Napoca, cu număr cadastral 19503-C1-U4, înscrisă 
sub B 2 în favoarea numitei F.I., în acest sens fiind depuse la dosar copia legalizată a Actului de 
adjudecare, precum şi copia legalizată a procesului–verbal de distribuire a preţului, din dosarul 
execuţional nr.583/2009 emise de executorul judecătoresc, extras de carte funciară. 

Prin Încheierea de C.F. nr.65285, dată în dosar nr.65285/07 Iunie 2010 al O.C.P.I. Cluj-
Napoca, registratorul de carte funciară a respins cererea înaintată notar privind intabularea 
dreptului de proprietate al petentului F.N.A., în baza actului de adjudecare, sub B/3 din CF 
256223-C1-U7 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.178504)/UAT Cluj-Napoca, având 
ca proprietari pe F.F. în cotă de ½ parte de sub B1, F.I. în cotă de ½ parte de sub B 2. 

S-a reţinut că, la B+7 şi B+8 sunt două înscrieri care imobilizează imobilul, astfel: cu 
Încheierea nr.61021/26 Mai 2010  a B.C.P.I. s-a înscris sechestrul asigurator prin luarea unei 
inscripţii ipotecare până la concurenţa sumei de 702.600 euro, în baza Ordonanţei 
nr.223/P/2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, iar cu Încheierea nr.61025/26 Mai 
2010 a B.C.P.I. Cluj-Napoca s-a înscris sechestrul asigurator în temeiul Ordonanţei nr.88/P/2009 
a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru porţiunea de proprietate aparţinând lui F.I.. 

Instanţa a mai reţinut că, potrivit extrasului CF 256223-C1-U7 (provenită din cartea 
funciară de pe hârtie cu nr.178504)/UAT Cluj-Napoca, proprietari tabulari asupra imobilului 



prevăzut cu nr. cadastral 19503-C1-U4, sub B2 sunt intimaţii F.F. şi F.I., în cotă de ½ parte 
fiecare. 

Sub B7 din aceiaşi carte funciară, prin încheierea de carte funciară nr.61021/26 Mai 2010 
s-a înscris sechestru asigurator în temeiul Ordonanţei nr.223/P/2009 emisă de Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Cluj, pentru porţiunea aparţinând numitei F.I.. 

Sub B8 în C.F. nr.256223-C1-U7 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 178504) 
număr cadastral 19503-C1-U4, prin încheierea de carte funciară nr.61025/26 Mai 2010, a fost 
înscris sechestru asigurator în temeiul Ordonanţei nr. 88/P/2009 emisă de Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Cluj, pentru porţiunea de proprietate aparţinând numitei F.I.. 

Prin cererea înregistrată la executorul judecătoresc sub nr.583/2009, numitul B.C. a 
solicitat executorului judecătoresc, executarea silită mobiliară şi imobiliară a debitoarei F.I. până 
la concurenţa sumei de 106.537 Euro. 

Executorul judecătoresc a demarat executarea silită imobiliară împotriva imobilului 
proprietatea debitoarei situat în Cluj-Napoca, strada B., ap.4, judeţul Cluj, prin scoaterea la 
licitaţie publică a acestuia. 

Prin actul de adjudecare din data de 03 Iunie 2010, cota de 1/2 parte din imobilul 
proprietatea debitoarei F.I., situat în Cluj-Napoca, strada B., ap.4, judeţul Cluj, înscris în C.F. 
nr.256223-C1-U7 a fost adjudecat în favoarea petentului F.N.A.. 

Instanţa a reţinut că petentul a solicitat instanţei intabularea în cartea funciară a dreptului 
său de proprietate asupra imobilului adjudecat în favoarea sa, cu consecinţa radierii din cartea 
funciară a sechestrului asigurator penal notat asupra imobilului prin Încheierile de C.F. 
nr.61025/26 mai 2010 şi nr.61021/26 mai 2010. 

Potrivit art.26 (4) lit. c din Legea nr.7/1996, notarea în cartea funciară are ca obiect 
înscrierea în cartea funciară a altor acte, fapte sau raporturi juridice, precum şi a măsurilor de 
indisponibilizare în legătură cu imobilele din cartea funciară, iar potrivit prevederilor art.33 
alin.4, coroborat cu art.51 alin.1 din Legea nr.7/1996, rectificarea înscrierilor din cartea funciară 
se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică a titularului dreptului ce urmează a fi 
rectificat, fie prin hotărâre judecătorească irevocabilă, care suplineşte acordul părţilor în situaţia 
în care acestea nu se înţeleg. 

Rezultă, aşadar, că Legea nr. 7/1996 republicată foloseşte o accepţiune largă pentru 
termenul de rectificare, înţelegând, potrivit art. 33 alin. 2, procedeul tehnico-juridic prin care se 
radiază, se îndreaptă sau se menţionează înscrierea oricărei operaţiuni susceptibilă să facă 
obiectul unei înscrieri în cartea funciară. 

Prin urmare, operaţiunea de radiere se circumscrie noţiunii de rectificare, în înţelesul Legii 
nr. 7/1996, iar admisibilitatea ei este subsumată premiselor prevăzute de art.33 din acest act 
normativ. 

Analizând conţinutul cărţii funciare C.F. nr.256223-C1-U7 Cluj-Napoca, instanţa a reţinut 
că, asupra imobilului apartament nr. 4, asupra căruia intimata F.I. este proprietară tabulară in 
cotă de ½ parte este instituit sechestru asigurator penal. 

Potrivit prevederilor art.163 din Codul de procedură  penală „măsurile asiguratorii se iau în 
cursul procesului penal de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată şi consta în 
indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile şi imobile, în vederea 
reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei 
amenzii”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.164 Cod procedură penală, „ordonanţa de 
luare a măsurii asiguratorii se aduce la îndeplinire de către organul de urmărire penală care a 
luat măsura”. 

Prin Ordonanţele nr.223/P/2009 şi nr.88/P/2009, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Cluj a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, ca, în temeiul art.166 (3) Cod 
procedură penală, să se procedeze la notarea în cartea funciară a sechestrului asigurator asupra 
bunurilor imobile ale învinuitei F.I.  până la concurenţa sumei de 75.7600 Euro şi a sumei de 
53.000 lei. 



Cu privire la legalitatea acestei notări, instanţa a mai reţinut că, atât ordonanţele emise de 
către Parchetul de  pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, cât şi încheierile de carte funciară prin 
care s-a dispus notarea sarcinilor, sunt anterioare procesului verbal de adjudecare prin care 
petentul a dobândit dreptul de proprietate asupra cotei de ½ parte din apartamentul nr. 4, 
proprietatea intimatei F.I.. 

În raport de această împrejurare, imobilul mai sus enunţat se găsea, la data notării 
sechestrului asigurator penal în cartea funciară, în proprietatea intimatei F.I., actul translativ de 
proprietate constând în actul de adjudecare din data de  03.06.2010, fiind emis la aproximativ 2 
săptămâni de la notarea sarcinilor în cartea funciară. Împrejurarea că anterior notării 
sechestrului asigurator, în cartea funciară a fost notată somaţia de plată din dosar execuţional 
nr.583/2010 al executorului judecătoresc, nu are relevanţă in cauză, având în vedere că petentul a 
devenit proprietar asupra imobilului doar la data întocmirii actului de adjudecare şi care are 
valoare de titlu de proprietate. 

Prin urmare, partea interesată, în speţă, petentul, are la dispoziţie, în temeiul art.168 Cod 
procedură penală, în contra măsurii asiguratorii luate şi a modului de îndeplinire a acesteia, orice 
persoană interesată se poate plânge procurorului sau instanţei de judecată, în orice fază a 
procesului penal. 

Rezultă că, în situaţia în care se susţine că bunul sechestrat aparţine unui terţ, persoana 
care se consideră proprietar poate formula plângere. 

 În considerarea celor enunţate, instanţa a reţinut că sechestrul asigurator penal nu se 
poate radia din cartea funciară  de către registratorul de carte funciară din proprie iniţiativă, ci 
numai în baza unei Ordonanţe date de către procuror în soluţionarea plângerii persoanei 
interesate, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate de instanţa 
penală, în considerarea faptului că, doar instanţa sau organul care a dispus instituirea 
sechestrului asigurator poate dispune şi radierea acestuia din cartea funciară. 

Drept urmare, doar ulterior obţinerii unei hotărâri favorabile in sensul arătat mai sus, 
petentul este în drept a solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, 
radierea sechestrului asigurator penal din cartea funciară şi întabularea dreptului său de 
proprietate, liber de sarcini. 

În considerarea motivelor de fapt  şi de drept enunţate, în temeiul art.50 din Legea 
nr.7/1996 instanţa a respins plângerea precizată formulată de petent, ca neîntemeiată, iar în 
temeiul dispoziţiilor art.274 Cod procedură civilă instanţa a luat act că intimaţii nu au solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 285/A/7 iunie 2011 a Tribunalului Cluj, a fost admis apelul declarat 
de apelantul F.N.A. împotriva sentinţei civile nr.2040/10 Februarie 2011, a Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost schimbată în parte, în sensul că a fost admisă în parte plângerea formulată de 
petentul F.N.A. şi, în consecinţă, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al apelantului 
asupra imobilului cu număr cadastral 19.503-C1-U4, înscris în C.F. nr.256223-C1-U7, conform 
încheierii de adjudecare din dosarul execuţional nr.583/2009 al executorului judecătoresc. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 518 
alin. 4 Cod de procedură civilă, ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale 
intabulate după notarea somaţiei în cartea funciară se vor radia din oficiu, afară de acelea 
pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute. 

Pornind de la prevederile acestui text legal, OCPI are obligaţia, din oficiu de a radia 
ipotecile şi sarcinile reale înscrise în cartea funciară ulterior notării somaţiei în cartea funciară la 
momentul intabulării în CF a dreptului de proprietate al adjudecatarului. 

Potrivit foii C a CF 178504, sub nr. 5 a fost înscrisă somaţia  în dosarul execuţional 
nr.531/5.01.2010 pentru cota de ½ parte de sub B2 prin care debitoarea F.I. este somată să 
plătească debitorului F.N.A. suma de 7000 Euro+ 4.035,05 lei, reprezentând debit + cheltuieli de 
judecată+cheltuieli de executare silită.  

Sub C 7 în baza Ordonanţei nr.223 din 25.05.2010 a Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj, s-a înscris sechestru asigurător prin luare inscripţiei ipotecare până la concurenţa 
sumei de 702.6000 Euro, pentru porţiunea de proprietate de sub B2 a proprietarei tabulare F.I.. 



În fine, sub C8, s-a înscris aplicarea sechestrului asigurator prin luarea unei inscripţii 
ipotecare până la concurenţa sumei de 53.000 lei şi 55.000 Euro pentru porţiunea  de proprietate 
de sub B2, a proprietarei tabulare F.I. în baza Ordonanţei nr.88/P/2009 de aplicare a 
sechestrului asigurator din 25.05.2010 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. 

Potrivit actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc în dosarul execuţional 
nr.583/2009, F.N.A., căsătorit, a cumpărat la licitaţie publică cota de ½ parte din imobilul înscris 
în CF Evidenţă 253223-C1-U7  Cluj-Napoca, nr. cadastral 19503-C1-U4 proprietatea debitoarei 
F.I..  S-a menţionat, de asemenea, că adjudecatarul a plătit integral preţul de 110.039 lei, din care 
21.069, 80 lei a reprezentat creanţa sa din dosarul execuţional nr. 531/2009. 

Conform procesului verbal de distribuire a preţului, întocmit în dosarul execuţional 
nr.583/2009, au fost distribuite, în favoarea persoanelor care şi-au notat somaţia de executare în 
Cf sub C1-C3, sumele la care acestea au fost îndreptăţite. 

Prin urmare, în condiţiile în care imobilul a fost adjudecat, apelantul F.N.A. a devenit 
proprietar al cotei de ½ parte din imobilul ce a constituit proprietatea debitoarei F.I., iar, de la 
data întocmirii actului de adjudecare, dreptul de proprietate s-a transmis în favoarea acestuia, 
conform prevederilor art. 518 alin.1 Cod de procedură civilă. 

Notarea ulterioară a celor două ordonanţe prin care s-a instituit de către Parchetul de pe 
lângă Curtea de  Apel Cluj a dispoziţiei de aplicare a sechestrului asigurator  prin luarea inscripţiei 
ipotecare asupra cotei de ½ deţinută de F.I. nu produce nici un fel de efect asupra executării silite 
cu privire la care anterior se notase somaţia de executare. Urmare a adjudecării imobilului la 
licitaţie publică, OCPI, la cererea adjudecatarului avea obligaţia de a intabula în CF dreptul de 
proprietate al acestuia în Cf în baza actului de adjudecare întocmit de executorul judecătoresc, act 
de adjudecare ce constituie titlu de proprietate. Ca urmare interpretarea dată de prima instanţă 
efectelor notării celor două ordonanţe ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj este 
contrară dispoziţiilor legale aplicabile în cauză. 

Cu privire la cererea de radiere a notărilor făcute sub C 7 şi C8, tribunalul urmează să 
respingă apelul formulat. Potrivit art. 518 alin. 4 Cod de procedură civilă, aceste notări se 
radiază din oficiu de către OCPI la momentul intabulării în CF a dreptului de proprietate al 
adjudecatarului. În situaţia în care radierea nu se face din oficiu, acesta se face la cererea celui 
interesat.  

În speţă, apelantul, prin cererea formulată la OCPI  şi care a stat la baza emiterii încheierii 
de CF nr.65285 atacate în prezentul dosar nu a solicitat radierea celor două notări, iar în cadrul 
procedurii plângerii formulate împotriva încheierii de respingere a intabulării dreptului de 
proprietate nu se pot face cereri suplimentare. Tribunalul apreciază că, fiind chemat să analizeze 
legalitatea încheierii de respingere a cererii de intabulare, trebuie să  verifice doar cererea cu care 
OCPI a fost investită  şi raportat la această cerere să analizeze starea de fapt şi de drept. Practic, 
prin formularea plângerii, apelantul a modificat cadrul procesual iniţial, prin formularea unor 
cereri suplimentare, cereri cu privire la care OCPI nu s-a pronunţat. 

 Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI prima instanţă s-a pronunţat 
în sensul admiterii acesteia, aspect sub care sentinţa nu a fost atacată, astfel că acest aspect nu 
mai poate fui rediscutat în apel. 

Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs reclamantul şi pârâta F.I.. 
Pârâta F.I.  nu şi-a motivat recursul şi nici nu a achitat taxă judiciară de timbru  aferentă 

acestuia, deşi a fost citată în acest sens, cu indicarea sancţiunii, aşa  cum rezultă din dovada de  
îndeplinire a  procedurii de citare din dosar, motiv pentru care, în temeiul art. 137 alin. 1  Cod 
proc.civ., raportat la art. 20 alin. 3  din Legea nr.  146/1997, curtea va anula recursul acesteia ca 
netimbrat. 

Reclamantul a  solicitat modificarea în parte  a deciziei pronunţate în apel, în sensul de a fi 
admisă în totalitate plângerea formulată împotriva  încheierii de  carte  funciară şi dispusă 
radierea notărilor de sub B 7 şi C 8  prin care a fost înscris  sechestrul asigurător instituit prin 
Ordonanţele nr. 223/P/2009 şi 88/P/2009 ale Parchetului de le lângă  Curtea de  Apel Cluj, 
întrucât, într-adevăr, prin cererea  înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Cluj, reclamantul a solicitat doar  intabularea dreptului de proprietate dobândit în baza actului de 



adjudecare, neavând obligaţia de a solicita şi radierea celor două notări, aşa cum rezultă din  
dispoziţiile  art. 518 alin. 4  Cod proc.civ. şi numai de la data comunicării încheierii de cartea  
funciară  a cunoscut  motivul respingerii cererii de intabulare, dreptul său de a solicita în mod 
expres radierea notărilor născându-se doar atunci când a  luat la  cunoştinţă faptul că Oficiul nu 
şi-a îndeplinit obligaţiile legale, inclusiv cea prev. de art. 518 alin. 4  Cod proc.civ. de a radia din 
oficiu  cele două notări. 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin întâmpinare, a reiterat excepţia lipsei 
calităţii procesuale  pasive, deja admisă de   instanţele de fond. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  art. 
304 pct. 9 Cod proc. civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea apreciază că este fondat, 
întrucât, într-adevăr, aşa cum corect  susţine reclamantul recurent, în măsura în care Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj ar fi admis cererea de  intabulare a dreptului de 
proprietate în baza actului de adjudecare, în temeiul art. 518 alin. 4 Cod proc. civ., avea obligaţia 
de a radia din oficiu sarcinile ulterioare notării somaţiei în cartea  funciară. 

Instanţa de judecată, cenzurând  încheierea de  intabulare, în procedura plângerii 
reglementată de dispoziţiile art. 50 din Legea nr.  7/1996, în măsura  în care apreciază că cererea 
de înscriere este fondată, trebuie să dispună toate înscrierile pe care oficiul de cadastru era obligat 
să le efectueze în măsura în care ar fi admis cererea de  înscriere, inclusiv cele pe care acesta 
trebuia să le efectueze din oficiu, cum sunt radierile  prev. de art. 518 alin. 4  Cod proc. civ., 
dispozitivul hotărârii trebuind să fie identic cu cel al încheierii de intabulare. (Judecător Andrea 
Annamria Chiş) 

 
 

13. Rectificare de carte funciară. Susţinerea faptului că registratorul nu a 
verificat valabilitatea actului în baza căruia s-a făcut întabularea. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3459/R din 6 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 1724/2010, a Judecătoriei Beclean, a fost admisă excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive invocată de către intimatul de rând 2, executorul bancar C.R. şi – pe 
cale de consecinţă – respinsă acţiunea civilă formulată de către reclamanta SC M. SRL împotriva 
acestuia, dată fiind lipsa calităţii procesuale pasive. 

A fost respinsă ca nefondată excepţia inadmisibilităţii acţiunii precizate, invocată de către 
intimatul de rând 2, executorul bancar C.R.. 

A fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea civilă precizată de către reclamanta  SC „M.” SRL 
Beclean, şi îndreptată împotriva intimatelor Banca Transilvania – Sucursala Bistriţa –  şi SC „B.” 
SRL Beclean. 

A fost obligata reclamanta la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către 
intimatul executor bancar C.R.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamanta a contractat în 
cursul anului 2007, de la intimata de rând 1, Banca T. – Sucursala Bistriţa, un împrumut în 
cuantum total de 334.00 lei – la care s-au adăugat dobânzile stipulate în contract – potrivit 
contractelor de credit nr. 1025/08.11.2006, 130/16.02.2007, 409/01.04.2008 (garantat cu 
ipotecă de rang II, instituită asupra imobilului casă de locuit P+1+M ) şi 1138/14.09.2007. 

Întrucât reclamanta nu a mai reuşit să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale (achitarea 
ratelor prevăzute în actele sinalagmatice), creditoarea Banca T. – Suc. Bistriţa a solicitat, la data 
de 05.06.2009, Corpului Executorilor Bancari din cadrul propriei instituţii să procedeze la 
executarea silită a debitoarei, respectiv petenta SC „M.” SRL Beclean. 

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materie, executorul bancar – intimatul de rând 2 – 
s-a adresat instanţei, cererea de încuviinţare a executării silite,  întemeiată pe cele 4 titluri 
executorii (contracte de credit) sus menţionate, fiind admisă de către această instanţă, conform 
Încheierii Civile nr. 130/C/24.06.2009 pronunţată în dosarul nr. …/186/2009 (ataşat prezentei). 



S-a întocmit, prin urmare, dosarul execuţional înregistrat sub acelaşi număr – 903/2009  - 
în cadrul căruia a fost demarată procedura executării silite, sens în care, după întocmirea la data 
de 15.07.2009 a procesului-verbal de vânzare şi potrivit disp. art. 371 ind. 4 C. pr. civilă, s-a 
procedat la înscrierea pentru vânzarea directă, prin bună învoială, a intimatei de rând 3, SC „B.” 
SRL, persoană juridică ce a oferit pentru imobilul scos la vânzare – casă, curte şi grădină, situate 
în oraşul Beclean, str. O., jud. Bistriţ Năsăud, compusă din P+1 - suma de 320.000 lei + TVA + 
dobânzi + cheltuieli de executare silită (conform înscrisului existent în dosarul execuţional, ataşat 
în copie). 

Din cuprinsul aceluiaşi act, instanţa a mai reţinut că reprezentantul legal al reclamantei 
debitoare, în persoana lui N.M. s-a aflat de faţă, respectiv că acordul exprimat de către acesta - şi 
referitor la vânzarea imobilului prin bună-învoială şi la preţul oferit - a fost consemnat în 
cuprinsul actului anterior invocat. 

Verificând legalitatea procedurii de executare silită demarată de către intimatul de rând 1 - 
executorul bancar - prin prisma susţinerilor invocate de către reclamantă, respectiv a împrejurării 
vânzării prin bună-învoială doar a unei părţi din imobilul casă de locuit, situat pe str. Obor, la nr. 
12 , în loc. Beclean, respectiv doar a casei compusă din P+1 – aşa cum s-a consemnat şi în actul de 
adjudecare – instanţa a constatat că respectivele susţineri sunt lipsite de relevanţă juridică. 

Astfel, analizând – înainte de toate – cuprinsul contractului de credit nr. 409/01.04.2008 
şi al celui de ipotecă încheiat la aceeaşi dată şi reprezentând accesoriul celui dintâi, instanţa  a 
reţinut că cel de-al doilea a avut drept scop garantarea creditului acordat, prin instituirea unei 
ipoteci de rang II (ipoteca de rang I fiind prevăzută în favoarea aceleiaşi bănci creditoare) asupra 
imobilului „Casă, curte şi grădină. Casă de locuit P+ 1 + M”, fiind detaliate, totodată, şi părţile 
componente ale respectivului imobil casă de locuit. Astfel, la mansardă s-a prevăzut expres că 
aceasta este formată din „3 camere, hol, baie, lenjerie şi logie”. 

Reiese, prin urmare, că debitoarea reclamantă a avut cunoştinţă despre întinderea 
proprietăţii imobiliare afectată garanţiei sus menţionate. Împrejurarea omiterii de către executor 
a menţiunii privind compunerea casei de locuit şi din mansardă nu reprezintă – în opinia 
instanţei – decât o eroare materială, eroare ce a fost îndreptată ulterior adjudecării prin chiar 
înscrisul intitulat „Precizare la actul de adjudecare” înregistrat sub nr. 136/31.07.2009.  

Că este aşa reiese şi din cuprinsul Procesului-verbal de situaţie imobiliară, întocmit 
anterior adjudecării, respectiv la data de 26.06.2009, act în cuprinsul căruia s-a consemnat că 
obiectul executării silite îl reprezintă imobilul situat în loc. Beclean, pe str. O., fără a se face 
menţiune despre o eventuală „defalcare” a părţilor componente ale acestuia. Prezent a fost şi de 
această dată reprezentantul legal – N.M. – care şi-a exprimat acordul privind „vânzarea directă a 
imobilului situat în str. O., Beclean”. 

Că debitoarea a fost pe deplin convinsă că executarea silită vizează întregul imobil, şi nu 
doar partea formată din P+1 – aşa cum s-a susţinut în prezenta acţiune – reiese şi din valoarea 
preţului de adjudecare plătit de către intimata de rând 3 (actualul proprietar tabular), valoare ce 
concordă cu cea de impozitare comunicată de către Primăria oraşului Beclean (de 305.000 lei, 
conf. răspunsului existent la fila 148 din prezentul dosar).  

Analizând prezenta acţiune şi prin prisma temeiurilor legale invocate de către părţi, 
instanţa a mai reţinut că, în speţă, nu pot fi incidente  disp. art. 33 alin. 1 şi disp. art. 34 din Legea 
nr. 7/1996, întrucât – pe de o parte – cuprinsul cărţii funciare corespunde, în privinţa înscrierii, 
cu situaţia juridică reală, iar – pe de altă parte – reclamanta debitoare nu se află în posesia  unei 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care să se fi stabilit nevalabilitatea înscrierii 
sau a actului ce a stat la baza acesteia.  

Că procedura executării silite a vizat întregul imobil casă de locuit - situat în loc. Beclean, 
str. O. şi compus din P+1+M – reiese şi din cuprinsul disp. art. 1746 Cod civil – incidente în speţă 
– potrivit cărora ipoteca este, prin natura ei, indivizibilă, subzistând asupra tuturor imobilelor 
afectate. 

Raportat la capetele de cerere consemnate în precizarea de acţiune, la susţinerile invocate 
de către executorul bancar în cuprinsul întâmpinării şi la disp. Legii nr. 7/1996, va constata că 
intimatul de rând 2 - executorul bancar - nu are calitate procesuală pasivă, solicitarea reclamantei 



vizând doar constatarea nulităţii parţiale a încheierii de carte funciară, respectiv rectificarea 
acesteia, respectiv că precizarea de acţiune depusă ulterior de către reclamantă nu poate fi privită 
ca şi inadmisibilă – aşa cum s-a invocat în întâmpinarea amintită – având în vedere argumentele 
invocate în aceasta.  

Pe cale de consecinţă, în virtutea disp. art. 137 C.pr.civilă, instanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale invocată de către intimatul sus menţionat, respectiv a respins, ca nefondată, 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii precizate.   

Pe fondul cauzei, în virtutea considerentelor sus menţionate şi a disp. art. 1746 şi  a  art. 
1169 din Codul civil şi  a disp. art. 17, 20, 30 şi urm. din Legea nr. 7/1996, a respins, ca 
neîntemeiată, acţiunea precizată. 

Raportat la soluţia adoptată şi având în vedere disp. art. 274 C.pr.civilă, a respins, ca 
nefondată, cererea petentei privind acordarea cheltuielilor de judecată. 

În virtutea aceluiaşi temei legal, a admis cererea intimatului de rând 2, formulată cu acelaşi 
titlu, iar reclamanta a fost obligată la plata sumei de 800 lei , reprezentând onorariu avocaţial 
către acest intimat. 

Prin decizia civilă nr. 34/11 mai 2011 a Tribunalului Cluj,  a fost respins, ca nefondat, 
apelul declarat de reclamanta SC „M.” SRL împotriva sentinţei civile nr.1724/2010, pronunţată de 
Judecătoria Beclean, care a fost  menţinută, iar  cererea intimatului C.R.,  de obligare a apelantei 
la plata cheltuielilor de judecată în apel a fost respinsă. 

În considerentele acestei decizii, se reţine că, procesul civil fiind guvernat de principiul 
disponibilităţii şi cum reclamanta nu a investit instanţa cu o cerere prin care să solicite 
constatarea nevalabilităţii actului de adjudecare din data de 31.07.2009, instanţei îi revine 
obligaţia de a se pronunţa în limitele investirii, respectiv să cerceteze în ce măsură încheierea de 
intabulare nr. 3490/11.08.2009,  dată de Biroul de carte funciară Beclean în dosarul nr. 
3490/31.07.2009 este legală şi temeinică,  soluţia asupra capătului de cerere  având obiect 
rectificarea înscrierii în cartea funciară   fiind consecinţa modului de soluţionare a cererii  de 
constatare a nulităţii parţiale a încheierii de intabulare. 

Prin urmare, chiar dacă actul în temeiul căruia, prin încheierea contestată, s-a dispus 
intabularea, îl constituie actul de adjudecare şi chiar dacă acesta ar  fi nevalabil sub anumite 
aspecte,  instanţa a verificat doar dacă încheierea de c.f. atacată reflectă conţinutul actului de 
adjudecare sub aspectul condiţiile impuse de Legea nr.7/1996, pentru intabularea acestuia în c.f. 
sau registratorul a dispus transcrierea în c.f. în favoarea adjudecatarei şi a altor imobile decât cele 
ce sunt indicate în actul de adjudecare. 

Condiţiile pe care  un înscris trebuie să le îndeplinească pentru a se putea dispune 
înscrierea în cartea funciară a dreptului pe care-l  consacră sunt prevăzute de art. 48 alin. 1 din 
Legea nr. 7/1996 respectiv înscrisul:  a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;   
b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal, 
numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după 
caz, atribuit acestora; c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un 
număr cadastral sau topografic, după caz;    d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul 
nu este întocmit în limba română; e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte 
funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului; f) 
este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale. 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în alin. 2 al aceluiaşi articol încheierea prin care se dispune 
înscrierea în cartea funciară va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea 
numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care 
urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele 
celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor. 

Cum, în cauză, obiectul litigiului îl constituie doar  aspectul legat de descrierea   imobilelor, 
doar această condiţie a fost analizată de tribunal. 

Din conţinutul acestor dispoziţii legale reiese faptul că pentru  a constitui act apt pentru 
intabulare   înscrisul ce consfinţeşte actul juridic (privit ca negotium) nu trebuie să conţină 
descrierea  imobilelor  înscrise în cartea funciară ci imobilele care urmează să fie înscrise sau 



transcrise trebuie individualizate doar prin  număr de carte funciară şi număr cadastral sau 
topografic, după caz. 

Prin urmare, chiar dacă  în actul a cărui intabulare se solicită nu sunt descrise deloc 
imobilele sau descrierea este incompletă sau nu corespunde descrierii din cartea funciară  acest 
aspect nu constituie un impediment  pentru intabulare, cât timp  în înscris se indică numărul de 
carte funciară în care   figurează înscrise imobilele şi numărul cadastral sau topografic al 
imobilelor , după caz. 

Registratorul  de carte funciară este obligat să verifice dacă, în înscrisul a cărui intabulare 
se solicită, imobilele sunt individualizate cu număr de carte funciară şi cu număr cadastral sau 
topografic şi dacă această individualizare este  indicată şi  proprietarii  coincid cu cei indicaţi în 
act,  dispune intabularea, prin încheiere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor pentru a se dispune 
intabularea, nu are nicio relevanţă dac,  în conţinutul actului,  sunt sau nu sunt descrise  
imobilele sau atunci când au fost descrise, descrierea ar fi incompletă sau nu ar corespunde cu 
cea  din cartea funciară.  

Că este aşa reiese şi din   dispoziţiile alineatului 2 al art. 48 din Legea nr. 7/1996 în care se  
prevede că încheierea prin care se dispune intabularea trebuie să cuprindă obligatoriu: 
determinarea dreptului sau faptului  ce s-a înscris  şi indicarea numărului cadastral al imobilului 
şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea, fără 
să se prevadă şi   condiţia ca imobilele să fie descrise. 

În speţă, în cuprinsul actului de adjudecare nr. 136/31.07.2009, emis în dosarul 
execuţional nr. 903/2009 de executorul bancar C.R.,  a cărui intabulare s-a solicitat, fiind depus 
la biroul de carte funciară Beclean,  imobilele  au fost individualizate cu număr de carte funciară, 
c.f. nr. 3184 Beclean, sub A+1 şi cu număr cadastral, nr. 702, ce aparţin proprietarului SC „M.” 
SRL. 

Aşa fiind, în mod legal, prin încheierea  nr. 3490/11.08.2009, dată în dosarul de carte 
funciară nr. 3490/31.07.2009 al Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Beclean s-a dispus 
intabularea. 

Aşa cum anterior s-a arătat, în speţă, sub aspectul  condiţiilor de înscriere în cartea 
funciară, actul de adjudecare îndeplineşte toate condiţiile,  neavând nicio relevanţă faptul că, în 
conţinutul acestuia, executorul judecătoresc a  descris  incomplet imobilele  ce urmează a fi 
transcrise în favoare adjudecatarului. 

Prin urmare, în prezenta cauză, nu prezintă relevanţă nici calificarea actului  înregistrat 
sub nr. 137/31.07.2010, prin care se precizează actul de adjudecare nr. 136/31.07.2009), emis de 
executorul judecătoresc la aceeaşi dată, 31.07.2010. 

Tribunalul a reţinut că atâta timp cât, prin acest act cu nr. 137/31.07.2010, se precizează 
actul de adjudecare nr. 136/31.07.2010,  acesta face corp comun cu actul pe care-l precizează şi 
nu se impunea ca,  în cuprinsul încheierii de intabulare contestată,  să se facă referire în mod 
distinct şi la actul administrativ nr. 137/31.07.2010. De altfel acest act, nu cuprinde nicio 
prevedere care să aibă relevanţă sub aspectul  intabulării în cartea funciară, aşa cum acestea 
sunt reglementate dispoziţiile art. 48 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. 

Pe de altă parte, în cauză, nu este vorba de o îndreptare  a vreunei erori care s-ar fi 
strecurat în cuprinsul încheierii de carte funciară nr. 3490/11.08.2010, aşa acum susţine 
apelanta-reclamantă, această încheiere fiind emisă la data 11 august 2010, avându-se în vedere 
toate actele depuse de executorul judecătoresc anexate cererii de intabulare, printre care figurează 
şi actul ce reprezintă precizarea actului de adjudecare  înregistrat sub nr.137/2010.  

Încheierea  de carte funciară contestată, cuprinde toate  cerinţele prevăzute de art. 48 alin. 
2 din Legea nr. 7/1996 şi odată cu înscrierea dreptului de proprietate asupra  imobilelor cu nr. 
cadastral 702, din c.f nr. 25079 Beclean, potrivit art. 518 alin. 3 C.pr. civilă, în baza actului de 
adjudecare, s-a dispus şi radierea  ipotecilor, sarcinilor şi notărilor şi s-a înscris privilegiul  
creditorului urmăritor asupra imobilului până la achitarea   în întregime a preţului(care nu a fost 
achitat integral la data emiterii actului de adjudecare. 

Aşa fiind,  tribunalul a reţinut că încheierea de carte funciară contestată este legală şi 
temeinică nefiind dat nici un motiv de anulare parţială a acesteia. 



Cât timp valabilitatea actului de adjudecare nu a fost contestată în  prezentul dosar, 
nemulţumirile reclamantei vizând  imobilele care au făcut obiectul vânzării silite, vor putea  fi 
rezolvate, eventual, într-un alt cadru procesual în care se va stabili dacă întregi imobilele 
individualizate cu nr. cadastral 702, au făcut obiectul vânzării silite. 

Împotriva acestei decizii a declarat  în termen legal recurs reclamanta SC M.  SRL  Beclean, 
solicitând  modificarea ei în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată.   

În motivarea recursului ei, reclamanta reiterează starea de fapt reţinută de  instanţele de 
fond,  susţinând în continuare că mansarda nu putea face obiectul executării silite, întrucât nu a 
constituit  obiect al contractului de ipotecă iniţial, ce a stat la baza executării silite, fiind trecut în 
actul iniţial de adjudecare nr. 136/2009 întocmit de executorul bancar, actul adiţional la acesta, 
cu nr. 137/2009, întocmit în aceeaşi zi, referitor la mansardă, nefiindu-i comunicat. 

Încheierea de  intabulare a actului de adjudecare este lovită de nulitate în ceea ce priveşte 
mansarda, întrucât, în actul de adjudecare nr. 136/2009, aceasta nu figurează, iar actul adiţional 
nr. 137/2009 nu putea fi avut în vedere. 

Greşit au reţinut  instanţele de fond că omiterea din actul de adjudecare a descrierii exacte 
a  imobilului poate fi îndreptată pe calea îndreptării erorii materiale, pentru că nu este vorba de 
greşeli materiale în legătură cu numele proprietarilor, numere topografice sau cadastrale şi adresa 
imobilului, ci de o eroare care afectează însuşi fondul dreptului, neîncadrându-se în  dispoziţiile  
art. 53 alin. 1  din Legea nr.  7/1996. 

Acţiunea civilă exercitată de reclamantă, precizată la termenul din 20 mai 2010, se  
încadrează în  dispoziţiile art. 34 pct. 1  din Legea nr. 7 71996, solicitându-se anularea actului în 
baza căruia s-a făcut  intabularea, acesta fiind  încheierea de  intabulare şi, ca o consecinţă, 
rectificarea cuprinsului cărţii funciare. 

Motivarea  instanţei de apel nu combate motivele  invocate în apel de reclamantă, fiind  
total contrară motivării primei instanţe. 

Pârâta intimată Banca T. SA Sucursala Bistriţa, prin întâmpinare, solicită respingerea 
recursului ca nefondat, pe  motiv că apărările formulate de reclamantă nu pot  constitui obiect al 
unei acţiuni în rectificare, ci a unei contestaţii la executare, astfel că acţiunea acesteia ar fi trebuit 
respinsă ca inadmisibilă. 

Pârâtul intimat C.R., prezent personal în faţa instanţei, a  invocat, în principal, nulitatea 
recursului, pe motiv că nu face decât să reitereze motivele din apel, neconstituind o critică a 
hotărârii pronunţate în apel, în subsidiar, solicitând respingerea recursului ca nefondat, pe motiv 
că executarea silită nu se putea face decât asupra întregului imobil, conform  dispoziţiile  art. 1746 
şi 1777 C. civil. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  art. 
304 pct. 9 Cod proc. civ., în care acestea s-ar putea încadra, referindu-se la încălcarea normelor 
de drept substanţial de către instanţa de apel, curtea apreciază că acesta nu este fondat, din 
considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, aşa cum corect a reţinut instanţa de apel, deşi, la un moment dat, prin precizarea de 
acţiune depusă la termenul din 4.03.2010, reclamanta solicită anularea actului de adjudecare (f. 
93 dosar judecătorie), prin ultima precizare de acţiune, depusă la termenul din 20 mai 2010, la 
care face referire şi în motivele de apel, revine la cererea  iniţială, limitându-se la a solicita  
anularea încheierii de  intabulare şi rectificarea cuprinsului cărţii funciare, în ceea ce priveşte 
mansarda  imobilului obiect al executării. 

Încheierea de  intabulare, aşa cum corect au reţinut instanţele de  fond este valabilă, 
întrucât este conformă cu actele depuse ce constituie titlul ce a stat la baza înscrierii dreptului de 
proprietate în cartea  funciară, care este actul de  adjudecare nr. 136/2009, precum şi actul 
adiţional la acesta nr. 137/2009, nefiind întrunite condiţiile prev. de art. 34 pct. 1  din Legea nr.  
7/1996 pentru admisibilitatea acţiunii în rectificare. 

Ceea ce solicită reclamanta instanţelor de judecată este să stabilească împrejurarea că 
Oficiul de cadastru trebuia să verifice valabilitatea înscrisurilor ce au stat la baza cererii de 



înscriere şi, cenzurând aceste înscrisuri, să constate că actul adiţional la actul de adjudecare nu ar 
fi valabil, acesta fiind motivul pentru care încheierea de intabulare este nulă. 

În realitate, chiar dacă s-ar aprecia că Oficiul de Cadastru mai are o astfel de atribuţie şi 
după abrogarea textului art. 48 lit. a din Legea nr. 7/1996 („în cazul în care registratorul admite 
cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte 
următoarele condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege), o astfel de 
verificare viza condiţiile de valabilitate ale actului absolut evidente, ce pot fi verificate fără o 
dezbatere contradictorie, or, din cuprinsul actului de adjudecare, completat prin actul adiţional, 
nu rezultă în mod evident că actul adiţional ar fi nul pentru că mansarda nu ar fi constituit obiect 
al executării silite. (Judecător Andrea Anamaria Chiş) 

 

14. Rectificare de carte funciară. Erori provenite ca urmare a unor dezmembrări 
neoperate în cartea funciară. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, 3767/R din 26 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 782/19.10.2010 a Judecătoriei Huedin a fost admisă cererea de 
chemare în judecată precizată formulată de reclamantul V.S., în contradictoriu cu pârâţii Statul 
Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Cluj conform mandatului nr. 53904/2009, şi K.M.K., K.G.C., K.J., 
C.G., K.I.C., proprietari tabulari în CF 335 de evidenţă Huedin, şi, în consecinţă: s-a dispus 
rectificarea CF 335 Huedin şi CF 5647 Huedin conform concluziilor raportului de expertiză 
tehnică extrajudiciară refăcut şi completat întocmit de exp. C.G. şi efectuarea operaţiunilor de 
carte funciară, după cum urmează: înscrierea în CF 335 Huedin a transmiterii parcelei cu nr. top. 
ing. 1100/1 în suprafaţă de 281 mp în CF 5647 Huedin cu nr. cadastral 898; înscrierea în CF 5647 
Huedin într-o etapă intermediară, în indiviziune, a dreptului de proprietate asupra cotei de 
281/1455 parte  în favoarea reclamantului V.S., iar asupra cotei de 1174/1455 parte în favoarea 
Statului Român în administrarea directă a Consiliului Local Huedin; dezmembrarea nr. cadastral 
898 în suprafaţă de 1455 mp înscris în CF 5647 Huedin în nr. cadastral nou 898/1 cu suprafaţa de 
1174 mp care s-a reînscris în CF 5647 Huedin în favoarea actualului proprietar tabular - Statul 
Român în administrarea directă a Consiliului Local Huedin şi nr. cadastral nou 898/2 în 
suprafaţă de 281 mp, care se va transcrie în CF nou în favoarea reclamantului V.S., cu titlu de 
drept de moştenire ca bun propriu; s-a anulat cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamantul V.S. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român reprezentat prin Consiliul Local al 
Oraşului Huedin, cu sediul în Huedin, str. Horea, nr. 1 Jud. Cluj; a fost obligat pârâtul Statul 
Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Cluj la plata către reclamant a sumei de 1500 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 775/27.08.2001 pronunţată de Judecătoria Huedin, irevocabilă, a 

fost admisă cererea formulată de reclamantul V.S. în contradictoriu cu pârâtul Statul Român 
reprezentat prin Primăria Oraşului Huedin şi s-a dispus reconstituirea CF nr. 335 comb. cu 
proiectul Huedin şi deschiderea unei cărţi funciare de evidenţă nr. 335 comb. Cu proiectul Huedin 

Potrivit copiei in extenso a CF 335 Huedin sentinţa civilă nr. 775/27.08.2001 pronunţată 
de Judecătoria Huedin a fost operată la data de 07.01.2002 cu nr. 11. 

Aşa cum se observă în înscrierile de carte funciară şi cum s-a arătat de altfel şi în raportul 
de expertiză tehnică extrajudiciară refăcut şi completat întocmit de exp. C.G., la operarea 
sentinţei civile menţionate au apărut o serie de erori, respectiv cu ocazia reconstituirii parţiale a 
foii B, dezmembrarea numerelor top 1100 şi 1101 în nr. top noi 1100/1, 1101/1 în suprafaţă de 773 
mp şi, respectiv 1100/2 şi 1101/2 în suprafaţă de 397 mp nu s-a evidenţiat prin sublinierea 
acestora în foaia A, concomitent cu înscrierea la rubrica observaţii a menţiunii de sub B 42-44. 
Astfel, în foaia A au rămas înscrise nr. top 1100 şi nr. top 1101, aceasta fiind prima eroare care a 



condus ulterior la alte erori de operare în CF a nr. top şi suprafeţelor, după cum se va vedea în 
continuare. 

Prin sentinţa civila nr. 1033/29.10.2001 pronunţată de Judecătoria Huedin a fost admisă 
acţiunea civilă formulată de reclamanta Primăria Oraşului Huedin în contradictoriu cu toţi 
proprietarii tabulari înscrişi în CF 335 Huedin, menţionaţi ca având domiciliu necunoscut şi citaţi 
prin curator litis şi s-a constatat că prin Decretul nr. 308/1986 şi Decretul nr. 347/1980 ale 
Fostului Consiliu de Stat, terenul format din două parcele amplasate în intravilanul oraşului 
Huedin şi anume parcela nr. 1 în suprafaţă de 3732 mp, situat pe Aleea M. şi parcela nr. 2 în 
suprafaţă de 3934 mp situată pe str. ., proprietatea pârâţilor, identificată prin expertiza tehnică 
extrajudiciară efectuată de d-1 expert O.I. aflată la filele 7-18 din dosar ce face parte integrantă 
din sentinţă, au fost expropriate pentru utilitate publică, iar prin Hotărârea nr. 60/08.08.2001 şi 
respectiv nr. 58/08.08.2001 ale Consiliului Local al Oraşului Huedin s-a făcut o nouă declarare 
de utilitate publică. Totodată s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al Statului Român în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin asupra terenului conform identificării şi 
dezmembrării parcelelor făcute prin expertiza efectuată de d-1 expert O.I. cu titlu de expropriere. 

Instanţa a dispus acvirarea dosarului nr. 312/2001 al Judecătoriei Huedin la prezenta 
cauză şi a constatat că în cuprinsul raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată de 
expert O.I. care a stat la baza pronunţării sentinţei anterior menţionate s-a dispus dezmembrarea 
nr. top. ing.1100 - grădină în suprafaţă de 453 mp, înscrisă în CF 335 Huedin, în nr. top. ing. nou 
1100/1 teren în suprafaţă de 281mp şi nr. top. ing. nou 1100/2 teren în suprafaţă de 172 mp. 

Efectuând dezmembrarea expertul a menţionat împrejurarea că CF 335 Huedin lipseşte 
din arhiva CF a Judecătoriei Huedin, dar potrivit Proiectului 335/4 au putut fi identificaţi 
proprietarii tabulari. 

După dezmembrare s-a propus reînscrierea în CF 335 Proiect nr. 335/4 Huedin în favoarea 
vechilor proprietari tabulari, identificaţi de expert ca fiind K.M.l., K.G.l., K.E. măr. K.I.p., K.K. 
măr. C.G. şi K.I.l., a parcelei cu nr. top. ing. nou 1100/1 teren în suprafaţă de 281mp. Parcela cu 
nr. top. ing. nou 1100/2 teren în suprafaţă de 172 mp a fost încorporată împreună cu alte parcele, 
având alte nr. top. şi provenite din alte CF, într-o singură parcelă intitulată parcela 1 având 
suprafaţa comasată de 3732 mp reprezentând teren pentru construcţii şi propusă a fi înscrisă în 
CF nou în favoarea Statului Român în administrarea operativă directă a Consiliului Local al 
Oraşului Huedin. 

Instanţa a observat că a apărut o nouă eroare în cuprinsul raportului de expertiză, preluată 
în sentinţa civilă nr. 1033/29.10.2001 pronunţată de Judecătoria Huedin şi implicit în 
operaţiunile ulteriore efectuate în CF 335 Huedin, eroare datorată împrejurării că sentinţa civilă 
nr. 775/27.08.2001 pronunţată de Judecătoria Huedin a fost operată în CF 335 Huedin abia ia 
data de 07.01.2002, aşa cum s-a menţionat anterior. Or, în atare situaţie parcela cu nr. top. 1100 a 
fost dezmembrată a doua oară, deşi iniţial această parcelă fusese dezmembrată şi prin sentinţa 
civilă nr. 775/27.08.2001 pronunţată de Judecătoria Huedin, dar neoperată. O altă menţiune 
eronată cuprinsă în raportul de expertiză în sentinţa pronunţată în baza acestuia şi înscrierile de 
CF i-a vizat pe proprietarii tabulari întrucât aceştia nu erau K.M.l., K.G.l., K.E. măr. K.I.p., K.K. 
măr. C.G. şi K.I.l.. 

Această nouă dezmembrare a fost operată în CF 335 Huedin potrivit copiei în extenso la 
data de 14.03.2002 cu nr. 256 unde în baza sentinţei civile nr. 1033/29.10.2001 pronunţată de 
Judecătoria Huedin, imobilul cu nr. top. ing. 1100 a fost împărţit după cum urmează : nr. top. ing. 
1100/2, teren pentru construcţii în suprafaţă comasată s-a înscris în CF nou 4545 în favoarea 
Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Huedin sub B 45, iar nr. top. ing. 
nou 1100/1 grădină în suprafaţă de 281 mp s-a reînscris în CF 335 în favoarea vechilor proprietari 
tabulari. 

Aceste erori au fost menţionate în cuprinsul raportului de expertiză tehnică extrajudiciară 
refăcut şi completat întocmit de exp. C.G. care a reliefat înscrierea făcută în baza ultimei sentinţe 
şi a arătat că drept consecinţă a primei erori, operatorul de CF nu a citit înscrierile de sub B 42-44 
care arătau că nr. top era dezmembrat deja, a considerat valabilă înscrierea din foaia A, care nu 
fusese subliniată iniţial şi, în loc să pronunţe o încheiere de respingere, a procedat la 



dezmembrarea „retroactivă" şi a produs apariţia a doua oară a nr. top. 1100/1 faţă de cel de sub B 
44. 

Ulterior acestor operaţiuni de CF suprafaţa de 281 mp cu nr. top. ing. 1100/1, în realitate 
proprietatea reclamantului V.S. a fost încorporată sub nr. cadastral 898 din CF 5647 Huedin în 
favoarea Statului Român în administrarea directă a Consiliului Local al Oraşului Huedin, fără ca 
această operaţiune să fie înscrisă corelativ în CF 335 Huedin. 

La faţa locului parcela de teren în litigiu a fost identificată prin măsurători şi în regim de 
CF, stabilindu-se că este situată în Huedin, Aleea M. şi evidenţiată în CF 335 Huedin, nr. top. 
1100/2 şi 1101/2, cu o suprafaţă măsurată de 281 mp, proprietar tabular fiind reclamantul V.S. 
potrivit înscrierii de sub B 44. Totodată potrivit anexei 3 la raportul de expertiză aceasta este 
inclusă în nr. cadastral 898 cu suprafaţa totală de 1455 mp înscris în CF 5647 Huedin în favoarea 
Statului Român în administrarea directă a Consiliului Local Huedin. 

Prin raportul de expertiză tehnică extrajudiciară refăcut şi completat întocmit de exp. C.G. 
s-a apreciat că, urmare a suitei de operaţiuni eronate din cărţile funciare menţionate, nu se mai 
impune rectificarea tuturor acestora, câtă vreme prin înscrieri ulterioare suprafaţa de 281 mp 
proprietatea reclamantului a fost încorporată în nr. cadastral 898 din CF 5647 Huedin, toate 
erorile putând fi corectate şi rectificate potrivit operaţiunilor propuse în concluziile raportului de 
expertiză, respectiv: înscrierea în CF 335 Huedin a transmiterii parcelei cu nr. top. ing. 1100/1 în 
suprafaţă de 281 mp în CF 5647 Huedin cu nr. cadastral 898; în CF 5647 Huedin înscrierea într-o 
etapa intermediară în indiviziune a dreptului de proprietate asupra cotei de 281/1455 în favoarea 
reclamantului V.S., iar asupra cotei de 1174/1455 în favoarea Statului Român în administrarea 
directă a Consiliului Local Huedin; dezmembrarea nr. cadastral 898 în suprafaţă de 1455 mp 
înscris în CF 5647 Huedin în nr. cadastral nou 898/1 cu suprafaţa de 1174 mp care se va reînscrie 
în CF 5647 Huedin în favoarea actualului proprietar tabular şi nr. cadastral nou 898/2 în 
suprafaţă de 281 mp care se va transcrie în CF nou în favoarea reclamantului V.S. cu titlu de drept 
de moştenire ca bun propriu. 

Aşadar, suprafaţa de 281 mp în litigiu nu a ieşit niciodată din proprietatea şi posesia 
reclamantului V.S., astfel că nu se poate vorbi despre o revendicare aşa cum s-a susţinut de către 
pârâtul Statul Român. în realitate, este vorba doar de menţiuni eronate de carte funciară, aşa cum 
au fost anterior prezentate, susţinerea pârâtului că acţiunea formulată de reclamant este 
inadmisibilă fiind nefondată. 

Potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicată în cazul în care cuprinsul cărţii 
funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea 
sau, după caz, modificarea acesteia, prin rectificare înţelegându-se radierea, îndreptarea sau 
menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea 
funciară. 

Potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la 
aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra 
acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate. 

De asemenea, potrivit art. 34 alin. 1 pct. 4 din Legea nr. 7/1996 republicată, orice persoană 
interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea din cartea funciară nu mai este 
în concordanţă cu situaţia reala actuală a imobilului. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa a apreciat că acţiunea formulată 
de reclamant, astfel cum a fost precizată, este întemeiată şi, văzând concluziile raportului de 
expertiză tehnică extrajudiciară refăcut şi completat întocmit de exp. C.G. a fost admisă. 

Prin decizia civilă nr. 268/A/01.06.2011 a Tribunalului Cluj a fost respins apelul declarat 
de către pârâtul Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Cluj împotriva sentinţei civile nr. 782/19.10.2010 a Judecătoriei 
Huedin, care a fost menţinută în întregime.  

A fost obligat pârâtul-apelant Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice 
prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj la plata în favoarea reclamantului-intimat V.S. a 
cheltuielilor de judecată în apel, în cuantum de 1200 lei. 



Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele: 
Obiectul dosarului îl constituie o acţiune în rectificare de CF în baza art. 34 din Legea 

nr.7/1996, şi nu o revendicare, aşa cum s-a susţinut de către pârâtul-recurent.   
O suprafaţă de 281 m.p., aşa cum s-a stabilit prin raportul de expertiză efectuat la fond,  nu 

a ieşit niciodată din proprietatea şi posesia reclamantului, pierzându-se însă din vedere la 
înscrierile din Cartea Funciară. 

 Fiind vorba doar de corectarea unor operaţiuni de carte funciară, fără modificarea 
regimului juridic al parcelelor de teren în litigiu, este evident că pârâtul Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice are calitate procesuală în cauză.  

Calitatea procesuală a pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a fost 
reţinută faţă de calitatea de proprietar a Statului român, care figurează în cartea funciară, pentru 
opozabilitatea înscrierii.  

Consiliul Local Huedin are doar un drept de administrare asupra terenului din  CF, or, 
potrivit art. 12 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 213/1998, titularul dreptului de administrare stă în 
judecată numai în litigiile având ca obiect dreptul de administrare sau de închiriere, în litigiile 
privind proprietatea, Statul fiind reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Ori, potrivit  CF 
335 de evidenţă Huedin, cartea funciară a cărei rectificare se cere, proprietar tabular este înscris 
Statul Român cu titlul de expropriere.  

Fiind vorba doar de o rectificare a unei operaţiuni de carte funciară, invocarea caracterului 
inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil al bunurilor din domeniul public nu are legătură cu 
prezenta cauză, sub aspectul fondului.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs  în termen legal pârâtul, solicitând casarea, 
rejudecarea cauzei, şi admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice, cu exonerarea de la plata cheltuielilor de  judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa de fond a încălcat normele de procedură 
prevăzute sub sancţiunea nulităţii, cauza judecându-se în mai multe cicluri procesuale, în 
contradictoriu cu pârâtul Statul Român reprezentat prin  Consiliul Local Huedin. 

Trecând peste principiul disponibilităţii, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a acestui pârât, apreciind că are calitate procesuală în cauză Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice.  

Instanţa a schimbat natura juridică şi interesul vădit al actului juridic dedus judecăţii, 
pronunţând sentinţa în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, fără a cerceta cine poate fi împrocesuat în cauză.  

În realitate, nu s-a clarificat regimul juridic al terenului în cauză impunându-se a fi 
administrate şi alte probe.  

Pe fond, hotărârea este de asemenea eronată bunurile care sunt în domeniul public fiind 
inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile, neputând forma obiectul unor revendicări.  

Iniţial, temeiul juridic al recursului indicat de către pârât a fost art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
această calificare în drept nemaifiind actuală însă, în raport cu recalificarea căii de atac.  

Prin întâmpinarea formulată, reclamantul-intimat a solicitat respingerea recursului şi 
obligarea  pârâtului la plata cheltuielilor de  judecată în recurs, arătând că în mod corect prima 
instanţă a reţinut calitatea procesuală pasivă a pârâtului, în concordanţă cu prev. art. 12 alin. 4-5 
din Legea nr.  213/1998. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată că acesta este 
nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

Prin acţiunea promovată de reclamantul V.S., s-a solicitat rectificarea intabulărilor din Cf 
nr. 335 de evidenţă Huedin, Cf nr. 4545 Huedin, sub  aspectul numărului topografic al parcelei  
proprietatea  reclamantului, precum şi a suprafeţei  parcelei  proprietatea  sa, întrucât  cu ocazia 
operării unor  dezmembrări succesive în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile, s-au produs 
erori. 

Erorile  au constat în faptul că deşi imobilele  cu nr. top iniţial 1100 şi 1101 au fost 
dezmembrate, această operaţiune nu a fost  menţionată în coala A a celor două cărţi funciare, ceea 
ce a condus  ulterior la  erori de operare în CF, a număr top şi a suprafeţelor. 



În cele  două cărţi funciare proprietari tabulari sunt  reclamantul şi Statul Român,  
proprietatea  deţinută de acesta din urmă aflându-se în administrarea operativă a Consiliului 
Local  Huedin. 

Prin prezenta acţiune reclamantul tinde la rectificarea erorilor şi evidenţierea corectă din 
punct de vedere cadastral a parcelei pe care o deţine în   proprietate – 281 mp ,   respectiv cota de 
281/1455 parte – cât şi a parcelei deţinute de Statul Român – cota de 1174/1455 parte  - fără a 
aduce nicio atingere dreptului de proprietate al pârâtului. 

Conform art. 12 alin. 4 şi 5 din Legea nr.  213/1998, astfel cum era în vigoare la  momentul 
promovării acţiunii şi soluţionării excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, de către 
prima instanţă, la 10.11.2009, respingerea acesteia  de către prima   instanţă s-a dispus  în mod 
corect. 

Rectificarea de carte funciară  priveşte dreptul de  proprietate, astfel încât în mod corect  
statul a fost  împrocesuat  ca fiind reprezentat de Ministerul Finanţelor, conform art. 25  din 
Decretul nr. 31/1954.  

În prezenta cauză însă dreptul de proprietate al pârâtului nu suferă modificări în urma 
rectificării erorilor de carte  funciară, suprafaţa deţinută în  proprietate de pârât rămâne  
nemodificată, astfel încât  invocarea caracterului inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil al 
imobilului, ca bun aparţinând domeniului public nu este pertinentă în cauză. 

Pentru aceste considerente, constatând că în mod corect  a fost chemat în judecată Statul 
Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza art. 312 alin. 1  Cod proc.civ., 
recursul va fi respins ca nefondat, iar în temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc.civ. recurentul va fi 
obligat să plătească intimatului V.S. suma de 1200 lei cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând onorariu avocat. (Judecător Marta Vitos) 

 
 
 

15. Stabilire paternitate. Încuviinţarea purtării de către minor a numelui tatălui 
faţă de care s-a stabilit paternitatea 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4399/R din 31 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 2257 din 3 august 2010 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, s-a admis 
acţiunea civilă intentată de reclamanta T.I., împotriva pârâtului C.I. şi în consecinţă, s-a stabilit că 
pârâtul C.I.  este tatăl minorului T.A., născut la data de 30 mai 2009 în Sighetu Marmaţiei, 
naşterea fiind înregistrată în actul de naştere nr. 327 din 2 iunie 2009, al Primăriei municipiului 
Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş. 

S-a dispus ca minorul T.A. să poarte numele tatălui, cel de C.. 
A fost obligat pârâtul să plătească pe seama minorului o pensie de întreţinere lunară în 

sumă de 150 lei, începând cu data înaintării acţiunii 1 iulie 2009 şi până la majoratul minorului 
sau la noi dispoziţii. 

A fost obligat pârâtul să îi plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 4.559,2 
lei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit certificatului de 
naştere seria NF nr. 758965, la data de 30.05.2009 s-a născut minorul T.A.. 

Din declaraţiile martorilor audiaţi T.N., T.G. şi T.A., a rezultat că în perioada 15 august-15 
septembrie 2009, reclamanta a fost plecată în Italia la unchiul ei, cunoscându-l astfel pe pârât, 
perioadă în care părţile au întreţinut raporturi sexuale, iar după revenirea în ţară a reclamantei, 
aceasta a constatat că este însărcinată. 

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală efectuat la IML Timişoara pe baza 
testului ADN, a rezultat că pârâtul C.I. este tatăl biologic al minorului, cu o probabilitate de 
99,99%. 



Prin decizia civilă nr. 104 din 28.04.2011 a Tribunalului Maramureş, s-a respins apelul 
declarat de pârâtul C.I. împotriva sentinţei civile nr. 2257 din 3 august 2010 a Judecătoriei 
Sighetu Marmaţiei. 

A fost obligat apelantul C.I. să îi plătească intimatei T.I., cheltuieli de judecată în apel, în 
sumă de 1.600 lei. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că din probele administrate în faţa primei 
instanţe, a rezultat că pârâtul C.I. este tatăl copilului T.A., născut la data de 30 mai 2009. 

Expertizele medico-legale efectuate în cauză, coroborate cu probele testimoniale, nu au fost 
combătute de apelant prin probe care să ducă la o altă soluţie decât cea pronunţată de prima 
instanţă. 

Critica apelantului referitoare la dispoziţia judecătorului ca minorul să poarte numele 
pârâtului, este nefondată, deoarece potrivit art. 64 alin. (2) din Codul familiei, în cazul în care 
filiaţia a fost stabilită doar faţă de unul dintre părinţi şi ulterior se stabileşte şi faţă de celălalt 
părinte, instanţa va putea da încuviinţarea minorului să poarte numele acestuia din urmă. 

Instanţa are facultatea să dispună în privinţa numelui minorului, dar totodată să 
urmărească interesul superior al copilului, potrivit art. 2 din Legea nr. 272/2004. 

Una din consecinţele pe care le produce stabilirea filiaţiei faţă de tată, poate fi aceea care 
priveşte numele copilului. Dobândirea de către copil a numelui tatălui, reflectă stabilirea 
paternităţii şi faptul că filiaţia îi este stabilită  faţă de ambii părinţi. 

Soluţia primei instanţe vine să răspundă principiului interesului superior al copilului. 
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul C.I., solicitând modificarea ei în parte, în 

sensul respingerii capătului de cerere privind dispoziţia prestării numelui de familie al pârâtului-
recurent de către minor, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că decizia atacată a fost dată cu aplicarea greşită 
a legii, deoarece pârâtul s-a opus atât la fond cât şi în apel, admiterii capătului de cerere privind 
purtarea numelui său de către minor. 

Însă atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel, nu au ţinut cont de prevederile art. 64 Cod 
fam., care în alin. (1) stabilesc faptul că, copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie 
al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. 

Este adevărat că tot în acelaşi articol legiuitorul a precizat că dacă se va stabili ulterior prin 
hotărâre judecătorească filiaţia şi faţă de celălalt părinte, instanţa va putea da încuviinţarea 
copilului să poarte numele celui din urmă. 

Legiuitorul nu a folosit o formulare imperativă, ci a folosit sintagma „instanţa va putea 
încuviinţa” folosirea de către minor a numelui de familie al părintelui care a fost stabilit ulterior. 

Din această formulare, este evident că instanţa avea obligaţia să aibă în vedere şi voinţa 
pârâtului, care s-a opus admiterii acestui capăt de cerere. 

Intimata T.I. prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea 
recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

Recursul este nefondat. 
Prin sentinţa civilă nr. 2257 din 3 august 2010 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, s-a admis 

acţiunea reclamantei T.I. împotriva pârâtului C.I. şi în consecinţă, s-a stabilit că pârâtul este tatăl 
minorului T.A. născut la data de 30 mai 2009 în municipiul Sighetu Marmaţiei, s-a încuviinţat ca 
minorul să poarte numele tatălui, acela de „C.” şi a fost obligat pârâtul să îi plătească minorului o 
pensie de întreţinere în sumă de 150 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2009 şi până la 
majoratul minorului sau la noi dispoziţii. 

Recurentul nu critică soluţia dată capetelor de cerere privind stabilirea paternităţii sale faţă 
de minorul T.A. şi obligarea lui la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului, 
nemulţumirea lui fiind legată doar de încuviinţarea purtării numelui său de către minor. 

Instanţele de fond au făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 64 alin. (2) Cod fam., 
conform cărora în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa 
judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. 



Prin urmare, stă în puterea instanţei să încuviinţeze purtarea de către copil a numelui de 
familie al tatălui faţă de care s-a stabilit filiaţia pe cale judecătorească, fără să fie necesar acordul 
acestuia. 

Aşadar, prima instanţă şi instanţa superioară de fond, au observat şi au analizat opunerea 
pârâtului ca minorul să îi poarte numele lui, dar apreciind că este în interesul superior al copilului  
ca acesta să poarte numele tatălui faţă de care s-a stabilit filiaţia, au încuviinţat acest capăt de 
cerere accesoriu din acţiunea reclamantei, soluţie ce nu este nelegală sau dată cu aplicarea greşită 
a legii. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1)  C.pr.civ., se va 
respinge ca nefondat recursul pârâtului împotriva deciziei tribunalului. 

Fiind în culpă procesuală, în baza art. 274 alin. (1) C.pr.civ., recurentul va fi obligat să îi 
plătească intimatei cheltuieli de judecată în recurs în sumă de 1.000 lei. (Judecător Traian 
Dârjan) 

 

16. Obligaţie de întrreţinere. Debitor care mai are un copil în întreţinere. 
Stabilirea cuantumului pensiei 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, 4757/R din 18 noiembrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 549 din data de 1 martie 2011, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta P.D., în calitate de reprezentant legal 
al minorului P.A.C., împotriva pârâtului C.S.. 

S-a stabilit că pârâtul C.S. este tatăl minorului P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002 
în Borşa, jud. Maramureş, naşterea fiind înregistrată în actul de naştere nr. 78 din 28 februarie 
2002 al Primăriei Borşa, jud. Maramureş. 

S-a dispus ca numele pârâtului C.S. să fie trecut în actul de naştere la rubrica „TATĂ”; 
A fost obligat pârâtul să plătească în favoarea minorului o pensie de întreţinere lunară în 

sumă de 167 lei, începând cu data înaintării acţiunii, 29 septembrie 2010, până la majoratul 
minorului, sau noi dispoziţii. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei 4707 lei cheltuieli de judecată. 
În considerentele sentinţei s-a reţinut că, potrivit raportului de expertiză medico-legală - 

test ADN efectuat în cauză, coroborat cu depoziţiile martorilor audiaţi, pârâtul este tatăl 
minorului P.A.C..  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul C.S., iar prin decizia civilă nr. 151/A din 
23.06.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a admis apelul declarat de apelantul C.S. 
împotriva sentinţei civile nr. 549 din data de 1 martie 2011, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, care a fost schimbată  în parte, în sensul că pârâtul C.S. a fost obligat să plătească în 
favoarea minorului P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002, o pensie de întreţinere lunară în 
sumă de 111,67 lei, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 29 septembrie 2010, până la 
majoratul minorului sau noi dispoziţiuni. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.  
Intimata P.D., a fost obligată la plata către apelantul C.S. a sumei de 4 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a reţinut că din cuprinsul sentinţei 

civile nr. 1104 din data de 26 aprilie 2006, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în 
dosarul nr. 228/2006, prin care s-a desfăcut căsătoria încheiată între numita G.A. şi apelantul 
C.S., rezultă că acesta din urmă mai are un copil minor în întreţinere, pe G.A.S., născut la data de 
21 septembrie 2000. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 din Codul familiei, întreţinerea este datorată potrivit 
cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, neputând depăşi o treime 
din câştigul din muncă al părintelui, pentru ipoteza în care acesta are în întreţinere doi copii.  



Raportat la împrejurarea că nu au putut fi dovedite veniturile realizate de către pârât, 
prima instanţă a avut în vedere la stabilirea cuantumului obligaţiei de întreţinere venitul minim 
pe economie.  

Potrivit art. 1 din HG  nr. 1193/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la suma de 670 lei lunar.  

Având în vedere că apelantul are doi copii minori în întreţinere, acesta poate fi obligat la 
plata unei pensii în sumă de 111,67 lei, în favoarea minorului P.A.C..  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul C.S. solicitând modificarea hotărârii 
în sensul stabilirii unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cuantum de 65 lei. 

În motivarea recursului a arătat că a fost obligat la plata sumei de 160 lei în favoarea 
celuilalt copil minor G.A.S., iar în prezentul dosar la plata sumei de 111,67 lei minorului Pipaş 
Alexaandru Călin, cele două sume depăşind 1/3 din venitul minim pe economie, respectiv 224 lei 
din 670 lei, aceasta fiind prea împovărătoare ceea ce aduce atingere drepturilor pârâtului şi ale 
restului familiei, acesta asigurând întreţinere şi pentru minorul Z.I., fiul actualei soţii în vârstă de 
1 an şi 4 luni. 

Reclamanta P.D. prin concluzii scrise a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 

urmează să admită recursul pentru următoarele considerente: 
Recurentul, pe lângă minorul P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002, cu privire la care 

s-a solicitat în prezentul dosar stabilirea unei pensii de întreţinere, mai are în întreţinere un copil, 
anume minorul G.A.S.andru născut la 21.09.2000, cu privire la care a fost obligat prin sentinţa 
civilă nr. 2252/18.09.2009 pronunţată în dosar nr. 2554/307/2009 al Judecătoriei Sighetu 
Marmaţiei să plătească o pensie de întreţinere în sumă de 150 lei. 

În prezent recurentul are numele de C. pe care l-a redobândit prin sentinţa civilă nr. 
1104/2006 pronunţată în dosar nr. 228/2006 al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei) ambele sentinţe 
sunt depuse în dosarul instanţei de apel) 

Potrivit art. 1 din HG  nr. 1193/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la suma de 670 lei lunar.  

O treime din acest venit reprezintă suma de 223,3 lei. 
Având în vedere că potrivit art. 94 alin. 3 Cod familiei „Cînd întreţinerea este datorată de 

părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul sau din munca pentru 
un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.“, rezultă că 
recurentul putea fi obligat doar la diferenţa dintre suma de 223,3 lei şi suma de 150 lei pe care 
recurentul a fost obligat să o plătească tot cu titlu de pensie de întreţinere prin sentinţa civilă nr. 
2252/18.09.2009, anume 73,33 lei. 

Faptul că cei doi copii pentru care recurentul are obligaţii legale de întreţinere au două 
situaţii legale diferite, nu înlătura aplicarea dispoziţiilor legale de mai sus. 

Dacă reclamanta va considera că pentru cei doi copii se datorează aceaşi sumă cu titlu de 
pensie de întreţinere va putea formula alte cereri, având în vedere că în acest dosar nu s-a indicat 
nimic în acest sens. 

Solicitare recurentului de a se stabili pensia de întreţinere doar la suma de 65 de lei nu are 
în vedere pe de o parte un calcul corect şi nici nevoile copilului, iar interesul superior al acestui 
copil trebuie avut în vedere atât în prim rând cât şi din oficiu, prin urmare recursul va fi admis 
doar în parte. 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură 
civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită în 
parte recursul declarat de pârâtul C.S. împotriva deciziei civile nr. 151/A/ din 23.06.2011 a 
Tribunalului Maramureş, pe care o va modifica în sensul că va obliga pârâtul C.S. să plătească în 
favoarea minorului P.A.C. născut la data de 23 februarie 2002, o pensie de întreţinere lunară în 
sumă de 73,33 lei, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 29 septembrie 2010, până la 
majoratul minorului sau noi dispoziţiuni. 

Restul dispoziţiilor deciziei recurate vor fi menţinute, nefiind atacate. (Judecător Ioan 
Daniel Chiş) 



 

17. Daune morale pentru neachitarea la termen a contravalorii unui cal 
îmbolnăvit de anemie infecţionasă. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4790/R din 30 noiembrie 2011 

Prin acţiunea civilă înregistrată la 15.03.2007 la Judecătoria Baia Mare, reclamantul P.V. i-
a chemat în judecată pe pârâţii MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE, DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ MARAMUREŞ, 
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR MARAMUREŞ, 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI prin PRIMAR şi PRIMĂRIA ORAŞULUI SEINI prin 
PRIMAR, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâţilor la 
plata sumei de 2.100 lei reprezentând diferenţa de la 2.200 lei cuvenită în calitate de proprietar 
de cal ca urmare a aplicării H.G. nr. 1415/2004 coroborat cu Ordinul nr. 686/2003, cu dobânda 
legală începând cu data de 13.06.2006 până la data restituirii sumei datorate; a sumei de 200.000 
lei daune interese; a sumei de 50.000 lei daune morale; cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 4602 din 5 octombrie 2007 a Judecătoriei Baia Mare, s-a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul local Seini. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria oraşului Seini. 
S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Direcţia pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală Maramureş. 
S-a respins acţiunea civilă intentată de reclamantul P.V. în contradictoriu cu pârâţii 

Consiliul local al oraşului Seini şi Primăria oraşului Seini, ca fiind introdusă împotriva unor 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 

S-a respins acţiunea intentată de reclamantul P.V. în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, ca neîntemeiată. 

S-a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamantul P.V. în contradictoriu cu pârâţii 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Maramureş şi în consecinţă, au fost obligaţi pârâţii Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş la plata către 
reclamant a sumei de 2.100 lei cu titlu de despăgubiri, cu dobânda aferentă calculată de la data 
introducerii acţiunii, 15 martie 2007 şi până la achitarea integrală a debitului, dobândă ce se va 
stabili în materie civilă, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat 
cu 20%,  sume ce urmează a fi actualizate cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. 

Au fost respinse celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. 
Au fost obligaţi în solidar pârâţii  Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş să îi plătească reclamantului 
cheltuieli de judecată în sumă de 201,7 lei, proporţional cu partea admisă din pretenţii. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că urmare a depistării calului 
proprietatea reclamantului ca fiind bolnav de anemie infecţioasă, s-a propus sacrificarea acestuia 
în conformitate cu H.G. nr. 1415/2004. 

În baza înscrisurilor depuse la dosar, comisia de evaluare constituită în condiţiile legii, a 
stabilit valoarea de înlocuire a calului bolnav, la suma de 2.200 lei, din care i s-a achitat 
reclamantului suma de 100 lei. 

Conform art. 4 din H.G. nr. 1415/2004, plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute 
de bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, valoarea de înlocuire fiind 
cea stabilită de o comisie de evaluare. Potrivit art. 3 din Normele metodologice de aplicare a H.G. 
nr. 1415/2004, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Judeţeană după notificarea şi 
avizarea documentaţiei, va transmite la Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Ministerului 
Agriculturii, centralizatorul deconturilor pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce li se cuvin 
proprietarilor de animale. 



Din aceste dispoziţii legale, nu rezultă nicio obligaţie în sarcina Consiliului local al oraşului 
Seini şi a Primăriei oraşului Seini, situaţie în care aceştia nu au calitate procesuală pasivă. 

Reclamantul nu a făcut dovada culpei pârâţilor Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş în 
neîndeplinirea obligaţiei de plată a despăgubirilor şi nici dovada cuantumului prejudiciului moral 
şi material suferit de reclamant, nefiind îndeplinite în speţă condiţiile răspunderii civile 
delictuale. 

Acţiunea a fost admisă în parte faţă de cei doi pârâţi care au fost obligaţi în solidar să îi 
plătească reclamantului suma de 2.100 lei despăgubiri cu dobânda legală calculată de la data 
introducerii acţiunii 15.03.2007, conform art. 1088 C. civ., până la achitarea integrală a debitului. 

Prima instanţă a respins celelalte capete de cerere ale reclamantului şi a respins acţiunea 
faţă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, care nu are nicio 
culpă în crearea vreunui prejudiciu reclamantului. 

Prin decizia civilă nr. 79 din 20.03.2009  a Tribunalului Maramureş, s-au respins ca 
nefondate apelurile declarate de reclamantul P.V. şi de pârâţii Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, împotriva 
sentinţei civile nr. 4602 din 5.10.2007 a Judecătoriei Baia Mare. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul nu a dovedit prejudiciul material 
nerealizat ca urmare a neplăţii preţului calului confiscat, iar daunele morale solicitate nu sunt 
justificate câtă vreme apelantul a obţinut despăgubirile solicitate la care era îndreptăţit, cu 
dobânzile legale aferente. 

Apelul pârâţilor a fost respins, întrucât reclamantul a dovedit că a fost proprietarul calului 
cu carnetul de sănătate pe baza căruia a fost înscris în registrul agricol, carnet ce a fost predate 
comisiei care a dispus confiscarea calului, iar după predarea carnetului s-a şters calul de pe rolul 
registrului agricol, iar prin eliberarea formularului de transport semnat şi ştampilat de S.C. 
Cicolex SA Alexandria, s-a stabilit pierderea totală a proprietăţii. 

Din actele şi probele dosarului rezultă că reclamantul este îndreptăţit la diferenţa de 2.100 
lei aşa cum a stabilit Comisia de evaluare, fiind în culpă pentru neacordarea despăgubirilor către 
reclamant. 

Prin decizia civilă nr. 1281 din 9 iunie 2008 a Curţii de Apel  Cluj, s-au admis recursurile 
declarate de reclamantul P.V. şi de pârâţii Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, împotriva deciziei civile nr. 79 din 
20 martie 2008 a Tribunalului Maramureş, care a fost casată şi s-a trimis cauza spre rejudecarea 
apelurilor pe fond, la acelaşi tribunal. 

Pentru a decide astfel, curtea a reţinut că tribunalul nu putea reţine că reclamantul nu a 
dovedit prejudiciul suferit, faţă de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, care chiar dacă se aflau 
în situaţii similare cu cea a reclamantului, fiind astfel interesaţi în  mod indirect, instanţa de apel 
a ignorat caracterul devolutiv al apelului, în virtutea căruia trebuia să administreze noi probe în 
această privinţă. 

Pertinente şi concludente ar fi fost veniturile realizate de reclamant din cărăuşie sau din 
alte activităţi ori servicii prestate cu calul altor persoane, venituri pentru care plăteşte impozit la 
stat şi al căror cuantum putea fi obţinut de organele de resort. 

Tribunalul trebuia să administreze probe şi în privinţa daunelor morale, deoarece 
despăgubirile reprezentând contravaloarea calului, cu dobânzile legale acordate, nu se confundă 
cu prejudiciul moral. 

Recursurile pârâţilor au fost admise faţă de afirmaţiile reclamantului din acţiunea 
introductivă de instanţă, conform cărora un cetăţean italian în calitate de agent, alături de alţi 
specialişti, au întocmit fişa de evaluare şi a lăsat calul agentului italian, fiindu-i înmânată suma de 
100 lei, instanţele de fond  nu au stabilit complet starea de fapt, pentru a lămuri cine a făcut plata 
parţială a despăgubirilor şi din ce surse, dacă a avut loc într-adevăr o schimbare a identităţii  
proprietarului reflectată în biletul de proprietate, situaţie în care nu se mai pune problema 
despăgubirilor. 



Raportat la componenţa actelor pe care trebuie să le cuprindă documentaţia pentru 
acordarea despăgubirilor conform legislaţiei în vigoare, instanţa de apel trebuia să cenzureze 
legalitatea celei întocmite de Direcţia Sanitar-Veterinară, stabilind dacă aceasta este susceptibilă 
să producă efectele juridice pretinse de reclamant. 

Urmare a casării cu trimitere, prin decizia civilă nr. 252 din 9.10.2008 a Tribunalului 
Maramureş, s-a admis apelul declarat de reclamantul P.V. împotriva sentinţei civile nr. 4602 din 
5.10.2007 a Judecătoriei Baia Mare, care a fost schimbată în parte în sensul că pe lângă 
despăgubirile în cuantum de 2.100 lei reprezentând contravaloarea cabalinei, au fost obligaţi 
pârâţii Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Maramureş, în solidar, la plata către reclamant a următoarelor sume: 20.000 
lei cu titlu de daune interese reprezentând beneficiul nerealizat, 20.000 lei daune morale şi 
20.089,2 cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de avocat, cheltuieli de transport  şi 
cazare, taxa de timbru aferentă sumelor admise. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 
S-au respins apelurile declarate în contra aceleiaşi sentinţe de pârâţii Ministerul 

Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Maramureş. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut că reclamantul a avut un cal armăsar în 
vârstă de 10 ani, în greutate de 350 kg cu nr. matricol 968000003073704, care a fost depistat ca 
fiind bolnav de anemie infecţioasă, constatarea îmbolnăvirii fiind făcută prin actul sanitar-
veterinar de declarare a epizootiei nr. 234/28.04.2006, în cadrul unei anchete epizoozotologice. 

La data de 13.05.2006, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Maramureş a întocmit fişa de evaluare nr. 406/13.05.2006, prin care a stabilit că valoarea de 
plată a calului reclamantului este de 2.200 lei, în conformitate cu H.G. nr. 1415/2004. La data de 
26.06.2006, reclamantului i s-a întocmit fişa de control pentru stabilirea şi plata despăgubirilor 
nr. 5248/26.06.2006, din care rezultă cu claritate că din valoarea de 2.200 lei stabilită pentru cal, 
reclamantul a încasat suma de 100 lei cu ocazia predării calului. 

Calul reclamantului a fost sacrificat de S.C. C. SA Alexandria. 
Nu a fost primită apărarea pârâţilor conform căreia predând calul şi primind avansul de 

100 lei, reclamantul ar fi transferat proprietatea asupra calului, unui terţ. Cetăţeanul italian care a 
preluat calul, a fost administratorul S.C. A. SRL Satu Mare, împuternicită de S.C.  C. SA 
Alexandria să preia şi să transporte caii din toate judeţele, în vederea sacrificării lor în abatorul 
societăţii; pârâta Direcţia Sanitară Veterinară a confirmat întocmirea corectă în cazul 
reclamantului a dosarului şi depunerea lui la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Maramureş şi că despăgubirile nu i-au fost achitate reclamantului şi nici altor cetăţeni aflaţi în 
aceeaşi situaţie. 

Dosarul reclamantului cuprinde actele necesare, el fiind întocmit de Direcţia Sanitar 
Veterinară Maramureş şi trimis Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş. 

 Pârâţii-apelanţi nu şi-au dovedit susţinerile că dosarul nu ar cuprinde documentele 
necesare, neconformitate care chiar dacă ar fi existat, nu îi putea fi imputabilă reclamantului, care 
a făcut dovada că a predat calul bolnav şi că a încasat doar 100 lei din despăgubirea cuvenită în 
sumă de 2.100 lei. 

Faţă de prevederile art. 2 şi 4 din H.G. nr. 1415/2004, art. 3 din Normele metodologice de 
aplicare a hotărârii guvernului şi de Ordinul nr. 686/2003 emis de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului, care nu stabilesc nicio obligaţie în sarcina pârâţilor Consiliul local 
al oraşului Seini şi Primăria oraşului Seini, în mod corect s-a admis excepţia lipsei calităţii lor 
procesuale pasive. 

Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, nu îi revine 
obligaţia de plată a despăgubirilor către reclamant. 

De asemenea a mai reţinut tribunalul, că animalul bolnav predat pentru sacrificare, era 
sursa de venit a reclamantului, care are o situaţie familială grea, toţi membrii familiei sale fiind 
bolnavi. 



Cu animalul predat, reclamantul a efectuat lucrări agricole la diferiţi concetăţeni, obţinând 
venituri între 150-200 lei pe lucrare, existând familii care îi plăteau şi câte 2.000 lei anual, iar 
prin neîncasarea despăgubirii nu şi-a putut achiziţiona un alt cal, situaţie în care a fost lipsit de un 
venit de 20.000 lei în cei doi ani trecuţi de la predarea calului. Acest aspect a fost dovedit cu 
martorii M.I., C.V., C.D., O.D. şi E.C. 

În privinţa daunelor morale, instanţa de apel a procedat la aprecierea în concret a 
impactului psihologic negativ pe care neîncasarea despăgubirilor şi purtarea procesului de faţă le-
au avut asupra reclamantului care este un om simplu, muncitor, aflat într-o situaţie grea, 
nedatorată culpei sale, a înţeles să se încreadă în autorităţile statului, conformându-se obligaţiei 
de predare a calului în vederea sacrificării. 

În loc să încaseze despăgubirea cuvenită, care i-ar fi permis achiziţionarea unui alt cal, 
reclamantul a fost nevoit să poarte procesul de faţă, să facă faţă unor imputări ale pârâţilor 
referitoare la întocmirea necorespunzătoare a unor documente, atribuţie ce nu cădea  în sarcina 
lui, şi a fost privat timp de peste 2 ani de singura lui sursă de venituri. 

În condiţiile în care situaţia lui familială este foarte grea, reclamantul a fost nevoit să 
suporte costurile însemnate ale susţinerii unui proces civil, nefiind scutit de taxele aferente 
pretenţiilor sale, astfel că tribunalul a apreciat daunele morale cuvenite reclamantului, la suma de 
20.000 lei. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii Ministerul Agriculturii Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, solicitând 
modificarea ei în totalitate, iar pe fond respingerea acţiunii în principal ca fiind introdusă 
împotriva unei persoane fără calitate, iar în subsidiar ca inadmisibilă şi neîntemeiată. 

În motivarea recursului său, pârâtul-recurent a susţinut că în mod greşit instanţa de apel a 
respins excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, dovada aceasta trebuind să fie făcută de 
reclamant conform art. 1169 Cod civil. 

Despăgubirile solicitate de reclamant în baza H.G. nr.1415/2004, puteau fi acordate de 
minister numai în baza documentaţiei întocmite de proprietarul calului şi de medicul veterinar 
oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, aprobate de Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, avizată de Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Judeţeană Maramureş. 

Deşi instanţa a invocat art. 4 din H.G. nr. 1415/2004, totuşi a reţinut greşit că obligaţia de 
plată revine ministerului şi direcţiei pentru agricultură, când în fapt nu ministerul efectuează 
plata. Actele se întocmesc de Direcţia Sanitar Veterinară Maramureş, instituţie cu personalitate 
juridică subordonată ANSVSA, care a fost înfiinţată prin O.U.G. nr. 42/2004 şi este ordonator 
principal de credite. 

Atribuţiile privind întocmirea documentaţiei, aprobarea şi plata potrivit H.G. nr. 
1415/2004, sunt în sarcina ANSVSA prin Direcţiile Sanitar Veterinară judeţene. 

Pronunţarea unei hotărâri în contradictoriu cu MADR, ar fi lipsită de finalitate şi prin 
prisma O.U.G. nr. 22/2002,  în condiţiile în care ANSVSA are calitatea de ordonator principal de 
credite. 

Atât timp cât reclamantul nu a făcut dovada că ministerul a fost sesizat cu o cerere însoţită 
de documente întocmite în conformitate cu H.G. nr. 1415/2004, cererea este formulată împotriva 
unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

În mod nelegal instanţa de apel i-a obligat la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune 
interese, reprezentând beneficiul nerealizat, care pot fi acordate în cadrul răspunderii pentru 
neexecutarea obligaţiilor contractuale sau prin executarea lor defectuoasă ori cu întârziere. 

Răspunderea contractuală este o răspundere cu caracter special, derogator, pe când în 
speţă nu suntem în prezenţa vreunui contract semnat între reclamant şi minister, în lipsa căruia 
nu sunt îndeplinite condiţiile care fac să ia naştere răspunderea. 

În mod nelegal instanţa de apel i-a obligat la plata daunelor morale în sumă de 20.000 lei. 
Prejudiciul moral trebuie să fie dovedit, existând incompatibilitate între natura 

nepatrimonială a daunelor morale şi repararea lor patrimonială.Instanţa supremă prin decizia nr. 
663/2005, a stabilit criteriile în funcţie de dovedirea cărora pot fi acordate daune morale. 



Se pot şi trebuie administrate probe pentru dovedirea producerii unor suferinţe morale, a 
impactului concret asupra persoanei vătămate, pentru determinarea de la caz la caz a existenţei şi 
a cuantumului acestora. 

Solicitarea acordării de daune morale în cuantum de 20.000 lei este nejustificată, 
reclamantul neprezentând nicio dovadă a existenţei şi întinderii acestui prejudiciu. 

De asemenea a mai susţinut recurentul, că în mod nelegal şi netemeinic a fost obligat la 
plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 20.089,2 lei, când trebuia să facă aplicarea 
dispoziţiilor art. 274 alin. (3) C.pr.civ., micşorând onorariile avocaţiale nepotrivit de mari faţă de 
valoarea pricinii. 

Tot în mod nelegal şi netemeinic instanţa de apel a admis apelul reclamantului. 
Despăgubirile se acordă de minister numai în baza documentaţiilor întocmite de Direcţia 

Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţeană, or reclamantul a vândut de 
bunăvoie calul intermediarului S.C. A. SRL Satu Mare. 

Plata nu s-a făcut ca urmare a valorificării prin sacrificare a calului, întrucât valorificarea 
trebuia făcută la un abator, direct de reclamant ca proprietar al calului în momentul sacrificării, 
deoarece predarea calului în schimbul unui preţ reprezintă o vânzare-cumpărare. În urma acestei 
tranzacţii, a avut loc o schimbare a proprietarului calului, iar transferul a  operat la data la care au 
fost predaţi caii, când s-a întocmit  borderoul de achiziţie. 

Anexa la Ordinul nr. 686/2003 interzice comercializarea ecvinelor provenite din efective 
contaminate. 

Ecvina nu era proprietatea reclamantului, deoarece a fost vândută la S.C. A. SRL Satu 
Mare, anterior depunerii cererii în vederea încasării despăgubirilor, astfel că acţiunea este 
inadmisibilă. 

Prin sintagma “persoane fizice şi juridice proprietare de animale”, legiuitorul a avut în 
vedere dovada proprietăţii la data depunerii cererii potrivit H.G. nr. 1415/2004 şi nu anterior 
acestuia. 

Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Maramureş şi-a recunoscut propria-i 
culpă în întocmirea defectuoasă a documentaţiei necesară în vederea acordării despăgubirilor, 
astfel că după verificarea acesteia de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş 
să poată fi avizată. 

În recursul declarat de pârâta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, 
s-a solicitat casarea sentinţei recurate, să se dispună rejudecarea cauzei în sensul modificării 
hotărârii recurate şi înlocuirea acesteia cu o hotărâre legală şi temeinică, prin care să se respingă 
acţiunea reclamantului-intimat ca fiind nelegală şi neîntemeiată pe fond, în principal pe motivele 
de inadmisibilitate arătate în întâmpinările şi concluziile scrise din faţa instanţelor de fond. 

În motivarea recursului său, pârâta a susţinut că actul normativ nou de reglementare în 
materie, este Legea nr. 180/2008, din care a reprodus dispoziţiile art. I-II. 

Faţă de vechile reglementări, prin noul act normativ s-a creat posibilitatea acordării 
despăgubirilor şi în cazul în care animalele au fost predate prin intermediari, ceea ce 
demonstrează că predarea animalelor pe baza unui borderou de achiziţie care modifică şi calitatea 
proprietarului şi predarea animalului la abator de către acest intermediar, califică şi documentaţia 
depusă ca neconformă cerinţelor legale aşa cum a fost depusă iniţial de Direcţia Sanitară 
Veterinară în anul 2006. 

Dosarele neconforme au fost restituite pentru a fi completate de DSVSA, în stăruinţa de a fi 
întocmite  conform cerinţelor legale, aspect dovedit cu înscrisurile depuse la dosar, dar cu toate 
aceste demersuri, dosarele au fost depuse la pârâta-rcurentă abia după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 180/2008, dosarele fiind conforme în noua reglementare chiar şi atunci când calul a fost 
predat spre abatorizare prin intermediari. 

Dosarele au fost depuse de reclamant şi de DSVSA, fiind înregistrate la pârâta-recurentă 
sub nr. 10515/13.11.2008. 

Neconformitatea documentaţiei reclamantului a fost sesizată de Ministerul Agriculturii 
care a sistat plăţile la nivelul judeţului Maramureş prin adresa nr. 120742/26.07.2006, deoarece 
animalele au fost predate unui intermediar italian. 



Referitor la legalitatea şi conformitatea documentaţiei, pârâta-recurentă a susţinut că 
instanţa de apel a făcut o simplă enumerare a documentelor depuse de reclamant în dosarele 
instanţei, dar acestea nu sunt identice cu cele depuse în anul 2006 şi restituite ca neconforme. 

Încercând să dovedească faptul că animalul nu a fost predat prin intermediari, reclamantul 
nu a mai depus la dosarul instanţei Borderoul de achiziţie prin care S.C. A. SRL Satu Mare a 
preluat calul de la reclamant. 

La instanţă a depus actul Tabel nominal cu proprietarii de cabaline AEI sacrificate la S.C. 
C. Alexandria, întocmite diferit. 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare a efectuat cercetări privind implicarea unor 
persoane în achiziţionarea şi predarea animalelor spre sacrificare, precum şi cu privire la 
persoanele implicate în întocmirea documentaţiilor şi a modului de achiziţionare a cabalinelor. 

Decizia instanţei de apel este criticabilă şi nelegală, deoarece mergând pe o greşită stabilire 
a stării de fapt şi a textelor aplicate, în mod greşit a stabilit daune interese în proporţii arbitrare, 
faptul că animalul a fost sacrificat iar actele întocmite pentru despăgubiri, deşi a solicitat ca 
acestea să fie dovedite cu acte oficiale eliberate de instituţiile abilitate ale statului privind 
achitarea impozitelor pe venit reglementate de lege, nu s-a făcut. 

Evaluarea în acest sens a unor declaraţii de la persoane care urmăreau acelaşi interes, 
imprimă acţiunii reclamantului şi caracterul unui test pentru a sonda practica instanţei, astfel că 
nu pot fi edificatoare în stabilirea adevărului. 

Daunele morale acordate de instanţa de apel nu au fost dovedite în speţă, argumentele de 
ordin pur subiectiv, de natura “reclamantul este sărac”, afectând caracterul de rigurozitate şi 
legalitate al hotărârii date în acest sens. 

Instanţa a apreciat în final în mod cu totul disproporţionat asupra cheltuielilor de judecată, 
care nu se justifică faţă de valoarea obiectului litigiului care este de 2.100 lei, fiind stabilit în final 
la de peste 30 de ori mai mare. 

Intimata Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, prin 
întâmpinare depusă la dosar f. 89, a arătat că nu are calitate procesuală pasivă. 

La termenul din 23 martie 2009, Curtea de Apel Cluj a dispus suspendarea soluţionării 
recursurilor, până la soluţionarea dosarului nr. 972/P/2008 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Baia Mare. 

Prin rezoluţia procurorului dată în dosarul nr. 972/P/2008 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Baia Mare, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor B.I., T.M., 
C.A.F., O.V., C.I., L.V. şi B.A.G. şi neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B.O. 

În această situaţie, la cererea reclamantului P.V., s-a dispus repunerea cauzei pe rol. 
Recurenta Direcţia pentru Agricultură Maramureş, a depus concluzii scrise prin care a 

solicitat admiterea recursului. 
Intimatul P.V. a depus concluzii scrise la dosar prin care a solicitat respingerea recursurilor 

şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată. 
Examinând recursurile formulate, prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 

următoarele: 
Litigiul dintre părţi, a fost generat de faptul că armăsarul reclamantului cu nr. matricol 

968000003073794, în vârstă de 10 ani, având o greutate de 350 kg, s-a constatat că suferă de 
anemie infecţioasă (B-205), prin actul sanitar veterinar de declarare a epizootiei nr. 234 din 
28.04.2006, încheiat de Direcţia Sanitară Veterinară Maramureş, Circumscripţia Sanitară 
Veterinară Zonală Baia Mare. 

Calul a fost evaluat la suma de 2.200 lei prin fişa de evaluare nr. 406 din 13.05.2006, 
întocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş. 

După ce la data de 15.01.2007 i-a notificat pe pârâţi, cărora le-a solicitat să îi restituie suma 
de 2.100 lei, prin răspunsul nr. 1349 din 21.02.2007, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Maramureş, i-a comunicat reclamantului că dosarul întocmit de o comisie 
formată din DSVSA Maramureş şi DADR Maramureş, a fost depus la DADR Maramureş, prin 
care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urma să deconteze plăţile stabilite de comisie, 
însă au apărut disfuncţii în sistemul de plăţi. 



Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin întâmpinare depusă la prima 
instanţă a solicitat respingerea acţiunii pentru lipsa calităţii procesuale pasive, iar pe fond ca 
neîntemeiată, deoarece reclamantul a predat calul unui terţ, agent italian, care l-a transportat la 
abatorul specializat S.C. C. SA Alexandria, în vederea sacrificării. 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş prin întâmpinare depusă la 
dosarul  primei instanţe, a solicitat respingerea acţiunii reclamantului pentru lipsa calităţii 
procesuale pasive, susţinând că petentul nu a prezentat acestei instituţii un dosar în condiţiile 
cerute de H.G. nr. 1415/2004 şi Ordinul nr. 686/2003. Prin concluziile scrise depuse la dosar de 
aceeaşi pârâtă, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă, pentru lipsa calităţii procesuale 
pasive, iar pe fond ca neîntemeiată, deoarece reclamantul a predat calul bolnav unui agent italian, 
dovedind astfel că este proprietarul calului pe care l-a predat la abatorul autorizat S.C. C. SA 
Alexandria. 

În prezent, recurenta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, 
recunoaşte că după apariţia Legii nr. 180/2008, documentaţia în vederea încadrării 
despăgubirilor pentru calul contaminat, poate fi depusă şi prin intermediari. 

Prin urmare, chiar dacă documentaţia iniţială nu ar fi fost alcătuită corespunzător, după 
apariţia Legii nr. 180/2008 de modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, documentaţia 
este valabilă şi dacă animalul a fost predat la abatorul specializat S.C. C. SA Alexandria, de către 
un intermediar. 

Tribunalul i-a obligat pe pârâţii-recurenţi la plata în solidar de către reclamant a sumei de 
20.000 lei cu titlu de daune interese reprezentând beneficiul nerealizat. 

Potrivit art. 1073 Cod civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a 
obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare, iar conform art. 1084 din acelaşi articol, 
daunele-interese ce sunt debite  creditorului cuprind în genere, pierderea ce a suferit şi beneficiul 
de care a fost lipsit, afară de excepţia şi modificările mai jos menţionate. 

Daunele-interese sunt despăgubiri ce pot fi acordate creditorului, nu numai strict atunci 
când obligaţia a cărei neexecutare totală sau parţială izvorăşte dintr-un contract, ci şi atunci când 
obligaţia respectivă îşi are izvorul în lege, respectiv în faptul juridic în înţelesul restrâns al 
noţiunii. 

În ceea ce priveşte întinderea sau cuantumul daunelor-interese, instanţa de recurs nu mai 
poate reanaliza probele analizate de instanţa de fond, întrucât în actuala lui configuraţie, recursul 
reprezintă o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată numai pentru motivele de 
nelegalitate prevăzute expres de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

Referitor la cheltuielile de judecată stabilite în sarcina recurenţilor, curtea apreciază că faţă 
de opunerea înverşunată a recurenţilor-intimaţi la admiterea acţiunii, de complexitatea probelor 
administrate în cauză, de durata de peste 4 ani a procesului şi de munca depusă de avocat, 
inclusiv cele legate de transportul la instanţă şi nu în ultimul rând de taxele judiciare de timbru 
plătite, cheltuielile de judecată au fost corect stabilite. 

În privinţa daunelor morale însă, curtea consideră că fiind vorba de un cal bolnav de 
anemie infecţioasă, indiferent de situaţia grea în care s-ar afla reclamantul, de pretinsa 
zdruncinare a încrederii sale în instituţiile statului, de reproşurile pârâţilor referitoare la 
întocmirea necorespunzătoare a documentaţiei, acestea nu sunt criterii în baza cărora instanţa de 
apel să poată dispune acordarea lor. 

 Pentru faptul că reclamantul a fost privat ani de zile de suma cuvenită cu titlu de 
despăgubire, i-au fost acordate daune interese corespunzătoare; pentru costurile suportate cu 
susţinerea procesului civil, inclusiv plata taxelor de timbru, i-au fost acordate cheltuieli de 
judecată. 

Îmbolnăvirea calului nu le este imputabilă pârâţilor, deoarece nu ei sunt cei ce l-au 
îmbolnăvit, ci doar neachitarea integrală a despăgubirilor de 2.100 lei (i-au fost plătiţi 100 lei), 
astfel că nu se poate susţine că prin aceasta, reclamantului i-ar fi fost lezate anumite valori morale 
ce definesc personalitatea umană cum ar fi fost demnitatea, onoarea, ori suferinţa încercată de 
acesta, pentru ca atingerile aduse acestor valori morale să îmbrace forme concrete de manifestare, 



iar în funcţie de intensitatea şi gravitatea cu care au fost percepute, instanţa să poată cuantifica 
într-o sumă de bani potrivită, prejudicial moral. 

În nici un caz, în sarcina pârâţilor-recurenţi nu putea fi reţinută obligaţia achitării 
daunelor morale, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile pentru daune 
morale.Pentru aceste considerente,  în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi (3) 
C.pr.civ., se vor admite în parte recursurile declarate de pârâţi împotriva deciziei tribunalului, 
care va fi modificată în parte, în sensul că va fi înlăturată din aceasta dispoziţia de obligare a 
pârâţilor în solidar la plata către reclamant a daunelor morale în sumă de 20.000 lei. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei recurate. 
În baza art. 276 C.pr.civ., intimatul P.V. va fi obligat să îi plătească recurentei Direcţia 

pentru Agricultură Maramureş cheltuieli de judecată în recurs în sumă de 311 lei; pârâţii-
recurenţi vor fi obligaţi să îi plătească intimatului P.V. cheltuieli de judecată în recurs în sumă de 
2.983 lei, după care se va dispune compensarea cheltuielilor de judecată până la concurenţa 
sumei celei mai mici şi vor fi obligaţi pârâţii-recurenţi în solidar să îi plătească intimatului P.V. 
cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 2.672 lei. (Judecător Traian Dârjan) 

 
 

18. Competenţă materială. Excepţie invocată după începerea dezbaterilor asupra 
fondului. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, sentinţa nr. 27/F din 16 decembrie 2011 

Prin acţiunea civilă înregistrată la 16 noiembrie 2006, reclamantul B.A.C. i-a chemat în 
judecată pe pârâţii Consiliul Judeţean Cluj, Spitalul de Recuperare Cluj şi Consiliul Judeţean Cluj, 
solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să constate că pe terenul proprietatea 
reclamantului din CF nr. 149838 Cluj-Napoca, nr. top 12843/1/7/1/3 teren în str.V. în suprafaţă 
de 782 mp este edificată o construcţie cu suprafaţă utilă de 346,12 mp construcţie-spălătorie, ce 
figurează conform autorizaţiei de construire nr. 1866 din 20.11.1996 ca fiind proprietatea 
Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca; să i se atribuie construcţia „spălătorie” edificată pe terenul 
său în baza dreptului de accesiune, cu plata de despăgubiri, sau să i se dea teren la schimb 
echivalent cu suprafaţa ocupată în intravilanul localităţii Cluj-Napoca, la o valoare echivalentă; cu 
cheltuieli de judecată. Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 480 şi urm., art. 504 
şi urm., art. 1073 şi art. 1074 Cod civil. 

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar la data de 17.11.2006, reclamantul a solicitat să 
se constate în contradictoriu cu pârâţii, că pe terenul proprietatea din CF nr. 149838/b în 
suprafaţă de 12843/1/7/1/3 teren  în str.V. în suprafaţă de 782 mp este edificată o construcţie cu 
suprafaţa utilă de 346,12 mp construcţie-spălătorie nr. 1866 din 20.11.1996 ca fiind proprietatea 
Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca; să se ia act de renunţare la petitul 2 din acţiune privind 
atribuirea construcţiei „spălătorie”, petit care devine „rog ca pârâţii să îmi lase în deplină 
proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 782 mp identificat în petitul 1”, iar în subsidiar, în 
cazul în care acest lucru nu este posibil, să i restituie contravaloarea acestui teren apreciat la 
valoarea de 499.000 lei; cu cheltuieli de judecată. 

Prin precizarea de acţiune din 18.01.2007, reclamantul a solicitat să fie obligat pârâtul 
Spitalul de Recuperare Cluj să îi lase în deplină proprietate şi posesie terenul proprietatea lui în 
suprafaţă de 782 mp situat în str.V. teren înscris  în CF nr. 149838 Cluj-Napoca, nr. top 
12843/1/7/1/3; să se constate că pe acest teren este edificată o constucţie „spălătorie” care 
figurează înscrisă în CF nr. 123575 Cluj-Napoca, nr. top 12843/6; să se dispună constatarea 
nulităţii absolute a înscrierii făcute sub B10 şi în foaia A ca fiind făcută din CF nr. 123575 Cluj-
Napoca, înscriere care contravine dispoziţiei sentinţei civile nr. 3890  din 2001 în sensul că nr. 
top corect este 12843/1 şi nu 12843; să se dispună rectificarea CF nr. 123575 Cluj-Napoca, în 
sensul că nr. top corect este 12843/1 şi nu 12843; să se ia act că a renunţat la judecata petitului 2 
din acţiune privind „spălătoria”; în subsidiar, în cazul în care pârâtul nu poate lăsa în deplină 



proprietate şi posesie terenul de 782 mp, să se dispună obligarea lui la plata sumei de 499.000 lei; 
cu cheltuieli de judecată. 

Reclamantul şi-a mai precizat acţiunea la data de 27 februarie 2007. 
La termenul din 27.02.2008, B.N.I., B.G.M., N.V., N.A., P.S. şi P.M. au formulat o cerere de 

intervenţie în interes propriu, în contradictoriu cu reclamantul şi pârâţii, solicitând să se constate 
că intervenienţii au dobândit prin accesiune imobiliară artificială dreptul de  proprietate asupra 
imobilului construcţie „spălătorie” edificat pe terenul proprietatea lor identificat în CF nr. 149838 
Cluj-Napoca, nr. top 12843/1/7/1/3; să se dispună intabularea dreptului lor de proprietate asupra 
construcţiei, cu titlu de accesiune şi cumpărare. 

La termenul din  17.02.2009, intervenienţii şi-au precizat cererea de intervenţie. 
Prin sentinţa civilă nr. 14180 din 21 septembrie 2001 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 

admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca ridicată din oficiu de instanţă 
şi în consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată intentate 
de reclamanţii A.G.L. şi A.D. în contradictoriu cu pârâţii Spitalul de Recuperare Cluj, Consiliul 
Judeţean Cluj, Judeţul Cluj prin Preşedintele consiliului Judeţean Cluj şi cererea de intervenienţie 
în interes propriu formulată de intervenienţii în interes propriu B.N.I., B.G.M., N.V., N.A., P.S. şi 
P.M., în favoarea Tribunalului Cluj. 

Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că întrucât valoarea obiectului litigiului este de 
peste 5 miliarde lei, raportat la prevederile art. 2 pct. 1 lit.b) C.pr.civ., competenţa soluţionării 
cauzei aparţine Tribunalului Cluj. 

Prin sentinţa civilă nr. 967 din 18 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj, s-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi 
s-a dispus trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj, pentru pronunţarea regulatorului de 
competenţă. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că valoarea de 915.611 lei care s-a raportat 
judecătoria pentru a stabili competenţa, a fost indicată de expert ca fiind valoarea de circulaţie a 
construcţiei în litigiu la data de 14.12.2010, ea neprezentând valoarea de la momentul introducerii 
acţiunii, în funcţie de care se stabileşte competenţa; modificările ulterioare a valorii intervenite pe 
parcursul judecăţii, nu duc la schimbarea competenţei. 

Or la data introducerii acţiunii, 16.11.2006, competentă să judece acţiunea era judecătoria, 
conform art. 1 alin. (1) C.pr.civ., dat fiindcă valoarea obiectului indicată de reclamant a fost de 
499.000 lei, valoare necontestată de pârâţi. 

Cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece acţiunea 
principală, potrivit art. 17 C.pr.civ. 

Potrivit art. 1591 alin. (2) C.pr.civ., necompetenţa teritorială poate fi invocată de părţi ori de 
către judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe. 

Competenţa materială a instanţei se stabileşte în funcţie de obiectul acţiunii principale. 
Acţiunea introductivă de instanţă a fost înregistrată la data de 16.11.2006 şi a suferit 

numeroase precizări, dar la 17.11.2006 a fost precizată în sensul că este o acţiune în revendicarea 
suprafeţei de 782 mp teren înscris în CF nr. 149838 Cluj-Napoca, nr. top 12843/1/7/1/3 în 
valoare de 499.000 lei, având şi un capăt de cerere privind constatarea că pe acest teren se află 
edificată o construcţie denumită „spălătorie”. 

Instanţa investită cu soluţionarea unei acţiuni, are obligaţia la prima zi de înfăţişare mai 
întâi să verifice dacă a fost timbrată corespunzător, după care trebuie să îşi verifice competenţa de 
soluţionare.  

Este adevărat că expertul S.D. a stabilit la 17.11.2009 că partea de 48,8% din construcţia 
„spălătorie” aflată pe terenul cu nr. top 12843/1/7/1/2, este de 1.867.010.510 lei ROL; iar expertul 
P.M. a stabilit că terenul în suprafaţă de 782 mp este de 516.1220 lei la data de 24.09.2009, în 
total construcţie şi teren valorează (strict în privinţa verificării competenţei materiale), 702.821 
lei RON. 

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. b) C.pr.civ., tribunalul judecă în primă instanţă procesele şi cererile 
în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 500.000 lei. 



Contrar susţinerilor tribunalului, la prima precizare a acţiunii reclamantului  din 17 
noiembrie 2006, capătul de cerere având ca obiect revendicare după preţuirea reclamantului 
conform art. 112 pct. 3 C.pr.civ., avea valoarea de 499.000 lei, în timp ce valoarea capătului de 
cerere având ca obiect constatarea că pe terenul reclamantului este edificată o construcţie 
„spălătorie” pentru care competenţa se stabileşte potrivit art. 18 C.pr.civ., valora câteva mii de lei, 
astfel încât valoarea cumulată a celor două capete de cerere să depăşească 500.000 lei. 

Dar dacă nu şi-a verificat competenţa materială până la intrarea în vigoare a Legii nr. 
202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, prin care s-a introdus 
art. 1591 alin. (2) C.pr.civ., necompetenţa materială şi teritorială de odine publică poate fi invocată 
de părţi ori de judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de 
începerea dezbaterilor asupra fondului. 

Cum acţiunea înregistrată la data de 16 noiembrie 2006 nu se afla la prima zi de înfăţişare 
la data de 21 septembrie 2011, judecătoria nu mai putea să invoce şi să admită excepţia 
necompetenţei materiale. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 22 C.pr.civ., se va stabili competenţa de soluţionare 
a acţiunii principale şi a cererii de intervenţie, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. (Judecător 
Traian Dârjan) 

 

19. Taxe de timbru. Recurs declarat de Statul Român prin Consiliul local 
municipal. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Anulare ca netimbrat 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3674 din 21 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 932/27.01.2009, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, a fost 
admisă cererea formulată de reclamanţii P.G. şi P.A., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român 
prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra apartamentului nr. 2 compus din 1 cameră, 
bucătărie, antreu, baie şi cămară, în suprafaţă de 35,15 mp, înscris în cartea funciară nr. 166804 
Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/II şi a apartamentului nr. 6 compus din 1 magazin alimentar, 
spaţiu cu altă destinaţie - 6 încăperi, în suprafaţă de 123,33 mp, înscris în cartea funciară nr. 
166805 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10078/1/VI, ambele situate în mun. Cluj-Napoca, str. Dragalina 
nr. 116, jud. Cluj, prin atribuirea acestora în proprietatea exclusivă a reclamanţilor. 

Au fost obligaţi reclamanţii la plata către pârât a sumei de 702.000 lei, cu titlu de sultă. 
Prin decizia civilă nr. 296/A din 14 iunie 2011 a Tribunalului Cluj s-a respins apelul 

declarat de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CLUJ-NAPOCA împotriva Sentinţei civile 
nr. 932/2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca. 

S-a admis apelul declarat de P.G. şi P.A. împotriva aceleiaşi sentinţe, aceasta fiind 
schimbată în parte în sensul că au fost obligaţi reclamanţii P.G. şi P.A. să plătească pârâtului 
suma de 328.762 lei cu titlu de sultă.  

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
Pârâtul a fost obligat să plătească reclamanţilor suma de 5922 lei cheltuieli de judecată în 

apel. 
Pârâtul STATUL ROMÂN, prin CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA a  declarat 

recurs  împotriva deciziei civile nr. 296/A/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj în contradictoriu 
cu reclamanţii P.G. şi P.A., având ca obiect partaj judiciar. 

 Dovada de îndeplinire a procedurii de citare confirmă împrejurarea că recurentului i-a fost 
adus la cunoştinţă obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru în valoare de 3652,95 lei şi a 
timbrului judiciar în valoare de 5 lei  în conformitate cu dispoziţiile art.19 din Legea nr.146/1997. 

            Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti [...] sunt supuse taxelor 
judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum 
obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru. 



        Dispoziţiile art. 11  din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru statuează 
: Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează 
cu 50% din: taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima 
instanţa. 

         Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost 
plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul 
procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere 
petentului sa achite suma datorată pana la primul termen de judecata. In cazul când se 
micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, 
taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea 
ulterioara. 

          Neîndeplinirea obligaţiei de plata până la termenul stabilit se sancţionează cu 
anularea acţiunii sau a cererii în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru. 

         CURTEA CONSTITUŢIONALĂ prin DECIZIA nr. 935 din 18 octombrie 2007 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru a statuat că accesul liber la justiţie nu înseamnă că acesta trebuie să fie în 
toate cazurile gratuit şi în acest sens s-a reţinut că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio 
interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi echitabil ca justiţiabilii care trag un folos 
nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea 
cheltuielilor acestora. De asemenea, Curtea a constatat că dispoziţiile Legii nr. 146/1997 nu aduc 
atingere statului de drept, democratic şi social, demnităţii omului, drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală. 

           Curtea  Europeană a Drepturilor Omului aminteşte, în cauza Weissman şi alţii contra 
România,  că nu a negat niciodată că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica 
impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la un tribunal (Tolstoy-
Miloslavsky, citat mai sus, pag. 80-81, §§ 61 şi următoarele, şi Kreutz).  

         Constatând că recurentul, deşi legal citat cu menţiunea de a achita   taxa  judiciară de 
timbru  şi a timbrului judiciar, nu a îndeplinit  obligaţia  de plata până la termenul stabilit astfel 
că urmează a se aplica  sancţiunea  anularii acţiunii  în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga recurentul, aflat în culpă procesuală faţă 
de anularea recursului, să plătească intimaţilor P.G. şi P.A. suma de 1500 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanţei aflată la fila 24. curtea nu a 
dispus reducerea onorariului dat fiind că intimaţii au angajat apărătorul, au plătit onorariul 
acestuia, a fost formulată întâmpinare de către apărător iar abia ulterior a intervenit neplata taxei 
de timbru care a dus la prezenta soluţie. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 
 

20. Citarea părţilor. Păstrarea termenului în cunoştinţă după disjungere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 5310/R din 19 decembrie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1542/F/12.09.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud s-
au respins ca neîntemeiate excepţiile invocate de pârâta S.N.T.F.M.C.M. S.A. Bucureşti, precum şi 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta S.N.T.F.M.C.M. SA – Sucursala 
Transilvania. 

S-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta B.P.I.C., prin Sindicatul 
„Libertatea Căi Ferate” Cluj, împotriva pârâtelor S.N.T.F.M.C.M. SA Bucureşti şi S.N.T.F.M.C.M. 
SA - Sucursala Transilvania şi în consecinţă: 

- au fost obligate pârâtele să plătească reclamantului/tei salariul suplimentar pentru anii 
2007, 2008, 2009, echivalent cu salariul de bază de încadrare al salariatului din luna decembrie a 



anului pentru care se acordă, sumă indexată cu rata inflaţiei de la data scadenţei şi până la data 
plăţii efective;  

- au fost obligate pârâtele să plătească reclamantului/tei ajutorul material acordat cu 
ocazia sărbătorilor de „Ziua feroviarilor”, Paşti şi Crăciun pentru anul 2009, echivalent cu un 
salariu de bază la nivelul clasei I de salarizare, sumă indexată cu rata inflaţiei de la data scadenţei 
şi până la data plăţii efective; 

- au fost obligate pârâtele să plătească reclamantului/tei suma ce reprezintă echivalentul a 
6 (şase) salarii de bază brute  negociate, sumă actualizată cu rata inflaţiei, pe perioada cuprinsă 
între data concedierii şi data plăţii efective, cu titlu de plată compensatorie. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului/tei de obligare a pârâtelor la plata 
contravalorii bonurilor de masă neeliberate pentru perioada 01.04.2009-31.12.2009, echivalentul 
zilelor lucrătoare prestate de reclamant/ă x 8,72 lei valoarea nominală a unui tichet de masă. 

Au fost obligate pârâtele să plătească reclamantului/tei suma de 150 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

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

„Prin acţiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Cluj, reclamatul/ta B.P.I.C., 
împreună cu alţi  reclamanţi, prin Sindicatul „Libertatea Căi Ferate” Cluj, au chemat în judecată 
pe pârâtele S.N.T.F.M.C.M. S.A. Bucureşti şi S.N.T.F.M.C.M. S.A.- Sucursala Cluj solicitând 
obligarea pârâtelor, în solidar, la plata indexată către fiecare reclamant din acel dosar a: salariului 
suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, echivalent cu salariul de bază de încadrare al 
salariatului din luna decembrie a anului pentru care se acordă; ajutorului material acordat cu 
ocazia sărbătorilor de „Ziua feroviarilor”, Paşti şi Crăciun pentru anul 2009, echivalent cu un 
salariu de bază la nivelul clasei I de salarizare;  contravaloarea bonurilor de masă neeliberate 
începând cu luna aprilie 2009, echivalentul zilelor lucrătoare prestate de reclamant/ă x 8,72 lei 
valoarea nominală a unui tichet de masă . 

În motivare s-a arătat că potrivit Contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de 
unitate, înregistrat la Direcţia de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti sub nr. 
1632/29.03.2007, prelungit prin actul adiţional nr. 2093/08.04.2008 şi apoi CCM înregistrat sub 
nr.2584/04.06.2009, - art. 30- pentru munca desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după 
expirarea acestuia, personalul societăţii poate primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul 
de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv; art.64 reglementează dreptul 
salariaţilor de a beneficia de un ajutor material de  sărbătorile de paşti şi de crăciun, precum şi de 
premiere pentru Ziua feroviarului iar art.74  le dă dreptul la acordarea tichetelor de masă potrivit 
legislaţiei în vigoare. Se susţine că  reclamanţii nu au primit salariul suplimentar  pentru anii 
2007, 2008 şi 2009, ajutorul pentru Paşti, Crăciun şi Ziua feroviarului  2009 şi nici tichetele de 
masă începând cu luna aprilie 2009 deşi contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 
constituie legea părţilor. 

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 40 alin. 2 lit. c, art. 236 alin. 1, 241 alin. 1 lit. b din 
Codul muncii, art. 30 alin. 1, art. 31 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.  

Acţiunea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru, conform art. 285 din Codul 
muncii. 

Tribunalul Cluj, a disjuns din acel dosar  acţiunea formulată de 105 reclamanţi care au 
domiciliul în judeţul Bistriţa Năsăud, a format dosarul nr.xxx/117/2011 şi, apoi, prin sentinţa 
civilă nr.623/2011 a declinat acţiunea  celor 105 reclamanţi, în favoarea Tribunalului Bistriţa-
Năsăud, cauza fiind înregistrată la această instanţă sub nr. yyy/112/2011, dosar din care, prin 
încheierea  din data de 13.07.2011 au fost disjunse acţiunile reclamanţilor fiind formate 105 
dosare,  acţiunea reclamantului fiind înregistrată sub nr. de mai sus.  

În dosarul nr.yyy/112/2011, anterior disjungerii, la data de 27.06.2011,  45 din cei 105 
reclamanţi iniţiali, printre care şi reclamantul din prezentul dosar, prin avocat ales, au 
formulat completare de acţiune, prin care, pe lângă cererile iniţiale, au solicitat obligarea 
pârâtelor la plata  către fiecare reclamant a sumei ce  reprezintă echivalentul a 6(şase) salarii de 
bază brute  negociate, sumă actualizată cu rata inflaţiei, cu titlu de plată compensatorie, ca 



urmare a concedierii, arătând în motivare că,  reclamantul din prezentul dosar, a fost concediat în 
anul 2011 şi, potrivit  contractului colectiv de muncă aplicabil este îndreptăţit să beneficieze de 
salarii compensatorii echivalent cu 6 salarii de bază  brute negociate şi că pârâtele nu i-au achitat 
această plată compensatorie. 

Pârâta S.N.T.F.M.C.M. S.A. Bucureşti, legal citată, a formulat întâmpinare în dosarul 
nr.yyy/112/2011, anterior disjungerii acţiunilor, întâmpinare care se află depusă şi în prezentul 
dosar la filele 49-55, prin care au fost invocate mai multe excepţii,  urmând să fie analizate cele 
unite cu fondul prezentei cauze, celelalte fiind soluţionate potrivit preambulului prezentei 
hotărâri.  

În ce priveşte reclamantul/ta din prezenta acţiune  pârâta a  invocat următoarele excepţii:  
1. excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de  sentinţa civilă  pronunţată în dosarul 

nr.zzz/112/2009 în care a avut calitatea de reclamant/ă, cu aceiaşi pârâţi şi în care a solicitat 
premierea pentru Ziua feroviarului 2006-2008;  

2. excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile.  
S-a subliniat faptul că la nivelul societăţii pârâte şi al sucursalelor sale s-au constituit 

comisii mixte patronat-sindicate, ale căror atribuţii sunt cele de analiză a sesizărilor sindicatelor 
în legătură cu executarea contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de muncă. 
Obligaţia sesizării prealabile a acestor comisii este prevăzută de art. 117 din contractul colectiv de 
muncă la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar pe anii 2006-2008 valabil până în anul 
2010;  

3. excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, faţă de data sesizării instanţei, 11.05.2011.  
Se susţine că drepturile solicitate de reclamant nu au natură salarială şi nici nu sunt 

stipulate în contractul individual de muncă, ele avându-şi izvorul în contractul colectiv de muncă 
astfel că sunt incidente dispoziţiile art.283 alin.1 litera „e” din Codul muncii, întrucât se invocă 
neexecutarea unor clauze din contractul colectiv de muncă, termenul de prescripţie fiind de 6 
luni, termen împlinit la data formulării acţiunii. 

Pe de altă parte, în ce priveşte prima pentru Ziua Feroviarului 2008, ajutorul pentru paşti 
2008 au fost scadente la 23.04.2008 şi respectiv 27.04.2008, astfel că în privinţa acestora este 
împlinit şi termenul de prescripţie de 3 ani.   

4. excepţia inadmisibilităţii acţiunii în ce priveşte  drepturile solicitate, în privinţa 
ajutoarelor pentru Paşti şi Crăciun şi premierea pentru Ziua Feroviarului, pentru anii 2009 şi 
2010, potrivit CCM înregistrat sub nr.2584/04.06.2009, procesului verbal semnat de părţile 
semnatare ale CCM la nivel de unitate din 03.06.2009 şi actului adiţional la CCM 
nr.1713/21.04.2010, aceste drepturi au fost suspendate de comun acord şi nu se acordă pentru 
aceşti ani iar în privinţa  salariului suplimentar pentru anul 2008/2009 sunt incidente dispoziţiile 
OUG nr.81/1997 respectiv  unitatea nu a avut posibilităţi materiale să le plătească, societatea 
înregistrând pierderi. 

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca neîntemeiată 
În privinţa salariului suplimentar se arată că prevederile art. 30 din contractul colectiv de 

muncă, invocate de reclamant în susţinerea pretenţiilor formulate, nu obligă societatea să 
plătească salariaţilor salariul suplimentar, ci instituie doar posibilitatea unei asemenea plăţi. 

Sumele necesare plăţii acestui salariu provin din veniturile realizate de societate iar în anii 
2008 şi 2009 veniturile nu au acoperit cheltuielile, la nivelul societăţii înregistrându-se pierderi. 

Plata salariului suplimentar a fost condiţionată de existenţa veniturilor în acest sens, care 
rămân după acoperirea cheltuielilor. 

Pârâta a formulat apărări în privinţa  ajutoarelor materiale de Paşti, Crăciun şi premierea 
pentru ziua feroviarului în privinţa anilor 2008 şi 2009, deşi instanţa a fost investită doar  cu 
privire la drepturile aferente anului 2009, susţinând că potrivit art.64 alin.1 şi 2 din CCM la nivel 
de unitate  aceste ajutoare se stabilesc de Consiliul de Administraţie şi în speţă o astfel de 
hotărâre nu există şi pentru acordare a acestor sume trebuie parcursă o anumită procedură, 
procedură care nu a fost  îndeplinită în cauză. Aceste ajutoare se acordă din venituri proprii şi nu 
din alocaţii bugetare iar pârâte nu a dispus de fonduri cu această destinaţie. 



Pe de altă parte   potrivit art.64 alin.1 din CCM pe anul 2009/2010 aceste drepturi au fost 
suprimate pentru  anii 2008 şi 2009. 

În legătură cu plăţile compensatorii solicitate de reclamant , pârâta  a solicitat respingerea 
acestei cereri arătând că  astfel de drepturi sunt prevăzute în CCM la nivel de ramură transporturi 
însă acesta nu poate fi invocat întrucât  pârâtei i s-a negat dreptul la negociere, fiind negat astfel 
dreptul partenerilor socialei  de a negocia  eventuale plăţi compensatorii şi drept urmare,  în baza 
acestui contract colectiv de muncă, nu se poate naşte un drept individual în favoarea 
reclamantului. 

Pe de altă parte,  reclamantul a fost  concediat potrivit OG nr.9/201o, , fiind disponibilizat 
urmare a  restructurării şi reorganizării societăţii, în cadrul unei concedieri colective şi drepturile 
cuvenite  sunt  cele prevăzute în acest act normativ, act cu caracter special derogator de la 
prevederile CCM la nivel de ramură transporturi, fiind inadmisibilă cumularea drepturilor  
prevăzute în cele două acte. 

 Pârâta s-a opus  ca  în eventualitatea în care acţiune ava fi admisă să fie obligată la plata 
indexată a sumelor solicitate. 

În ce priveşte cererea de obligare la plata c/v tichetelor de masă  pârâta nu a formulat 
apărări în scris. 

Pârâta iniţială de rând 2, S.N.T.F.M.C.M. S.A. - Sucursala Cluj, în fiinţă la data 
promovării acţiunii(10.02.2010) a formulat întâmpinare atât în dosarul Tribunalului Cluj, 
nr.ttt/117/2010 prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive întrucât nu are 
personalitate juridică iar drepturile solicitate  decurg din CCM  la care nu a fost parte, parte fiind 
S.N.T.F.M.C.M.. 

După declinarea acţiunilor la Tribunalul BN  s-a depus întâmpinare din partea Sucursalei 
Transilvania în dosarul nr.yyy/112/2011, anterior disjungerii, sucursală care  este rezultatul 
reorganizării pârâtei iniţiale, reorganizare  ce a avut loc  în timpul procesului şi în urma căreia 
drepturile şi obligaţiile   sucursalei Cluj au fost preluate de Sucursala Transilvania, care a 
dobândit astfel calitatea de pârâtă, prin întâmpinare  reiterându-se excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive .  

Analizând prioritar excepţiile invocate, conform art. 137 C.proc.civ., în ordinea lor 
firească, tribunalul reţine că acestea nu sunt întemeiate. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Sucursala Transilvania a 
S.N.T.F.M.C.M. S.A., nu poate fi reţinută în condiţiile în care această pârâtă are calitatea de 
angajator, contractele de muncă fiind încheiate cu fosta sucursală Cluj,  a cărei continuatoare este 
pârâta  şi locul de muncă al reclamantului este în cadrul sucursalei pârâte astfel încât, prin prisma 
art. 41 alin. 2 C.pr.civ., chiar dacă nu are personalitate juridică dar are organe proprii de 
conducere, numite de societatea-mamă, poate sta în judecată ca pârâtă. 

Toate excepţiile invocate de pârâta S.N.T.F.M.C.M. S.A.  nu sunt întemeiate şi vor fi 
respinse ca atare. 

Excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de sentinţa civilă nr. 1196/F/2011, pronunţată 
de Tribunalul Bistriţa Năsăud în dosarul nr. zzz/112/2009, va fi respinsă ca neîntemeiată, 
nefiind îndeplinită condiţia identităţii de obiect întrucât, prin sentinţa respectivă  s-a soluţionat 
cererea reclamantului având obiect acordarea premiul pentru „ziua feroviarului” pentru anii 
2006, 2007 şi 2008 or, în prezentul dosar, se solicită premiul pentru „Ziua feroviarului” pentru 
anul 2009, precum şi celelalte drepturi, anterior arătate (premiul anual pentru anii 2007, 2008 şi 
2009, tichete de masă şi ajutoarele pentru Paşti şi Crăciun, pentru anul 2009). 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile este neîntemeiată 
întrucât, în temeiul principiului liberului acces la justiţie, orice persoană se poate adresa instanţei 
în vederea realizării dreptului pretins.  

Nu există niciun text de lege care să instituie expres obligativitatea îndeplinirii vreunei 
proceduri prealabile sesizării instanţei. 

Procedura sesizării comisiilor mixte patronat-sindicate, invocată de pârâtă, este însă una 
cu caracter administrativ şi nicidecum administrativ-jurisdicţional. 



Conform art. 21 alin. 4 din Constituţie, art. 6 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative. 

Fiind vorba de o jurisdicţie facultativă, persoana interesată are posibilitatea de opţiune 
între a se adresa organului administrativ – comisia mixtă patronat-sindicate – sau a se adresa 
instanţei de judecată. 

Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este de asemenea neîntemeiată 
Obiectul acţiunii îl constituie plata salariului suplimentar, acordat pentru munca 

desfăşurată în cursul unui an calendaristic (adică salariul al 13-lea), echivalent cu salariul de bază 
de încadrare din luna decembrie a anului pentru care se acordă, ajutoarele de Paşti , Crăciun, Ziua 
Feroviarului, tichete de masă. 

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

Ca atare, pornind de la această reglementare legală, rezultă că toate drepturile solicitate de 
reclamant sunt venituri asimilate salariilor. 

Fiind evident că aceste  drepturi sunt de natură salarială, devin incidente dispoziţiile art. 
268 alin. 1 lit. c din Codul muncii cu privire la termenul de  3 ani de prescripţie a dreptului la 
acţiune, care curge de la data naşterii dreptului, respectiv, pentru salariul suplimentar aferent 
anului 2007, începând cu data de 1 ianuarie 2008, pentru cel din anul 2008, începând cu 1 
ianuarie 2009 şi cel pentru anul 2009 începând cu 1 ianuarie 2010; pentru celelalte drepturi   
termenul de prescripţia a început să curgă doar în anul 2009, în timp ce acţiune a fost promovată 
la data de 10.02.2010 , data înregistrării acţiunii colective la tribunalul Cluj şi nu data la care a 
fost înregistrat dosarul  la Tribunalul BN, urmare  a declinării competenţei de soluţionare. Prin 
urmare termenul de prescripţie de trei ani nu este împlinit  pentru niciunul din drepturile 
solicitate. 

 Dispoziţiile art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii stabilesc un termen de prescripţie de 
3 ani pentru formularea cererilor care au ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă constând în 
plata unor drepturi salariale ori despăgubiri băneşti către salariat, precum şi în cazul răspunderii 
patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator. 

Termenul de prescripţie de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. e din Codul muncii a fost 
instituit pentru a asigura restabilirea, cu celeritate, a situaţiei de legalitate în care trebuie să se 
desfăşoare raporturile de muncă, având în vedere natura specifică a acestora. 

Contractul colectiv de muncă cuprinde dispoziţii diverse, referitoare la salarizare, la 
contractul individual de muncă, la drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv la modalitatea de 
contestare a deciziilor unilaterale ale angajatorului. În consecinţă, sunt sau pot fi clauze în 
contractul colectiv de muncă dispoziţii relative la toate drepturile la acţiune pentru care art. 283 
alin. (1) lit. a) - d) din Codul muncii a reglementat termene speciale distincte de prescripţie. Dacă 
s-ar accepta susţinerile pârâtei, aceste termene nu ar avea aplicabilitate, în condiţiile în care 
nerespectarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior constituie o neexecutare a 
contractului colectiv de muncă. 

În consecinţă, ori de câte ori obiectul conflictului individual de muncă îl constituie plata 
unor drepturi salariale neacordate, indiferent de izvorul lor, termenul de prescripţie este cel 
prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. c din Codul muncii, prevederile art. 268 alin. 1 lit. e din Codul 
muncii fiind incidente numai în situaţia neexecutării unor clauze ale contractului colectiv de 
muncă, altele decât cele privitoare la drepturi salariale neacordate. 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii întemeiată pe lipsa fondurilor şi faptul că, în anul 2009  
CCM la nivel de unitate ar fi fost suspendat , reprezintă, în realitate apărări de fond,  astfel că şi 
această excepţie va fi respinsă. 

Analizând fondul pretenţiilor formulate tribunalul reţine următoarele: 
Referitor la salariul suplimentar pentru anii 2007, 2008 şi 2009. 



Potrivit art. 30 din CCM pe anii 2007-2008 şi din CCM pe anii 2009-2010, pentru munca 
desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, angajaţii vor primi un salariu 
suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv, 
criteriile care condiţionează acordarea salariului suplimentar fiind prevăzute în anexa 6. 

Salariul suplimentar constituie un drept salarial, fondul necesar pentru acordarea acestuia 
constituindu-se din fondul de salarii. 

Conform art. 24 alin. 4 din Statutul pârâtei, aprobat prin HG nr. 582/1998, drepturile şi 
obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.  

Potrivit art. 236 alin. 4 Codul muncii în forma  în vigoare  pentru perioada în discuţie, 
contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea 
părţilor. 

Executarea contractului colectiv este obligatorie pentru părţi potrivit art. 30 alin. 1 din 
Legea nr. 130/1996, republicată, iar prevederile acestor contracte produc efecte faţă de toţi 
salariaţii, indiferent de data angajării, conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 130/1996 republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, republicată, contractele colective 
de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin 
contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.  

Conform anexei 6 la contractul colectiv de muncă, de salariul suplimentar nu beneficiază 
următoarele categorii de salariaţi: 

1. cei cărora li s-a aplicat sancţiunea retrogradării din funcţie sau categorie, în cadrul 
aceleiaşi profesii, pe o perioadă de maxim 60 de zile; 

2. cei concediaţi disciplinar; 
3. cei cărora li s-a aplicat sancţiunea retragerii disciplinare, pe o perioadă de 1-6 luni, din 

funcţii care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor şi trecerii într-o funcţie inferioară, 
corespunzătoare pregătirii profesionale în aceeaşi sau în altă localitate; 

4. cei cărora li s-a aplicat sancţiunea înlocuirii disciplinare din funcţii care concură la 
siguranţa circulaţiei trenurilor şi trecerii într-o funcţie inferioară, corespunzătoare pregătirii 
profesionale în aceeaşi sau în altă localitate; 

5. cei care în cursul unui an calendaristic au absentat nemotivat de la serviciu mai mult de 
1 zi sau de 1 tură; 

6. cei cărora li s-au aplicat în cursul anului calendaristic repetat sau cumulat sancţiunile: 
- retragerea uneia sau a mai multor clase de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni sau celor 

încadraţi cu salariul la nivelul minim al funcţiei sau meseriei, diminuarea acestuia cu 5-10% pe 
aceeaşi perioadă; 

- reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% în 
cazul celor care ocupă funcţii de conducere cu salarii fixe. 

Ca atare, excluderea de la beneficiul salariului suplimentar este prevăzută în situaţii expres 
şi limitativ indicate în anexa 6. 

Faţă de dispoziţiile legale ce reglementează drepturile salariaţilor la salarizare, respectiv 
obligaţiile corelative ale angajatorului, precum şi caracterele şi efectele contractelor colective de 
muncă legal încheiate, tribunalul constată că reclamantul este îndreptăţit să primească salariul 
suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului pentru care 
se recunoaşte dreptul pentru perioada în care a fost efectiv angajat al pârâtei şi anume: pentru 
anii 2007, 2008 şi 2009. 

Sumele datorate suportă riscul devalorizării, astfel că debitorul obligaţiei de plată este ţinut 
la repararea în totalitate a prejudiciului, motiv pentru care se impune obligarea debitorului la 
plata actualizată cu indicele inflaţiei a sumelor cuvenite, începând cu data scadenţei obligaţiei.  

Nu poate fi reţinută apărarea pârâtei, conform căreia plata salariului suplimentar 
constituie o facultate şi nu o obligaţie, aceasta fiind condiţionată de existenţa fondurilor băneşti 
cu această destinaţie. 

Prevederea cuprinsă în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi a celui la nivel de 
grup de unităţi din transportul feroviar privitoare la plata salariului suplimentar menţionează 



faptul că salariaţii vor primi un salariu suplimentar, ceea ce înseamnă că s-a instituit în fapt 
obligaţia angajatorului şi nu facultatea acestuia de a plăti acest salariu. 

Dacă se dorea ca plata să constituie o simplă facultate, lăsată la aprecierea angajatorului în 
funcţie de fondurile de care dispune, s-ar fi menţionat că salariaţii vor putea primi un astfel de 
salariu. 

Or, în condiţiile în care norma este una imperativă, condiţionarea recunoaşterii dreptului 
şi acordării acestuia de existenţa de fonduri, nu poate fi acceptată.  

Atâta timp cât prin contractul colectiv de muncă s-a prevăzut obligaţia constituirii 
fondului, pârâta trebuia să îndeplinească această obligaţie, respectiv să constituie lunar fondul 
din care să acorde salariaţilor drepturile ce decurg din contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Este adevărat că, aşa cum rezultă din actele adiţionale încheiate, contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate pe anii 2007-2008 s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2008, iar 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 2009-2010 s-a aplicat doar din data de 4 
iunie 2009, data înregistrării sale, astfel că la nivel de unitate nu a existat contract colectiv de 
muncă în intervalul 1 ianuarie 2009 – 4 iunie 2009, însă în tot acest interval de timp, începând 
din data de 28 decembrie 2006 şi până la data de 31 ianuarie 2011, a fost în vigoare şi s-a 
aplicat contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar pe anii 
2006-2008 nr. 2836/2006 care, la art. 30, prevedea dreptul salariaţilor la plata salariului 
suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv. 

Potrivit art. 3 alin. 1 al contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din 
transportul feroviar, clauzele acestui contract produc efecte faţă de toţi salariaţii încadraţi în 
unităţile care fac parte din grupul de unităţi feroviare (pârâta S.N.T.F.M.C.M.S.A. Bucureşti fiind 
menţionată la pct. 3 din anexa 4 la contractul colectiv la nivel de grup de unităţi) şi pentru 
perioada în care din diverse motive nu există contract colectiv de muncă la nivel de unitate, 
indiferent de structura capitalului acesteia. Părţilor le revine obligaţia respectării prevederilor 
cuprinse în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul grupurilor de unităţi din transportul 
feroviar.  

Ca atare, în raport de dispoziţiile contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, 
respectiv a celui superior, la nivel de grup de unităţi, incidente pentru perioada anilor 2007-2009, 
reclamantul este îndreptăţit să primească salariul suplimentar pentru perioada în care a 
prestat activitate, respectiv pentru anii 2007, 2008, 2009. 

Astfel, în speţă, nu are nicio relevanţă în cauză faptul că  în anul 2009 CCM la nivel de 
unitate ar fi fost suspendat, drepturile pentru anul 2009 urmând să fie acordate în baza  
Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar. 

Este adevărat că prin cererea introductivă de instanţă înregistrată pe rolul Tribunalului 
Cluj, reclamantul a solicitat acordarea drepturilor solicitate în temeiul CCM la nivel de unitate şi 
cel la nivel de ramură(care este contestat), dar nu este mai puţin adevărat că, în drept, la finalul 
expunerii motivelor invocate în susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că 
„în drept invocăm dispoziţiile contractelor colective de muncă aplicabile perioadelor pentru care 
s-au solicitat despăgubirile în echivalentul drepturilor salariale neachitate”. 

Cu alte cuvinte, reclamantul şi-a fundamentat din punct de vedere juridic, acţiunea pe 
prevederile tuturor contractelor colective de muncă aplicabile perioadelor pentru care au fost 
solicitate despăgubirile în echivalent a drepturilor salariale neachitate. 

În conformitate cu prevederile art. 247 C. muncii(în forma în vigoare  pentru perioada din 
litigiu), în cazul în care, la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură, nu există Contract 
colectiv de muncă se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. 

Prin prisma acestei dispoziţii legale, ca urmare a suspendării prevederilor Contractului 
colectiv de muncă la nivel de unitate, pentru perioada 01.01.2009 – 04.06.2009, în cauză, au 
devenit aplicabile prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din 
transportul feroviar. 

Referitor la  ajutorul material pentru  sărbătorile de Paşti 2009, Crăciun 2009 şi  
premierea pentru Ziua feroviarului 2009, tribunalul reţine că aceste drepturi salariale sunt 
cuvenite reclamantului în temeiul art.71 alin. 1 şi 2 din Contractul colectiv de muncă la nivel de 



grup de unităţi din transportul feroviar, cele anterior reţinute cu privire la incidenţa acestui 
contract colectiv , cu ocazia analizării  îndreptăţirii la salariul suplimentar pentru anul 2009,  
fiind valabile şi cu privire la  aceste drepturi. 

Nu poate fi reţinută apărarea pârâtei în sensul că estimarea cuantumului primei de Ziua 
feroviarului se determină de către consiliul de administraţie în funcţie de posibilităţile financiare 
ale acesteia. Plata acestei prime nu este condiţionată de desfăşurarea ori finalizarea vreunei 
negocieri, nefiind o obligaţie stipulată sub condiţie suspensivă, fiind o obligaţie pură şi simplă, 
neafectată de modalităţi. Astfel, suma care trebuie acordată, fiind deci stabilită imperativ, se 
situează cel puţin la nivelul clasei I de salarizare. Prin urmare, în lipsa negocierii, suma se acordă 
în cuantumul său minim deoarece printr-o eventuală negociere nu s-a reuşit creşterea 
cuantumului acestei sume peste nivelul minim stabilit de către părţi. Posibilităţile financiare sunt 
irelevante pentru existenţa şi executarea obligaţiilor. Dacă s-a instituit obligaţia de acordare a 
drepturilor solicitate, pârâtele trebuia să le îndeplinească şi să acorde reclamantului toate 
drepturile ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă aplicabil.  

Aşa fiind vor fi obligate pârâtele  să plătească reclamantului salariul suplimentar pentru 
anii 2007, 2008, 2009, echivalent cu salariul de bază de încadrare al salariatului din luna 
decembrie a anului pentru care se acordă;  ajutorul material acordat cu ocazia sărbătorilor de 
„Ziua feroviarilor”, Paşti şi Crăciun pentru anul 2009, echivalent cu un salariu de bază la nivelul 
clasei I de salarizare. 

Dată fiind neplata la timp a sumelor cuvenite, potrivit art.166 alin.4 din Codul muncii, 
sumele ce urmează a fi achitate vor fi actualizate cu indicele inflaţiei la data plăţii efective, pentru 
perioada cuprinsă între data scadenţei fiecărei sume şi data plăţii efective. 

Cererea având obiect  acordarea c/v tichetelor de masă,  pentru perioada aprilie 2009-
decembrie 2009(având în vedere că doar  drepturile aferente acestei perioade erau scadente la 
data promovării acţiunii, 10.02.2010 şi, ulterior promovării, acţiunea nu a fost precizată  şi pentru 
perioada ulterioară, până la pronunţare), va fi respinsă de tribunal ca neîntemeiată, având în 
vedre următoarele argumente: 

CCM  prevăd  acordarea a câte unui tichet de masă pe zi pe angajat „conform prevederilor 
legale”.  

Conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 „tichetele de masă se acordă în limita 
prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul 
bugetar şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte 
categorii de angajatori”.  

În consecinţă, acordarea tichetelor de masă de către angajator este o posibilitate 
determinată de resursele financiare proprii, în acelaşi sens statuând şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin Decizia nr. 14 din 18.02.2008, pronunţată în cadrul unui recurs în interesul legii, în 
care s-a menţionat expres că tichetele de masă „nu reprezintă un drept, ci o vocaţie ce se poate 
realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu această destinaţie”. 

Drept urmare, întrucât, în bugetul de venituri şi cheltuieli al CFR pe anul 2009 s-au alocat 
sume pentru plata tichetelor de masă numai pentru lunile ianuarie-martie iar prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 (aprobat prin H.G. nr. 309/2010) nu s-au alocat sume 
pentru plata tichetelor de masă, pârâtele nu pot fi obligate la plata c/v tichetelor de masă 
începând cu luna aprilie 2009  până la 31 decembrie 2009. 

Cererea având obiect  obligarea pârâtelor la plata sumei ce reprezintă echivalentul a 6 
salarii de bază brute negociate, cu titlu de plată compensatorie, este întemeiată, având în 
vedere considerentele ce urmează:  

Reclamantul a fost concediat începând cu 8  iulie 2011, în cadrul unei proceduri de 
concediere colectivă, concediere colectivă care a avut loc în baza  Programului de restructurare şi 
reorganizare a CFR Marfă SA aprobat de Hotărârea AGA nr.8/2011, fiind emisă  decizia de 
concediere individuală din data de 6 iunie 2011, temeiul de drept al concedierii fiind dispoziţiile  
art.58, 65 şi 68 din Codul muncii, art. 58  fiind textul legal care defineşte concedierea în general, 
ca fiind  încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, art.65  



reglementând  concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă, art.68 reglementând concedierea colectivă. 

Totodată, în decizia de concediere, la art.7, s-a făcut menţiunea că, urmare a aplicării 
măsurilor de concediere colectivă,  reclamantul beneficiază lunar de suma de 670 lei timp de 6 
luni, având în vedere prevederile CCM şi ale HG nr.1193/2010. În concluzie reclamantul a fost 
concediat din iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana sa urmare a 
desfiinţării locului de muncă determinată de restructurare aşi reorganizarea angajatorului. 

La data concedierii reclamantului era în vigoare  OG nr.9/2010, în forma sa modificată, la 
03.07.2010, prin publicarea Legii nr.118/2010, în care măsurile pentru diminuarea consecinţelor 
restructurării şi reorganizării  unor societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale  
cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar cuprinse în art.7 au fost abrogate parţial, 
rămânând doar indemnizaţia de şomaj, astfel că apărările  pârâtei de rând 1 în sensul că 
reclamantul a beneficiat de plăţi compensatorii prevăzute de OG nr.9/2010 sunt fără temei, fără 
temei fiind  şi susţinerile din întâmpinare în sensul că reclamantul nu poate cumula 
compensaţiile prevăzute de lege cu cele prevăzute în CCM. 

Chiar dacă reclamantul nu a beneficiat de măsuri compensatorii în baza vreunei legi 
tribunalul reţine că şi în măsura în care  astfel de compensaţii ar fi fost acordate  reclamantului 
concediat din iniţiativa angajatorului, în temeiul unei legi speciale, astfel de compensaţii pot fi 
cumulate cu cele prevăzute în CCM, care se acordă din fondurile angajatorului. 

Astfel art. 67 din Codul muncii instituie, în favoarea salariaţilor concediaţi din motive 
care nu ţin de persoana salariatului, dreptul de a beneficia de măsuri active de combatere a 
şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă, 
angajatorului revenindu-i obligaţia corelativă de a lua măsuri de protecţie faţă de aceşti angajaţi, 
potrivit art. 69 lit. b) din acelaşi cod. 

Aşa fiind, chiar dacă această măsură de protecţie este prevăzută şi în contractul colectiv de 
muncă, ea nu are caracterul unei clauze, rezultat al negocierii părţilor contractante, întrucât 
obligaţia angajatorului este una izvorâtă din lege, prin contractele colective de muncă, încheiate 
anual ori pe alte perioade de timp, la nivel de ramură şi nivel de unitate, părţile contractante 
negociind numai condiţiile şi cuantumurile acestora, scopul fundamental al unor astfel de clauze 
fiind acela de a stipula  drepturi la un nivel superior faţă de cel prevăzut în normele legale, 
pentru a fi atenuate consecinţele concedierilor individuale sau colective pentru motive care nu ţin 
de persoana salariatului. 

Prin urmare, salariatul concediat din motive care nu ţin de persoana sa poate beneficia 
cumulativ atât de compensaţiile prevăzute de lege şi suportate din bugetul asigurărilor de şomaj 
cât şi de compensaţii băneşti  individuale din partea angajatorului, din resursele financiare ale 
acestuia, dacă astfel de compensaţii sunt prevăzute în  CCM aplicabil.  

În speţă, potrivit deciziei de concediere, reclamantul ar beneficia lunar de  o  sumă de 670 
lei, echivalentului salariului minim brut pe economie, prevăzut de  HG nr.1193/2010, pentru anul 
2011, timp de 6 luni, ca urmare a aplicării măsurilor de concediere colectivă. 

Deşi în decizia de concediere nu se indică  în baza cărui contract colectiv de muncă s-au 
acordat aceste drepturi,  este posibil ca această compensaţie să fie prevăzută în CCM la nivel de 
unitate încheiat pentru anul 2011, însă un astfel de contract nu a fost depus la dosar pentru a 
putea fi verificat dacă a fost înregistrat la ITM Bucureşti. 

Cum, prin completarea de acţiune reclamantul a solicitat cu titlu de plată compensatorie   
suma ce reprezintă  echivalentul a 6 salarii de bază brute negociate(fără  a fi limitat cuantumul 
salariului de bază la cuantumul salariului minim pe economie în anul 2011, de 670 lei) şi cum 
din carnetul de muncă al acestuia reiese că salariul său de bază a fost mai mare decât salariul 
minim pe economie iar, prin acţiunea  iniţială drepturile au fost solicitate în baza CCM aplicabil, 
tribunalul a cercetat în ce măsură  există un CCM aplicabil reclamantului şi pârâtei în anul 2011, 
care să prevadă drepturi superioare celor prevăzute a fi acordate  reclamantului prin decizia de 
concediere.  

Susţinerile  avocatului ales al reclamantului, prin concluziile scrise depuse, prin care se 
solicită salarii compensatorii potrivit art.60 din CCM(fără să indice  la ce nivel este încheiat, 



expunând conţinutul acestui articol, care este identic cu ceea ce s-a stipulat în decizia de 
concediere),  nu vor fi luate în considerare, cât timp acestea au fost depuse după închiderea 
dezbaterilor iar, până la închiderea dezbaterilor, reclamantul nu şi-a micşorat cuantumul 
pretenţiilor în privinţa plăţii compensatorii (de la 6 salarii de bază brute negociate la 6 salarii de 
bază brute negociate dar al căror cuantum este  plafonat la nivelul salariului minim pe economie 
din anul 2011) şi   nici nu a solicitat plata acestora în 6 rate,  ci în întregime.  

Astfel, în CCM la nivel de ramură transporturi pentru anii 2008-2010, nr.722/2008, 
contract care se aplică şi la nivelul SNTFM CFR Marfă SA, pârâtă în cauză, potrivit anexei 5 a 
contractului, în art.80 alin.1 prevede că la desfacerea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului, salariaţii vor primi, pe lângă celelalte drepturi la zi cuvenite pentru 
activitatea prestată, şi o plată compensatorie în valoare de minimum 6 salarii de bază brute 
negociate, în alin.2 fiind stipulate situaţiile în care se aplică alin.1, la litera „a” fiind prevăzută 
desfacerea contractului de muncă a intervenit urmare a faptului că unitatea îşi reduce personalul 
prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării. 
Se constată că, în acest CCM, nu  s-a prevăzut ca plata compensatorie să fie plătită eşalonat, în 6 
rate,  ci s-a prevăzut  dreptul  salariatului concediat de a beneficia de această plată la desfacerea 
contractului individual de muncă. 

Potrivit art.4 alin.1 din CCM unic la nivel de ramură transporturi nr.722/2008, acesta se 
aplică până la  31 decembrie 2010 şi, conform alin.2, dacă nu a fost denunţat de niciuna din părţi 
cu 30 de zile înainte de data expirării  valabilitatea lui se  prelungeşte până la încheierea  unui nou 
contract dar nu mai mult de 12 luni, respectiv cu încă un an calendaristic. 

Pârâtele nu au probat faptul că acest CCM ar fi fost  denunţat în condiţiile anterior 
enunţate astfel că, acest contract colectiv de muncă este aplicabil  până la 31 decembrie 2011, aşa 
cum prevăd şi dispoziţiile tranzitorii din art.2 al Legii nr.40/2011, de modificare a Codului 
muncii. 

Aşa fiind, chiar dacă, potrivit art.128 şi 133 din Legea nr.62/2011, a dialogului social, în 
reglementarea legală în vigoare la data concedierii nu mai era prevăzută posibilitatea încheierii  
de contracte colective de muncă la nivel de ramură, ci doar la nivel de  sector de activitate, vechile 
contracte colective de muncă încheiate la nivel de ramură, valabile până la 31 decembrie 2011, 
conform art.2 din Legea nr.40/2011, produc efectele  prevăzute în fostul art.241 din  Codul muncii 
sub imperiul căruia au fost încheiate. 

În consecinţă, susţinerile pârâtei în sensul că, în privinţa angajaţilor săi, acest contract 
colectiv de muncă nu  se aplică  nu sunt întemeiate, având în vedere dispoziţiile fostului art. 241 
alin.1 litera c din Codul muncii, conform  căruia clauzele contractelor colective de muncă produc 
efecte pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a 
încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel.  

Prin urmare chiar dacă, la data concedierii reclamantului, la nivel de angajator a existat  un 
contract colectiv de muncă în care au fost reglementate drepturile indicate prevăzute în decizia de 
concediere a fi acordate reclamantului, având în vedere că drepturile  băneşti  ce se acordă 
salariaţilor concediaţi  prevăzute în CCM  la nivel de ramură transporturi sunt superioare celor 
prevăzute în  CCM la nivel de angajator, reclamatul este îndreptăţit să beneficieze de aceste 
drepturi, respectiv de o plată compensatorie egală cu 6 salarii de bază brute negociate şi nu 
doar de 6  salarii minime pe economie în anul 2011. 

Totodată dispoziţiile din CCM la nivel de ramură sunt mai favorabile reclamantului şi sub 
aspectul modalităţii de plată a  acestei compensaţii pentru concediere pentru motive ce nu ţin de 
persoana salariatului, nefiind prevăzută  plata eşalonată în 6 rate lunare. 

Aşadar, la data concedierii, angajatorul avea obligaţia să plătească reclamantului plata 
compensatorie minimă prevăzută în CCM la nivel de ramură transporturi. 

Întrucât, la desfacerea contractului individual de muncă, nu i-a fost  plătită reclamantului  
compensaţia  egală cu 6 salarii de bază brute negociate şi nici nu s-a probat că, între data 
desfacerii contractului individual de muncă şi data soluţionării acţiunii, reclamantului i-a fost 
achitată vreo sumă cu acest titlu, pârâtele vor fi obligate să plătească acestuia suma ce reprezintă 
echivalentul a 6 salarii de bază brute negociate, cu titlu de plată compensatorie, care va fi 



indexată la data plăţii, cu rata inflaţiei, pentru perioada cuprinsă între data scadenţei, care este 
data concedierii reclamantului şi data plăţii efective. 

Faţă de aceste considerente  de fapt şi de drept tribunalul va respinge, ca neîntemeiate, 
excepţiile invocate de pârâta S.N.T.F.M.C.M. S.A. Bucureşti, precum şi excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive invocată de pârâta S.N.T.F.M.C.M. SA – Sucursala Transilvania; va admite, în 
parte, acţiunea civilă formulată de reclamant, prin Sindicatul „Libertatea Căi Ferate” Cluj, 
împotriva pârâtelor S.N.T.F.M.C.M. SA Bucureşti şi S.N.T.F.M.C.M. SA - Sucursala Transilvania 
şi în consecinţă: va obliga pârâtele să plătească reclamantului/tei salariul suplimentar pentru anii 
2007, 2008, 2009, echivalent cu salariul de bază de încadrare al salariatului din luna decembrie a 
anului pentru care se acordă, sumă indexată cu rata inflaţiei de la data scadenţei şi până la data 
plăţii efective; va obliga pârâtele să plătească reclamantului/tei ajutorul material acordat cu 
ocazia sărbătorilor de „Ziua feroviarilor”, Paşti şi Crăciun pentru anul 2009, echivalent cu un 
salariu de bază la nivelul clasei I de salarizare, sumă indexată cu rata inflaţiei de la data scadenţei 
şi până la data plăţii efective; va obliga pârâtele să plătească reclamantului/tei suma ce reprezintă 
echivalentul a 6(şase) salarii de bază brute  negociate, sumă actualizată cu rata inflaţiei, pe 
perioada cuprinsă între data concedierii şi data plăţii efective, cu titlu de plată compensatorie; va 
respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului/tei de obligare a pârâtelor la plata contravalorii 
bonurilor de masă neeliberate pentru perioada 01.04.2009-31.12.2009, echivalentul zilelor 
lucrătoare prestate de reclamant/ă x 8,72 lei valoarea nominală a unui tichet de masă. 

În baza art.274 C.pr.civ. pârâtele vor fi obligate să plătească reclamantului suma de 150 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat achitat de reclamant pentru  
completarea de acţiune, conform chitanţelor aflate în dosarul nr. yyy/112/2011”. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâtele S.N.T.F.M.C.M. S.A. - Sucursala 
Transilvania şi S.N.T.F.M.C.M." S.A. Bucureşti. 

1. Prin propriul recurs, pârâta S.N.T.F.M.C.M. S.A.- Sucursala Transilvania a solicitat 
admiterea recursului, casarea sentinţei civile atacate, în temeiul art. 304 pct. 5 C.pr.civ., şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. 

În motivarea recursului această recurentă a invocat nelegala sa citare în faţa primei 
instanţei, arătând că, astfel cum prevede Codul de procedura civila la art.89, "Citaţia, sub 
pedeapsa nulităţii, va fi înmânata părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecata. In 
pricinile urgente, termenul poate fi si mai scurt, după aprecierea instanţei. Înfăţişarea părţii in 
instanţa, in persoana sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedura. Partea este insa in 
drept sa ceara amânarea daca nu-i s-a înmânat citaţia in termen", iar în raport de aceste prevederi 
se impune a se observa că pârâta S.N.T.F.M. CFR Marfa Sucursala Transilvania nu a fost citata in 
prezenta cauză.  

Necesitatea citarii in proces este consacrata in termeni imperativi de Codul de procedura 
civila, prin art. 85, conform căruia: "Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după 
citarea sau înfăţişarea părţilor, afara numai daca legea nu dispune altfel". Citarea părţilor 
implicate intr-un proces civil reprezintă una dintre garanţiile procesuale cele mai importante 
pentru respectarea dreptului fundamental la apărare, consacrat atât la nivelul unor importante 
tratate si convenţii internaţionale, cat si, bineînţeles, la nivel constituţional.  

Nu in ultimul rând, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a apreciat ca măsura citarii in proces 
a tuturor părţilor este de natura a asigura respectarea dreptului la "un proces echitabil", consacrat 
prin art. 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului si explicat de jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului ca fiind dreptul ca fiecare parte sa-si pledeze cauza "in aceleaşi 
condiţii".  

Mai mult decât atât, soluţia data de Tribunalul Bistriţa, încalcă si art.24 din Constituţia 
României care prevede ca "dreptul la apărare este garantat."  

2. Prin recursul formulat, pârâta S.N.T.F.M.C.M." S.A. Bucureşti a solicitat, în principal, 
admiterea recursului şi casarea sentinţei atacate, în subsidiar, schimbarea în parte a sentinţei 
civile atacate, iar pe fond, respingerea cererii formulate de Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj în 
numele membrului său de sindicat M.L. şi cu privire la capetele 1, 2 şi 3 ale cererii de chemare în 



judecată, precum şi capătul de cerere cu privire la plata a 6 salarii compensatorii, din cerere de 
completare, ca neîntemeiate.  

În motivarea recursului au fost invocate prevederile art. 304 pct. 5 C.pr.civ., care prevede 
că modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru 
motive de nelegalitate când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat formele de procedură 
prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2.  

Pe rolul Tribunalului Bistriţa Năsăud se află dosarul cu nr. yyy/112/2011 din care instanţa 
de fond a dispus, prin încheierea de şedinţă din data de 13.07.2011, disjungerea acţiunilor celor 
105 reclamanţi, urmând a se forma noi dosare.  

Deşi s-a format un nou dosar, instanţa de fond nu a citat societatea recurentă în prezenta 
cauză, ignorând astfel prevederile art. 85 şi următoarele din C.pr.civ. 

Art. 85 C.pr.civ. interzice judecătorului a soluţiona pricina fără citarea părţilor.  
Citarea părţilor constituie o formalitate esenţială care asigură exercitarea dreptului la 

apărare iar încălcarea acesteia atrage nulitatea hotărârii pronunţate.  
De asemenea, cu referire la dosarul yyy/112/2011, din care instanţa de fond a disjuns 

prezenta cauză, recurenta a arătat că citaţia pentru primul termen de judecată (27.06.2011) nu a 
fost însoţită şi de o copie după acţiunea introductivă şi nici de un alt înscris din care să reiasă cine 
sunt reclamanţii, cine este reprezentantul acestora, care este obiectul acţiunii, sau din ce dosar a 
fost disjunsă cauza.  

Aşa cum reiese din sentinţa recurată (pag. 1 şi 2), la data de 10.02.2010 pe rolul 
Tribunalului Cluj a fost înregistrat dosarul nr. ttt/111/2010, din care s-a disjuns acţiunea 
formulată de reclamanţii cu domiciliul în judeţul Bistriţa Năsăud, formându-se dosarul nr. 
xxx/117/2011. Pentru dosarul nou format, competenţa a fost declinată în favoarea Tribunalului 
Bistriţa Năsăud, care a înregistrat cauza sub nr. yyy/112/2011.  

La termenele din 27.06.2011, 13.07.2011 şi 12.09.2010 (pentru dosarul yyy/112/2011), 
societatea recurentă a solicitat instanţei de fond o copie după acţiunea introductivă, precum şi 
tabelele cu reclamanţii şi datele de identificare ale acestora, iar apărările din dosarul mai sus 
menţionat au fost formulate de CFR Marfă având în vedere doar capetele de cerere ce se regăsesc 
în cererea de completare şi în cererea de intervenţie în nume propriu.  

Abia pentru termenul din 12.09.2011, termen la care s-a şi soluţionat prezenta cauză. la 
dosarul cauzei s-a depus prin serviciul registratură copia cererii de chemare în judecată formulată 
în dosarul iniţial nr. ttt/117/2010 al Tribunalului Cluj precum şi tabelele anexă cuprinzând 
numele şi datele de identificare ale reclamanţilor (1) - aşa cum reiese din practicaua sentinţei 
atacate.  

Mai mult, tot la termenul din 12.09.2011 reclamanta a depus şi răspuns la întâmpinare, 
însă fără ca instanţa de fond să transmită către CFR Marfă şi acest înscris.  

Astfel, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre fără respectarea dreptului la apărare al 
societăţii recurente şi fără respectarea principiului contradictorialităţii, atât timp cât, deşi cererea 
a fost modificată şi precizată prin depunerea unor noi înscrisuri, acestea nu au fost comunicate 
părţilor litigante.  

Principiul contradictorialităţii presupune că judecătorul trebuie să asculte deopotrivă pe 
cel care a sesizat instanţa cât şi pe cel care se apără.  

Potrivit art.24 din Constituţie, dreptul la apărare este garantat.  
În această situaţie fiind, societatea pârâtă a fost împiedicată a-şi pregăti apărarea, nu a 

putut depune înscrisuri şi nici a combate susţinerile şi probele reclamantei.  
Recurenta a solicitat instanţei de recurs să constate că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 

de art.105 C.pr.civ., respectiv, actul de procedură a fost întocmit fără observarea formelor legale, 
adică nu a fost citată societatea recurentă şi nu i-au fost comunicate4 înscrisurile de la dosar; 
actul de procedură a produs societăţii recurente o vătămare gravă, prin împiedicarea societăţii 
recurente de a depune concluziile pentru a se apăra.  

Faţă de cele mai sus arătate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că măsura citării 
şi comunicarea actelor, depuse de părţi în proces, tuturor părţilor este de natură a asigura 



respectarea dreptului la un proces echitabil, consacrat prin art.6 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului - dreptul ca fiecare parte să-şi pledeze cauza în aceleaşi condiţii.  

Necomunicarea citaţiei în prezenta cauză, prin care se aducea la cunoştinţă numărul noului 
dosar, dar şi termenul de înfăţişare, constituie încălcarea prevederilor art. 85, 86, 89 şi 107 
C.pr.civ., sancţiunea fiind nulitatea hotărârii pronunţate, recurenta fiind în imposibilitate de a se 
apăra, încălcându-i-se un drept fundamental, şi anume, dreptul la apărare prevăzut de Constituţia 
României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; din acest punct de vedere hotărârea 
pronunţată este nelegală, fiind incidente dispoziţiile art. 304 pct. 5 C.pr.civ.   

Este ilară soluţia instanţei de fond care la termenul din 12.09.2011 amână pronunţarea 
hotărârii judecătoreşti pentru a da posibilitatea părţilor să formuleze concluzii, deşi CFR Marfă, 
datorită neîntocmirii de către instanţa de fond a actelor de procedură mai sus arătate, nu 
cunoştea numărul noului dosar ori termenul de înfăţişare şi nici conţinutul înscrisurilor depuse la 
acest termen.  

Recurenta a invocat şi prevederile art. 304 pct. 8 C.pr.civ., potrivit căruia, modificarea sau 
casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate 
când instanţa, interpretând greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi 
vădit neîndoielnic al acestuia, apreciind că în mod greşit instanţa de fond a considerat că în cauză 
sunt incidente dispoziţiile art. 268 alin.1 lit. c din Codul Muncii republicat, asimilând plata unor 
ajutoare băneşti ca fiind de natură salarială.  

În prezenta cauză este vorba de drepturi ce izvorăsc din contractul colectiv de muncă şi nu 
reprezintă drepturi salariale conform contractelor individuale de muncă, iar asimilarea, de către 
instanţa de fond, a unor ajutoare băneşti ca fiind de natură salarială, în lipsa unui raport just de 
proporţionalitate între prestaţia angajatului şi veniturile încasate de acesta, recurenta 
considerând că este o sarcină excesivă impusă angajatorului care este de natură a-i afecta esenţa 
dreptului de proprietate, încălcându-se astfel art. 44 din Constituţia României.  

Alin. 2 al art.159 din Codul Muncii, republicat, prevede că „pentru munca prestată în baza 
contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani", iar 
conform art.166, alin 1 din Codul muncii republicat : "Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată 
pe lună. la data stabilită în contractul individual de muncă în contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. "  

Astfel, prin interpretarea logică şi literală a normelor legale citate rezultă că, salariile sunt 
acele sume de bani ce se cuvin angajatului ca şi contraprestaţie a muncii depuse în baza 
contractului individual de muncă, plătindu-se cel puţin o dată pe lună. Or, drepturile solicitate nu 
pot fi considerate drepturi salariale în sensul definiţiei de mai sus, definiţie extrasă prin 
interpretarea articolelor de lege redate anterior.  

Faţă de aceste aspecte, recurenta apreciază că dreptul de natură salarială este definit ca 
fiind răsplata muncii depuse în cadrul subordonării salariatului de către angajator, iar definiţia 
acestor drepturi trebuie să reiasă din elementele contractului individual de muncă.  

Deci, pe considerentul că drepturile de natură salarială izvorăsc numai din contractele 
individuale de muncă, drepturile solicitate în prezenta cauză ce au ca temei contractului colectiv 
de muncă nu trebuie confundate cu drepturi de natură salarială, astfel încât să se aplice 
prescripţia de 3 ani. 

Astfel, drepturile salariale au la bază, exclusiv munca depusă de salariaţi, ori prin 
contractele colective de muncă se acordă drepturi băneşti, dar nu în temeiul muncii prestate, ci 
doar exclusiv în baza altor drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.  

Acestea pot viza: stimularea salariaţilor pentru a rămâne cât mai mult în cadrul unităţii, 
pentru cointeresarea respectării disciplinei muncii sau pentru maximizarea profitului, alte 
condiţii ce vizează în general politici de personal şi care în general pot reprezenta orice alte 
propuneri ce emană de la părţi în cadrul negocierii contractului colectiv de muncă.  

Această interpretare reiese şi din prevederile art. 229, alin. 1 din Codul Muncii republicat, 
şi anume: "Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator 
sau organizaţia patronală, de o parte. şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod 



prevăzut de lege de cealaltă parte prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, 
salarizarea, precum si alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă. "  

Trebuie observat că termenul de salarizare se referă la acele drepturi salariale efectuate în 
baza muncii depuse (deci a contractului individual de muncă), şi pentru care termenul de 
prescripţie este de 3 ani; iar termenul si alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de 
muncă sunt acele drepturi băneşti pentru care temeiul de drept rezidă din raporturile de muncă, 
dar care sunt prevăzute în concret şi efectiv în cuprinsul contractului colectiv de muncă. Acesta 
din urmă se prescriu în termenul de 6 luni.  

Astfel, dreptul salarial este dat de măsura prestaţiei muncii şi se plăteşte numai cu 
respectarea singurei condiţii, de a fi fost prestată munca şi nu în baza altor criterii ce pot fi: 
sociale, organizatorice, pentru maximizarea profitului sau pentru cointeresarea 
materială/disciplinară a salariaţilor.  

Deci, drepturile băneşti pretinse de reclamanţi nu au caracter salarial, întrucât nici 
bonusul (premiul) nici stimulentele nu se includ între elementele componente ale salariului 
prevăzute de art. 155 Codul Muncii, ele urmând a fi plătite nu ca o contraprestaţie a muncii 
depuse de angajat în baza contractului individual de muncă, ci În temeiul unor clauze din CCM la 
nivel de unitate. (Decizia civilă nr. 52651R/2010 Curtea de Apel Bucureşti).  

Astfel, instanţa de fond, pentru a determina normele aplicabile sub aspectul prescripţiei 
dreptului material la acţiune, trebuia să analizeze, în principal, izvorul drepturilor solicitate.  

Fiind vorba despre drepturi patrimoniale ce izvorăsc din clauze ale contractelor colective 
de muncă (clauze neexecutate de către angajator), recurenta consideră că incidente în această 
situaţie sunt prevederile art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii republicat, în conformitate cu 
care, cererea de chemare în judecată trebuie introdusă "în termen de 6 luni de la data naşterii 
dreptului la acţiune în cazul neexecutării C.C.M. ori a unor clauze ale acestuia".  

Curtea de Apel Bucureşti prin decizia sus menţionată, reţine că, întrucât sunt drepturi ce 
îşi au temeiul în clauze ale unui contract Colectiv de Muncă. în privinţa lor au deplină 
aplicabilitate prevederile art.268 alin 1. lit. e din Codul Muncii", republicat.  

Referindu-se la prevederile art. 268 alin. 1 lit. e din Codul Muncii republicat, recurenta 
subliniază intenţia legiuitorului de a prevedea un termen distinct de prescripţie pentru clauzele 
negociate în contractul colectiv de muncă, faţă de termenul general de 3 ani, şi care este mult mai 
mic decât în privinţa drepturilor salariale, deoarece aceste drepturi prevăzute în contractele 
colective de muncă nu se dau ca şi compensaţie pentru obţinerea vreunui profit suplimentar, adus 
de către salariaţi, ci efectiv se stabilesc prin negociere. Astfel, legiuitorul pentru a nu destabiliza 
financiar angajatorul, a prevăzut ca întinderea drepturilor prevăzute în CCM să poată fi solicitare 
într-un domeniu mai scurt de prescripţie, şi anume de 6 luni. 

A interpreta altfel ar însemna că prevederile art. 283 (1) lit. e - actual 268 din Codul muncii 
republicat - sunt golite de conţinut şi inaplicabile dacă se admite că termenul de 3 ani ar fi 
aplicabil în toate situaţiile când se promovează acţiuni ce au ca obiect plata unor drepturi băneşti.  

S-a mai invocat de către recurentă textul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., conform căruia, 
modificarea hotărârii se poate cere, numai pentru motive de nelegalitate, când hotărârea 
pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.  

a) Instanţa de fond a admis cererea reclamantului fără a analiza însă şi calitatea de 
reprezentant a organizaţiei sindicale.  

Potrivit art. 28 alin. 2 din Legea nr. 54/2003: "organizaţiile sindicale au dreptul de a 
întreprinde orice acţiune prevăzută de lege inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele 
membrilor lor ... ", însă "acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală 
dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată .. "  

Astfel, legea prezumă că o cerere de chemare în judecată formulată prin sindicat se 
realizează cu consultarea prealabilă şi cu acordul membrilor săi.  

Deci, înainte de a introduce cererea de chemare în judecată, organizaţia sindicală are 
obligaţia de a consulta membrii săi de sindicat şi de a obţine acordul (semnăturile) acestora.  

Faţă de cele de mai sus arătate instanţa de fond trebuia să-şi formeze convingerea că 
salariaţii cunoaşte demersul judiciar ce se promovează în numele lor şi nu se opun acestuia, iar 



dovada certă consta într-un document care să consfinţească voinţa şi consimţământul liber 
exprimat, concretizat În consemnarea identităţii şi a semnăturilor membrilor de sindicat. 

Trebuie subliniat că la acest moment, legiuitorul a remediat acest aspect, introducând 
obligativitatea unui mandat expres de reprezentare a organizaţiilor sindicale, în ceea ce priveşte 
dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor - art. 28 alin. 2 din Legea nr. 
62/2011.  

Prin sentinţa atacată, instanţa de fond a admis capătul de cerere privind acordarea 
retroactivă a ajutoarelor anuale de Ziua Feroviarului, Paşte şi Crăciun pentru anul 2009, fără a 
avea în vedere voinţa părţilor exprimată prin art. 64 din CCM pe anul 2009.  

În conformitate cu prevederile art. 977 Cod Civil, interpretarea contractelor se face după 
intenţia comună a părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor. În acest context, 
înţelegerea părţilor la data semnării CCM 2009/2010 a fost în sensul renunţării la posibilitatea 
acordării ajutoarelor materiale şi stabilirii cuantumului acestora la nivelul clasei 1 de salarizare.  

Instanţa de fond, având în vedere faptul că aceste drepturi sunt cuprinse şi în CCM la nivel 
de grup de unităţi, reţine că drepturile solicitate sunt conferite şi de art. 71 din acest contract.  

Faţă de aceste considerente, recurenta apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 31 din 
Legea nr. 130/1996, potrivit cărora, „clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe 
parcursul executării lui, În condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru".  

Or, această modificare, comparativ cu CCM la nivel de grup de unităţi pe anii 2007-2010, 
constă în decizia părţilor de a nu acorda aceste drepturi pentru anul 2009 şi este exprimată prin 
procesele verbale încheiate la 25.05.2009 şi 03.06.2009, precum şi prin art. 64 alin. 1 şi 2 din 
Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2009/2010.  

Astfel, potrivit art. 64 alin. 1 şi 2 din Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2009 drepturile 
pe care le solicită reclamanţii, reprezentaţi de SLRV Reg. Cluj, nu se acordă pentru anul 2009.  

Aceste modificări nu au un caracter unilateral, ci reprezintă voinţa părţilor, aşa cum reiese 
din procesele verbale încheiate la 25.05.2009 şi 03.06.2009.  

Mai mult, art. 24. alin. (2) din Legea nr. 130/1996 prevede că : Nulitatea clauzelor 
contractuale se constată de către instanţa judecătorească competentă, la cererea părţii interesate, 
iar la alin. (3): În cazul constatării nulităţii unor clauze de către instanţa judecătorească partea 
interesată poate cere renegocierea drepturilor respective.  

Ori, în cazul de faţă, reclamanţii prin organizaţia sindicală cer acordarea unor drepturi 
suprimate prin voinţa părţilor, deşi nu a solicitat niciodată ca instanţa să constate nulitatea 
clauzelor contractuale cu care însuşi reprezentanţii salariaţilor nu fost de acord.  

Că aceasta a fost voinţa părţilor arătăm că la CCM pe anul 2009/2010 a fost încheiat act 
adiţional prin care s-a stabilit ca ajutoarele materiale stabilite prin art. 64 CCM să nu se acorde 
nici în anul 2010.  

De asemenea, este criticabilă soluţia instanţei de rond referitoare la excepţia de 
inadmisibilitate a acţiunii pentru neparcurgerea procedurii prealabile, pe care o respinge fără a 
avea însă în vedere prevederile art. 229 alin. 4 din Codul Muncii, potrivit cărora contractele 
colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.  

Or, dacă CCM aplicabile constituie legea părţilor. trebuia avut în vedere că obligaţia 
sesizării comisiei mixte patronat - sindicate, ca o procedură prealabilă în soluţionarea conflictelor 
de muncă, este prevăzută atât în CCM la nivel de unitate (art. 107), cât şi în CCM la nivel de grup 
de unităţi din transportul feroviar 2006/2008, valabil până în anul 2010 (art. 117).  

Referitor la admiterea de către instanţa de fond a capătului de cerere privind plata 
compensatorie în valoarea de 6 salarii de bază, se arată următoarele:  

Acest capăt de cerere este lipsit de temei juridic întrucât articolul 60. alin. 6 din CCM al 
CFR Marfă SA pe anul 2011 nu prevede o astfel de compensare aşa cum pretind reclamanţii.  

Art. 60. alin. 6 din CCM pe anul 2011 enumeră criteriile prioritare şi minimale de care se va 
ţine cont la aplicarea efectivă a reducerii de personal după anularea posturilor vacante de natura 
celor desfiinţate.  

Având în vedere temeiul pe care reclamanţii îşi întemeiază cererea. respectiv prevederile 
Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Transporturi pe anii 2008 - 2010.  



Recurenta a adus la cunoştinţă instanţei că pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII-a 
se află dosarul având ca obiect constatarea nulităţii Contractului colectiv de muncă unic la nivel 
de ramură transporturi pe anii 2008-2010, dosar în care SNTFM CFR Marfă SA are calitatea de 
intervenient în interes propriu.  

Cererea formulată de societatea recurentă în dosarul mal sus menţionat este motivată de 
faptul că Asociaţia Patronală la Nivel de Grup de Unităţi din Transportul Feroviar, al cărei 
membru fondator este şi SNTFM CFR Marfă SA, nu a fost invitată la negocierea Contractului 
Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramură Transporturi pe anii 2008-2010, negându-i-se 
exerciţiul dreptului.  

Pentru acest motiv, recurenta consideră că negocierea Contractului Colectiv de Munca 
Unic la Nivel de Ramură Transporturi pe anii 2008-2010 s-a făcut cu nerespectarea limitelor şi 
condiţiilor prevăzute de Legea nr. 130/1996 conform art. 8 alin. (1) şi, în baza art. 24 alin. (1) din 
aceeaşi lege, iar contractul colectiv de muncă, invocat de către reclamanţi ca temei legal în 
prezenta cauză, este lovit de nulitate.  

Mai mult, la data de 31.12.2010 a expirat perioada de valabilitate a Contractului Colectiv de 
Muncă Unic la Nivel de Ramură Transporturi pe anii 2008-2010, acesta fiind denunţat de către 
Confederaţia Naţională a Patronatului Român în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 2 din 
contract: "Dacă nici una din părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea 
perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui 
nou contract, dar nu cu mai mult de 12 luni, respectiv încă un an calendaristic ".  

În susţinerea celor mai sus arătate recurenta a depus la dosar adresa nr. 
141/DDS/10.03.2011 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

Contractele individuale de muncă ale reclamanţilor au încetat la data de 08.07.2011 ca 
urmare a concedierilor colective ce au avut loc în urma Programului de Restructurare şi 
Reorganizare a CFR Marfă SA aprobat prin hotărârea A.G.A. nr. 8/06.05.2011.  

Astfel, art. 7 din deciziile de concediere prevede că: "la desfacerea contractului individual 
de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de concediere colectivă, salariaţilor CFR Marfă li se va 
acorda suma de 670 lei lunar pe o perioadă de 6 luni, având în vedere prevederile CCM, precum şi 
cele ale art. 1 din HG nr. 1193/2010. "  

Reclamanţilor li s-au acordat, până la această dată, primele tranşe din salariile 
compensatorii.  

În consecinţă, având în vedere prevederile art. 7 din deciziile de concediere recurenta 
consideră că cererea reclamanţilor a fost prematur introdusă, dreptul solicitat nefiind scadent la 
data formulării cererii de completare.  

Prin Deciziile nr. 194/2004 şi nr. 351/2006 pronunţate de Curtea Constituţională s-a 
statuat că "atunci când obiectul recursului îl constituie o hotărâre care, potrivit legii, nu poate fi 
atacată cu apel, art. 3041 din acelaşi cod lasă instanţei de recurs posibilitatea să examineze cauza 
sub toate aspectele, altfel spus şi dincolo de limitele amintite. Recursul constituie, în această 
ipoteză, o cale de atac cu caracter devolutiv, în care, ca şi în cazul apelului, instanţa de recurs 
judecă însăşi cauza atât sub aspectul legalităţii. cât şi sub aspectul temeiniciei, nelimitându-se să 
judece doar hotărârea pronunţată de prima instanţă, exclusiv pentru motivele de casare prevăzute 
în art. 304 C.pr.civ. 

În consecinţă, recurenta solicită instanţei de recurs analizarea legalităţii şi temeiniciei 
pentru toate aspectele fondului cauzei şi respingerea acţiunii ca neîntemeiată pentru cele arătate 
mai sus, completate de următoarele considerente:  

Referindu-se la Salariul Suplimentar, recurenta învederează faptul că prin CCM la nivelul 
CFR Marfă pe anul 2009/2010, este prevăzut la art. 30 doar posibilitatea acordării unui salariu 
suplimentar, astfel:  

„Pentru munca ireproşabilă desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea 
acestuia, personalul societăţii poate primi un salariu suplimentar echivalent cu salarii de bază de 
încadrare din luna decembrie a anului respectiv.  



Salariul suplimentar se poate acorda şi trimestrial, În baza hotărârii Consiliului de 
administraţie, luată cu acordul delegaţilor aleşi ai sindicatelor. In acest caz, cuantumul anual al 
salariului suplimentar va fi echivalent cu un salariu de bază mediu lunar realizat.  

Din veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar 
în cadrul fondului de salarii, in procent de până la 10 la sută din fondul de salarii realizat lunar”.  

Or, după cum rezultă din cuprinsul textelor expuse mat sus, convenţia dintre părţi a 
prevăzut posibilitatea (şi nu obligativitatea) acordării unui salariu suplimentar (alin. 1, la alin. 3), 
specificându-se una dintre condiţiile în care posibilitatea primirii salariului suplimentar devine 
drept efectiv, respectiv obţinerea unor venituri şi constituirea din acestea a unui procent de până 
la 10% din fondul de salarii realizat lunar.  

Art. 30 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă al SNTFM CFR Marfa SA prevede că 
sumele necesare pentru salariul suplimentar provin din veniturile realizate de societate.  

Deci, posibilitatea acordării acestui "salariu suplimentar" derivă în principal de 
posibilităţile financiare ale angajatorului şi este condiţionată de conduita salariaţilor într-un an 
calendaristic anterior.  

Chiar şi o simplă analiză sintactică şi morfologică a clauzei, citate în cuprinsul hotărârii 
atacate, ar fi arătat că folosirea termenului "poate" nu introduce o obligaţie ci o posibilitate, în 
cazul îndeplinirii cumulative a unor condiţii.  

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 977 Cod civil, interpretarea contractelor se 
face după intenţia comună a părţilor contractante. În acest context, menţionăm că înţelegerea 
părţilor la data semnării contractelor colective de muncă în perioada 2007-2009 a fost în sensul 
existenţei posibilităţii şi nu a obligativităţii ca la expirarea unui an calendaristic salariaţii să poată 
beneficia de un salariu suplimentar echivalent cu un salariu de bază de încadrare din luna 
decembrie a anului respectiv.  

Astfel, părţile au reglementat cadrul în care s-ar putea achita astfel de drepturi. făcându-se 
trimiteri la posibilitatea primirii unui salariu suplimentar chiar şi în cazul desfăşurării unei munci 
ireproşabile (criterii ce sunt prevăzute de anexa 6) dar şi la sursa fondurilor din care s-ar putea 
plăti acest salariu.  

Este criticabilă soluţia instanţei de fond care admite plata Salariului Suplimentar având în 
vedere doar prevederile CCM la nivel de grup de unităţi pe anii 2007-2010.  

Contractul colectiv de muncă indiferent de nivelul la care este încheiat are forţa unei legi 
între părţile contractante şi este important ca acest act să fie interpretat prin prisma termenilor în 
care a fost redactat, deoarece aceştia sunt cei care pun în evidentă voinţa reală a părţilor.  

Referitor la dispoziţiile art. 8 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, recurenta menţionează că art. 
24. alin. (2) din Legea nr. 130/1996 prevede: Nulitatea clauzelor contractuale se constată de către 
instanţa judecătorească competenţă. la cererea părţii interesate, iar la alin. (3): în cazul 
constatării nulităţii unor clauze de către instanţa judecătorească partea interesată poate cere 
renegocierea drepturilor respective.  

Ori, în cazul de faţă, reclamanţii prin organizaţia sindicală, semnatara CCM la nivel de 
unitate, deşi nu a solicitat niciodată ca instanţa să constate nulitatea clauzelor contractuale cu 
care însuşi reprezentanţii salariaţilor au fost de acord. solicită acordarea unor drepturi, care aşa 
cum au fost exprimate prin voinţa părţilor, nu instituie o obligaţie în sarcina CFR Marfă.  

Cu privire la ajutoarele materiale de Paşte şi Crăciun şi Premierea de Ziua Feroviarului 
pentru anul 2009, recurenta arată că:  

Ajutoarele materiale prevăzut de art. 64. alin. 1 şi 2 din Contractul Colectiv de Muncă, 
potrivit căruia cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun se va acorda salariaţilor un ajutor 
material stabilit cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare", iar "pentru Ziua Feroviarului se va 
acorda o premiere a cărei cuantum va fi stabilit de Consiliul de administraţie, cu consultarea 
delegaţilor aleşi ai sindicatelor cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare", sunt condiţionate de 
conduita reclamanţilor, dar şi de existenta unei hotărâri a Consiliului de Administraţie, care este 
necesară şi obligatorie pentru acordarea acestuia. 

Aşadar, acordarea ajutoarelor materiale pretinse prin acţiune nu se face în mod direct şi 
imediat, ci cu respectarea procedurii vizate de textele de natură normativă din contractele 



colective de muncă, mai sus arătate, cu analiza şi aprobarea Consiliului de Administraţie al 
societăţii.  

Deci, aceste ajutoare urma să se acorde, doar în baza unei hotărâri a Consiliului de 
Administraţie, în cazul în care situaţia financiara a societăţii permitea acest lucru.  

Drepturile solicitate de către reclamanţi în prezenta cauză nu sunt stabilit de părţi în 
contractul individual de muncă, reprezentând în fapt doar ajutoare ce sunt condiţionate de 
posibilităţile angajatorului, fondul necesar acestora fiind constituite: "din veniturile realizate, 
după acoperirea cheltuielilor, constituirea fondului de rezervă, a celui de dezvoltare, satisfacerea 
necesităţilor de perfecţionare-recalificare a personalului ..", conform art. 20 din Contractului 
colectiv de Muncă.  

De asemenea, aceste ajutoare sunt incluse în capitol din CCM referitor la protecţia 
salariatului (capitolul VI - Protecţia salariaţilor) şi nu la salarizare (capitolul II - Sistemul de 
salarizare).  

Drepturile solicitate de către reclamanţi în prezenta cauză nu sunt stabilite de părţi în 
contractul individual de muncă, reprezentând în fapt doar ajutoare ce sunt condiţionate de 
posibilităţile angajatorului, fondul necesar acestora fiind constituite: "din veniturile realizate, 
după acoperirea cheltuielilor, constituirea fondului de rezervă, a celui de dezvoltare, satisfacerea 
necesităţilor de perfecţionare-recalificare a personalului .. ", conform art. 20 din Contractului 
colectiv de Muncă.  

Faţă de cele mai sus arătate, recurenta solicită instanţei să constate că, în lipsa 
posibilităţilor financiare, societatea nu poate să asigure sprijinul suplimentar al veniturilor 
salariaţilor în afara clauzelor obligatorii ale contractelor individuale de muncă prin care se 
stabilesc drepturile şi obligaţiile ambelor părţi, inclusiv drepturile salariale ale angajatului.  

Mai mult, S.N.T.F.M.C.M." - S.A. este o societate cu capital de stat aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor şi unul din agenţii economici monitorizaţi în baza prevederilor OUG 
nr.79/2008 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter 
financiar. Până în anul 2008 a fost în vigoare OUG 79/2001 prin care eram obligaţi la respectarea 
aceloraşi dispoziţii.  

În aplicarea acestor prevederi legale, recurentei i-a revenit obligaţia de a se încadra în 
fondul de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli aferente anilor 2007, 2008 şi 2009, 
aprobate prin hotărâri de guvern.  

De asemenea, veniturile societăţii sunt constituite exclusiv din venituri proprii şi nu din 
alocaţii bugetare, iar pentru anul 2007 profitul contabil nerepartizat a fost preluat în contul 117, 
fiind repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, conform art. 1, litera c 
din OG nr. 64/2001- privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale 
si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.  

Pentru anii 2008 şi 2009, veniturile nu au asigurat nici măcar acoperirea tuturor 
cheltuielilor, astfel încât, anii fiscal au fost încheiaţi în pierdere.  

Faţă de cele arătate, se solicită admiterea recursului formulat de SNTFM CFR Marfă SA, 
iar pe fond respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.  

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamantul intimat Sindicatul Libertatea Căi 
Ferate Cluj a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate, pentru aceleaşi argumente care au 
fost invocate şi în susţinerea cererii introductive de instanţă. 

Recursurile sunt nefondate. 
Cu privire la motivele de recurs vizând: incidenţa în cauză a prevederilor art. 304 pct.5 

C.pr.civ., rap. la art. 89, art. 86, art. 85, art. 107, art. 105 C.pr.civ.; necomunicarea cererii 
introductive de instanţă cu recurenta SNTFM CFR Marfă S.A. Bucureşti; încălcarea dreptului la 
apărare. 

Cererea introductivă de instanţă a fost înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Cluj, sub nr. 
ttt/117/10.02.2010, instanţă care şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului 
Bistriţa Năsăud, pe rolul acestei din urmă instanţe cauza fiind înregistrată sub nr. yyy/112/2011. 

În dosarul-mamă nr. yyy/112/2011, Tribunalul Bistriţa Năsăud a adresat Tribunalului Cluj 
solicitarea de a înainta către Tribunalul Bistriţa Năsăud copia acţiunii introductive, toate actele 



anexate acţiunii care se referă la reclamanţii din prezenta cauză; alte acte depuse de 
reprezentantul reclamanţilor pentru susţinerea acţiunii, pentru dovedirea calităţii de membru de 
sindicat şi dovedirea domiciliului acestora; eventualele întâmpinări efectuate de pârâte şi actele 
anexate acestora. 

La data de 22.06.2011, pentru termenul de judecată din 27.06.2011, SNTFM CFR Marfă 
S.A. Bucureşti a depus la dosarul cauzei o cerere prin care a solicitat amânarea cauzei în vedere 
comunicării unui exemplar din acţiunea formulată de reclamanţi, precum şi a copiilor de pe 
înscrisurile depuse de aceştia în susţinerea acţiunii. 

Pentru termenul de judecată din data de 27.06.2011, procedura de citare a fost legal 
îndeplinită atât cu SNTFM CFR Marfă S.A. Sucursala Transilvania, aceasta primind dovada de 
îndeplinire a procedurii de citare prin Serviciul Registratură încă la data de 10 iunie 2011, cât şi cu 
SNTFM CFR Marfă S.A. Bucureşti, aceasta primind dovada de îndeplinire a procedurii de citare 
prin Serviciul Registratură încă la data de 14 iunie 2011. 

Se constată, astfel, de către Curte că pentru termenul de judecată din 27.06.2011 în faţa 
Tribunalului Bistriţa Năsăud, procedura de citare a fost legal îndeplinită cu cele două pârâte, 
respectându-se termenul prevăzut de art. 89 alin. 1 C.pr.civ.  

Totodată, Curtea constată că cele două pârâte au luat termen în cunoştinţă, prin primirea 
şi semnarea dovezii de îndeplinire a procedurii de citare de către funcţionarul de la Serviciul 
Registratură însărcinat cu primirea corespondenţei, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. 1 
pct. 51 C.pr.civ., coroborat cu art. 153 C.pr.civ., astfel încât, nu se mai impunea citarea ulterioară a 
celor două pârâte în faţa instanţei de fond. 

Art. 88 alin. 1 pct. 51 C.pr.civ., astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, 
prevede că prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal sau prin reprezentant 
legal sau convenţional, pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoştinţă 
şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. 

Este adevărat că la termenul de judecată din 13 iulie 2011, s-a dispus disjungerea cauzei cu 
privire la fiecare dintre reclamanţi, dar nu este mai puţin adevărat că în raport de prevederile art. 
153 C.pr.civ., coroborat cu art. 88 alin. 1 pct. 51 C.pr.civ., pârâtele nu mai trebuiau citate în 
dosarele nou formate în urma disjungerii, având în vedere, pe de o parte, că acestea aveau deja 
termen în cunoştinţă, conform celor mai sus precizate, iar pe de altă parte, împrejurarea că textul 
art. 153 alin. 2 C.pr.civ. impune o nouă citare a părţii, chiar dacă partea respectivă avea deja 
termen în cunoştinţă, doar în următoarele ipoteze: în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost 
suspendată,; în cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu; în cazul când 
procesul se repune pe rol; în cazul militarilor în termen şi al deţinuţilor. 

Prin urmare, Codul de procedură civilă nu prevede necesitatea citării părţii care are termen 
în cunoştinţă după disjungerea cauzei, ceea ce înseamnă că şi după disjungere s-a păstrat 
termenul în cunoştinţă pe care pârâtele îl aveau conform art. 88 alin. 1 pct. 51 C.pr.civ. 

Drept urmare, Curtea constată că acest motiv din recursul pârâtei SNTFM CFR Marfă S.A. 
Bucureşti, precum şi întreg recursul pârâtei SNTFM CFR Marfă S.A. Sucursala Transilvania, 
vizând nelegala lor citare în faţa primei instanţe, sunt nefondate, impunându-se a fi respinse ca 
atare. 

Pentru termenul de judecată din 27.06.2011, reclamanţii au depus la dosarul cauzei o 
cerere în completare prin care au solicitat instanţei obligarea celor două pârâte în solidar la plata 
către reclamanţi a sumelor reprezentând 6 salarii de bază brute ca urmare a concedierii 
actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii. 

Tot pentru acelaşi termen de judecată au depus cerere de intervenţie în interes propriu 
intervenienţii C.O., B.I., I.Ş., U.A., I.C. şi A.R.. 

Prin adresele datate 27.06.2011, Tribunalul Bistriţa Năsăud a dispus comunicarea, cu cele 
două pârâte, a completării de acţiune şi a cererii de intervenţie în interes propriu. 

Prin adresa datată 05.07.2011, emisă în dosar nr. ttt/117/2010, Curtea de Apel Cluj a 
comunicat Tribunalului Bistriţa Năsăud toate actele solicitate, respectiv copia acţiunii 
introductive din dosar nr. tttt/117/2010 al Tribunalului Cluj, actele depuse de reclamanţi în 



susţinerea acţiunii şi pentru dovedirea calităţii de membri de sindicat, întâmpinările formulate de 
pârâte şi actele anexate. 

Pârâta SNTFM CFR Marfă S.A. Sucursala Transilvania a depus la dosarul cauzei 
întâmpinare pentru termenul de judecată din 13 iulie 2011, iar pârâta SNTFM CFR Marfă S.A. 
Bucureşti a depus întâmpinare faţă de acţiunea introductivă, precum şi faţă de completarea de 
acţiune, tot pentru termenul de judecată din 13.07.2011, ceea ce evident echivalează cu faptul că 
pârâtele aveau cunoştinţă despre petitele cererii introductive de instanţă şi a completării de 
acţiune, prin conţinutul celor două întâmpinări pârâtele exprimându-şi în mod clar poziţia 
procesuală faţă de pretenţiile reclamanţilor şi făcându-şi apărările pe care, la acel moment, le-au 
considerat necesare. 

 Drept urmare, sunt vădit nefondate susţinerile pârâtei recurente în sensul că i-a fost 
încălcat dreptul la apărare şi că nu i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată, 
impunându-se şi respingerea acestor motive de recurs ca vădit nefondate. 

Cu privire la motivul de recurs prin care se invocă nedovedirea calităţii organizaţiei 
sindicale, de reprezentant al reclamanţilor. 

Din adresa nr. 7/24.01.2011, depusă la fila 232 în dosar nr. ttt/117/2010 a Tribunalului 
Cluj, precum şi la dosar nr. yyy/112/2011, vol. I, emisă de Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj, în 
conformitate cu prevederilor art. 28 din Legea Sindicatelor nr. 54/2003, coroborată cu tabelele 
nominale aflate la filele 148-160, rezultă faptul că reclamanţii sunt membri de sindicat, fiind astfel 
dovedită calitatea Sindicatului Libertatea Căi Ferate Cluj, de reprezentant al reclamanţilor. 

Aşa fiind, Curtea urmează să respingă ca nefondat şi acest motiv de recurs. 
Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune având ca obiect acordarea în 

favoarea reclamanţilor a salariului suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, a ajutorului 
material de Paşte şi Crăciun pentru anul 2009 şi a ajutorului material de Ziua Feroviarilor.   

Referitor la prescripţia dreptului la acţiune, Curtea notează că aceasta a fost corect 
soluţionată de instanţa de fond întrucât art. 283 alin.(1) din Codul muncii prevede că „Cererile în 
vederea soluţionării unui conflict de munca pot fi formulate: 

c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor fata de 
angajator; 

        e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării 
contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia”. 

De asemenea, conform art. 1 alin. (1) din Legea 130/1996 prin contractul colectiv de muncă 
„se stabilesc clauze privind condiţiile de munca, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce 
decurg din raporturile de munca”, dispoziţii similare conţinând şi art. 236 alin.(1) din Codul 
muncii.  

Drept urmare, aşa cum judicios a apreciat şi instanţa de fond, contractul colectiv de muncă 
cuprinde dispoziţii referitoare la salarizare, la contractul individual de muncă, la drepturile şi 
obligaţiile părţilor, inclusiv la modalitatea de contestare a deciziilor unilaterale ale angajatorului. 
În consecinţă, sunt sau pot fi clauze în contractul colectiv de muncă dispoziţii relative la toate 
drepturile la acţiune pentru care art. 283 alin. (1) lit. a)-d) din Codul muncii a reglementat 
termene speciale distincte de prescripţie. Dacă s-ar accepta susţinerile recurentei, aceste termene 
nu ar avea aplicabilitate, în condiţiile în care nerespectarea  oricăruia dintre drepturile 
menţionate anterior constituie o neexecutare a contractului colectiv de muncă. 

Pentru aceste considerente, şi reţinând şi faptul că raţiunea instituirii termenului de 6 luni 
o constituie încheierea pe o perioadă determinată a contractului colectiv de muncă, iar prin 
prezenta acţiune reclamantul nu a invocat neexecutarea unor clauze ale contractului colectiv de 
muncă, ci a solicitat plata unor adaosuri neacordate ce fac parte, potrivit dispoziţiilor art.155 din 
Codul muncii, din categoria drepturilor salariale Curtea apreciază că în mod judicios prima 
instanţă a reţinut că termenul de prescripţie aplicabil pentru drepturile menţionate anterior este 
cel de 3 ani prevăzut de art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, acesta fiind un termen special 
faţă de cel prevăzut de art. 283 alin. (1) lit. e) din Codul muncii.  



Acest salariu suplimentar, prevăzut în mod expres de art. 32 alin. 1 şi 3 şi art. 33 din 
C.C.M., reprezintă practic un salariu acordat pentru munca desfăşurată în cursul unui an 
calendaristic, având natura juridică a unui al 13-lei salariu, echivalent cu salariul de bază de 
încadrare din luna decembrie a anului pentru care se acordă, în timp de ajutoarele de Paşti, 
Crăciun, Ziua Feroviarilor, reprezintă un ajutor material reglementat în mod expres în art. 69 din 
contractul colectiv de muncă, stabilit la cel puţin nivelul clasei 1 de salarizare. 

Art. 55 alin. 1 C. fiscal consideră venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură 
obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă 
sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea 
veniturilor, ori de forma sub care acestea sunt acordate, incluzând în această noţiune şi 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 

Prin urmare, în raport de acest text legal, toate drepturile solicitate prin petitele cererii 
pendinte reprezintă, în realitate, venituri asimilate salariului. 

Având caracter salarial în speţă îşi găsesc incidenţă dispoziţiile art. 268 alin. 1 lit. c Codul 
muncii, text legal care reglementează un termen de prescripţie de 3 ani pentru formularea 
cererilor ce au ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă constând în plata unor drepturi 
salariale ori a unor despăgubiri băneşti către salariatul îndreptăţit, acelaşi termen de prescripţie 
de 3 ani fiind aplicabil şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajatori. 

În speţă, acest termen de 3 ani a fost respectat, având în vedere că pentru anul 2007, 
termenul de prescripţie începe să curgă la 01.01.2008 şi se epuizează în 01.01.2011, pentru anul 
2008, termenul începe să curgă la 01.01.2009 şi se epuizează la 01.01.2012, pentru anul 2009, 
termenul începe să curgă la 01.01.2010 şi se epuizează la 01.01.2013. 

Cererea introductivă de instanţă a fost înregistrată pentru prima dată pe rolul Tribunalului 
Cluj la data de 10.02.2010, astfel încât, este evident că aceasta a fost formulată în termenul legal 
de prescripţie de 3 ani. 

În ceea ce priveşte premiul cuvenit cu ocazia Zilei Ceferistului sau a Zilei Feroviarului, zi 
care se sărbătoreşte în fiecare an în data de 23 aprilie, este de menţionat că pentru anul 2007, 
termenul de prescripţie a început să curgă în luna mai 2007, odată cu plata salariului aferent lunii 
aprilie, împlinindu-se în luna mai 2010; pentru anul 2008, termenul de prescripţie a început să 
curgă în luna mai 2008, odată cu plata salariului aferent lunii aprilie, împlinindu-se în luna mai 
2011; pentru anul 2009, termenul de prescripţie a început să curgă în luna mai 2009, odată cu 
plata salariului aferent lunii aprilie, împlinindu-se în luna mai 2012. 

În speţă, s-a solicitat acordarea ajutorului material cuvenit pentru Ziua Feroviarului numai 
pentru anul 2009, fiind, deci, evident că cererea înregistrată la 10.02.2010, având acest obiect 
este înăuntrul termenului de prescripţie extinctivă. 

Drept urmare, cererea introductivă de instanţă, formulată la data de 10.02.2010, sub 
aspectul petitelor având ca obiect acordarea salariului suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, 
acordarea premiului anual de Ziua feroviarilor pentru anul 2009 şi acordarea ajutorului material 
de Paşte şi de Crăciun pentru anul 2009, este introdusă în termenul legal de prescripţie 
extinctivă. 

Aşa fiind, se impune respingerea ca nefondat a motivului de recurs prin care se invocă 
excepţia prescripţiei. 

Nu se aplică în speţă, aşa cum nefondat susţine pârâta recurentă, termenul de prescripţie 
de 6 luni, prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. e C. muncii, având în vedere că acest termen a fost 
reglementat doar pentru a asigura restabilirea, cu celeritate, a situaţiei de legalitate în care trebuie 
să se desfăşoare raporturile de muncă, prin prisma naturii specifice a acestora. 

Cu privire la motivele de recurs ce vizează fondul cauzei, respectiv, nelegala acordare de 
către instanţa de fond în favoarea reclamanţilor a salariului suplimentar pentru anii 2007, 
2008, 2009, a ajutorului material de Paşte şi Crăciun pentru anul 2009 şi a ajutorului material 
de Ziua Feroviarilor.   

În ceea ce priveşte fondul cauzei, se constată că în conformitate cu prevederile art. 243 
alin. 1 din Codul muncii, executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, 
iar conform dispoziţiilor art. 241 alin. 1 lit. b din Codul muncii, efectele clauzelor contractului 



colectiv de muncă se întind pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul 
de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel.  

Potrivit prevederilor art. 30 alin 1 si 3 din Contractele colective de muncă aplicabile la 
nivelul paratei pentru anii 2007-2008 şi 2009-2010: ”pentru munca desfăşurată în cursul unui an 
calendaristic, după expirarea acestuia, personalul societăţii poate primi un salariu suplimentar 
echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv (…). Din 
veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar în cadrul 
fondului de salarii, in procent de pana la 10 la suta din fondul de salarii realizat lunar.” 

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din contractele colective de muncă 
menţionate anterior „criteriile care condiţionează acordarea salariului suplimentar sunt cele din 
Anexa nr.6”. 

Faţă de conţinutul clauzei menţionate anterior, se constată că în mod corect instanţa de 
fond a reţinut că este obligatorie acordarea acestor drepturi, contractul colectiv de muncă 
precizând în mod expres cum şi din ce fonduri se plătesc aceste drepturi. 

În ceea ce priveşte sintagma inserată în conţinutul clauzei „poate primi un salariu 
suplimentar” ce ar putea conduce la concluzia că acordarea acestuia este facultativă, Curtea 
apreciază că interpretând sistematic dispoziţiile art. 30 alin. (1) şi (3),  31 şi anexa 6 din 
Contractele colective de muncă menţionate anterior, rezultă că plata salariului suplimentar este 
condiţionată numai de respectarea criteriilor de acordare, respectiv de „munca ireproşabilă 
prestată în cursul anului calendaristic” conform pct.1 din anexa 6, criteriu care este nuanţat la 
pct.2 în sensul că se prevede expres că salariaţii care au fost sancţionaţi cu retrogradarea în 
funcţie sau categorie pentru o durată ce  nu poate depăşi 60 de zile sau cu  desfacerea disciplinară 
a contractului individual de muncă nu beneficiază de salariul suplimentar. 

  De asemenea, interpretarea clauzei evocată anterior nu poate fi realizată decât prin 
prisma dispoziţiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996  potrivit cărora contractele colective de 
muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin 
contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. Or, prin CCM la nivel de grup de unităţi 
din transportul feroviar pe anii 2006-2008 a cărui valabilitate a fost prelungită prin Actul 
adiţional înregistrat sub nr. 370/20.06.2008, la art. 30 alin. 1 s-a prevăzut că „salariaţii unităţilor 
feroviare vor primi un salariu suplimentar”, rezultând astfel fără îndoială obligativitatea acordării 
acestor drepturi. 

În plus, din modul de formulare neechivoc şi nesupus vreunei condiţii al art. 30 alin.(3) din 
CCM rezultă aşadar în mod evident obligaţia părţilor de a constitui un fond suplimentar de salarii 
independent de profit, noţiune diferită de cea utilizată în contract, şi anume venituri. 

Pentru aceste motive, având în vedere faptul că fondul necesar pentru acordarea acestui 
salariu se constituie tocmai prin reţinerea unui procent de 10% din cadrul fondului de salarii 
realizat lunar, se apreciază că dispoziţiile invocate de către recurente pentru a justifica lipsa 
fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ce fac obiectul prezentei acţiuni nu pot prezenta 
relevanţă în speţă. 

În mod corect prima instanţă a dispus obligarea la plata salariului suplimentar 
proporţional cu perioada efectiv lucrată, prin prisma faptului că părţile semnatare ale CCM au 
avut în vedere acordarea acestui adaos în raport de perioada în care persoana şi-a desfăşurat 
efectiv activitatea în cadrul societăţii.  

Potrivit dispoziţiilor art.7 alin.2 din Legea 130/1996 şi art. 236 din Codul muncii, 
„contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea 
părţilor”, astfel încât salariaţii recurentei erau îndreptăţiţi la plata tuturor drepturilor salariale, 
inclusiv a adaosurilor la salariu, în cuantumul prevăzut în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Curtea mai reţine că aspectele invocate de către recurentă prin motivele de recurs, privind 
lipsa fondurilor necesare plăţii acestor drepturi salariale (adaosurile făcând parte din salariu, 
conform dispoziţiilor art.155 din Codul muncii) şi diverse plafonări legale, nu pot fi reţinute ca 
justificare pentru neexecutarea acestor obligaţii contractuale, asumate în urma negocierilor 
purtate cu sindicatele reprezentative.  



În ceea ce priveşte OUG nr. 79/2008, deşi invocată în general în recurs, se reţine că 
recurenta nu formulează critici de nelegalitate a sentinţei recurate prin raportare la anumite 
dispoziţii din acest act normativ. 

În egală măsură, nu sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 130/1996, care 
sunt incidente doar în cazul salariaţilor instituţiilor bugetare, pârâta recurentă nefiind o atare 
instituţie, ci o societate pe acţiuni, neavând relevanţă în raport de forma sa de organizare, 
persoana acţionarului majoritar. 

Prin art.71  din contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul 
feroviar pe anii 2006-2008 aplicabil şi  la nivelul unităţii pârâte s-a stabilit dreptul salariaţilor de 
a beneficia de un premiu pentru Ziua Feroviarului. 

Acordul colectiv menţionat se aplică conform art.4 de la data înregistrării respectiv 
28.12.2006, producând efecte timp de 24 de luni. 

Prin actul adiţional nr.370/20.06.2008, aplicabilitatea acestui contract colectiv a fost 
extinsă la 48 de luni de la data înregistrării, ceea ce are semnificaţie că produce efecte de la 
28.12.2006 până la 28.12.2010. 

Curtea constată că salariaţii reprezentaţi în cauză sunt îndreptăţiţi să beneficieze şi de acest 
adaos, potrivit raţionamentului deja expus. 

De asemenea, notează că aspectele privind lipsa fondurilor necesare plăţii acestor drepturi 
salariale (adaosurile făcând parte din salariu, conform dispoziţiilor art.155 din Codul muncii) şi 
diverse plafonări legale, nu pot fi reţinute ca justificare pentru neexecutarea acestor obligaţii 
contractuale, asumate în urma negocierilor purtate cu sindicatele reprezentative. 

În plus, recurenta nu a probat în cauză că ar fi solicitat aprobarea fondurilor pentru plata 
drepturilor solicitate prin acţiune, deşi potrivit art. 21 din C.C.M. invocate în cauză, şi-a asumat 
această îndatorire, de a constitui fondurilor necesare plăţii drepturilor negociate. 

Drept urmare, Curtea constată că în mod legal prima instanţă a admis cererea 
reclamantului, de acordare a salariului suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, a ajutorului 
material de Paşti şi Crăciun pentru anul 2009, de Ziua Feroviarilor pentru anul 2009. 

Aşa fiind, în temeiul acestor considerente anterior expuse, Curtea constată că toate criticile 
din recursul pârâtei, care vizează acordarea acestor drepturi în favoarea reclamanţilor, sunt vădit 
nefondate, impunându-se a fi respinse ca atare. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor argumentelor de fapt şi de drept mai sus precizate 
şi a prevederilor art. 304 pct. 9, art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondate 
ambele recursuri. 

În recurs nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. (Judecător Carmen Maria Conţ) 
 

21. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Respingere. Dispoziţii legale ieşite 
din vigoare. Lipsa interesului. Autoritatea relativă de lucru judecat a deciziilor 

Curţii Constituţionale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4466/R din 3 noiembrie 2011 

Prin cererea înregistrată iniţial la Secţia  comercială şi de  contencios administrativ a 
Tribunalului Buzău, reclamanta  STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ 
BUZĂU i-a chemat  în judecată pe pârâţii P.M.G., Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea Legii 
nr.18/1991, Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Buzău şu Agenţia Domeniilor 
Statului, solicitând anularea titlului de proprietate nr. 103382/27.06.2008 eliberat în favoarea 
pârâtului persoană fizică, anularea art. 33 din Hotărârea comisiei judeţene  nr. 366/2007 şi  
protocoalelor prin care s-a trecut  din domeniul public al statului în domeniul privat al statului o 
suprafaţă de 202,53 ha ce fusese  concesionată de ADS reclamantei, anularea art. 36 din 
Hotărârea  comisiei judeţene  nr. 369/2008,  prin care pârâtului persoană fizică i s-a atribuit o 
suprafaţă de 50 ha din acest teren, anularea protocoalelor de predare-preluare, recunoaşterea 
dreptului reclamantei de a  deţine terenurile afectate cercetării şi dezvoltării şi de a  încheia anul 



agricol şi de a culege  roadele  investiţiilor făcute în acest  scop, acordarea despăgubirilor pentru 
investiţiile făcute şi recunoaşterea dreptului de a primi teren în echivalent.  

Ulterior, reclamanta şi-a precizat acţiunea, renunţând  la capetele e) şi f)  din cererea  
introductivă şi solicitând  introducerea în cauză în calitate de pârât şi a numitului D.G., care a 
dobândit  suprafeţele  înscrise în titlul de proprietate contestat, prin contractul de vânzare-
cumpărare  autentificat sub  nr. 1573/1.09.2008. 

Prin sentinţa civilă nr. 1340/2008, a fost declinată competenţa de soluţionare  a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Buzău. 

Pârâtul P.M.G. a decedat  pe parcursul procesului, fiind introduse moştenitoarele acestuia, 
M.H. şi S.D.. 

Prin încheierea nr. 1709/12.03.2010 a  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la cererea 
reclamantei, cauza a fost strămutată la  Judecătoria Baia Mare. 

Soluţionarea  cauzei în primă instanţă 
Prin sentinţa civilă nr. 11.087/2.12.2010 a  Judecătoriei Baia Mare, acţiunea a fost  

respinsă, fiind  respinse  şi cererile de  intervenţie în interes propriu formulate în cursul judecăţii 
de  intervenienţii P.M.R., P.D. şi D.S.R., reclamanta fiind  obligată la plata cheltuielilor de  
judecată în favoarea pârâtului D.G.. 

Recursul 
Împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs reclamanta, intervenienţii şi pârâtele H.M. şi 

S.D.. 
Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate 
În cursul soluţionării recursului, reclamanta a  invocat excepţia de  neconstituţionalitate a 

prev. art. 10 alin. 2  şi 11 alin. 2  din Legea nr.  213/1998, raportat la prev. art. 44 şi 53  din 
Constituţia României. 

În motivarea  excepţiei, reclamanta  învederează că art. 10 alin. 2 din Legea nr.  213/1998 
creează un dezavantaj celor care  intră în domeniul de aplicare a altor acte normative decât Legea 
nr. 10/2001, respectiv celor care  intră sub incidenţa legilor fondului funciar şi solicită 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren preluat abuziv, întrucât, dacă, în cazul 
Legii nr.10/2001, prevalenţa restituirii în natură presupune şi înlăturarea indisponibilizării unui 
bun aflat în domeniul public al statului, în cazul legilor fondului funciar, sunt aplicabile  
dispoziţiile  art. 10 alin. 2  şi 11 alin. 2  ce prevăd  necesitatea unei Hotărâri de  Guvern prin care 
terenul să treacă din domeniul public în cel privat al statului, pentru a putea fi pus la dispoziţia  
comisiilor judeţene  în vederea  reconstituirii dreptului de proprietate. 

Această prevedere  din art. 10 alin. 2  din Legea nr.  213/1998, precum şi sancţiunea prev. 
de art. 11 alin. 2, restrânge exerciţiul dreptului de proprietate privată fără a  fi incidente vreuna 
dintre condiţiile enumerate limitativ în alin. 1 al art. 53. 

Pârâtul D.G., exprimându-şi punctul de vedere  asupra excepţiei de neconstituţionalitate  
invocată de reclamantă, a invocat excepţia lipsei de  interes a reclamantei în invocarea acestei 
excepţii, pe  motiv că cele două texte legale au fost abrogate, precum şi excepţia inadmisibilităţii, 
pe  motiv  că textele legale nu au legătură cu soluţionarea cauzei. 

În plus, deşi textele  nu au fost declarate neconstituţionale, Curtea  Constituţională s-a  
pronunţat asupra lor  prin Decizia  nr. 107/9.03.2004, iar cele  statuate în această decizie  îşi 
menţin valabilitatea şi în prezenta cauză, neintervenind  elemente noi, de natură a determina o 
reconsiderare a  jurisprudenţei Curţii Constituţionale. 

Soluţionarea  cererii de  sesizare a Curţii Constituţionale 
Prin încheierea şedinţei publice din 22 iunie  2011, Tribunalul Maramureş a respins 

cererea de sesizare a  Curţii Constituţionale, pe  motiv că reclamanta nu justifică un interes 
privind soluţionarea  excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât  textele de lege  invocate nu au 
legătură cu soluţionarea prezentei cauze. 

Recursul împotriva  încheierii de respingere  a sesizării Curţii Constituţionale 
Împotriva acestei încheieri, au declarat recurs reclamanta şi pârâtele  H.M. şi S.D., 

solicitând  modificarea ei, cu consecinţa sesizării Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei 
de  neconstituţionalitate  invocată de reclamantă. 



În motivarea recursurilor, aceştia arată că sunt  întrunite  condiţiile prev. de art. 29 alin. 1 
şi 3 din Legea nr.  47/1992 privind  organizarea şi funcţionarea  Curţii Constituţionale, întrucât  
este vorba de texte de lege  în vigoare, care au o strânsă legătură cu obiectul cauzei şi soluţionarea 
acesteia, iar  Curtea  Constituţională nu a pronunţat o decizie  de admitere  a unei astfel de 
excepţii. 

Analizând recursurile formulate  prin prisma motivelor  invocate, curtea apreciază că 
acestea nu sunt  fondate, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, textele despre care se susţine că sunt neconstituţionale din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică sunt: 

ART. 10, ALIN. 2  
“Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, daca prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.” 

ART. 11, ALIN. 2 
„Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al 

bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută.” 
Textele din Constituţie despre care se susţine că ar fi fost încălcate sunt: 
ART. 44 
Dreptul de proprietate privată 
„(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul 

şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. 
 (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. 

Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai 
în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate 
internaţionale la care România este parte, pe baza de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin 
lege organică, precum şi prin moştenire legală. 

 (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publica, stabilită 
potrivit legii, cu dreapta şi prealabilă despăgubire. 

 (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate 
publica a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura 
discriminatorie a titularilor. 

 (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricărei 
proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, 
plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. 

 (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu 
proprietarul sau, în caz de divergenta, prin justiţie. 

 (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi 
asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau 
obiceiului, revin proprietarului. 

 (8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. 
 (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi 

confiscate numai în condiţiile legii.” 
ART. 53 
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi 
„(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai 

dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a 
moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; 
prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit 
de grav. 

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratica. 
Măsura trebuie sa fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, sa fie aplicată în mod 
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.” 



În ceea ce priveşte  condiţiile de admisibilitate a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale 
rezultând din dispoziţiile art. 29 alin. 1-3 din Legea nr. 47/1992,  textele de lege au legătură cu 
soluţionarea cauzei, aşa cum rezultă din motivarea cererii de chemare în judecată precizate, 
invocându-se nulitatea hotărârii comisiei judeţene care, cu încălcarea dispoziţiilor Legea nr. 
213/1998 (deşi nu se face referire expresă la cele două texte despre care se susţine că sunt 
neconstituţionale, însă acestea sunt cele care reglementează modul de trecere a bunurilor din 
domeniul public in domeniul privat şi sancţiunea în caz de nerespectare) a dispus trecerea 
terenurilor obiect al prezentei cauze din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţii 
administrativ teritoriale (f. 42 din dosarul Judecătoriei Buzău). Art. 11 a fost abrogat prin Legea 
nr. 71/2011, astfel că, raportat la dispoziţiile art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, care se referă la 
legi şi ordonanţe în vigoare, sesizarea Curţii Constituţionale nu ar fi admisibilă cu privire la acest 
text, deşi, relativ recent, aşa cum rezultă din decizia nr. 838/2009, Curtea Constituţională s-a 
pronunţat în sensul că este singura abilitată să se pronunţe asupra constituţionalităţii legilor şi 
ordonanţelor, indiferent dacă acestea sunt sau nu în vigoare. 

Deşi textele au legătură cu soluţionarea cauzei, aşa cum a reţinut instanţa de recurs, deşi cu 
o motivare greşită, reclamanta nu are interes în sesizarea Curţii Constituţionale, întrucât, în 
măsura în care aceasta s-ar pronunţa în sensul admiterii excepţiei, o astfel de decizie ar putea lăsa 
fără fundament juridic acţiunea, aceasta fiind fundamentată tocmai pe textele de lege, respectiv 
încălcarea textelor de lege a căror neconstituţionalitate se invocă, or, în condiţiile încetării 
efectelor juridice ale acestora (pentru că, de fapt, asta se solicită), în condiţiile art. 31 alin. 3 din 
legea nr. 47/1992, aceasta ar lăsa fără suport juridic acţiunea (petitele referitoare la încălcarea 
acestor texte). 

Totuşi, întrucât şi pârâtele moştenitoare ale pârâtului iniţial au formulat recurs, curtea va 
analiza şi celelalte condiţii de admisibilitate a sesizării Curţii Constituţionale. 

Curtea Constituţională nu a pronunţat vreo decizie de admitere a unei excepţii de 
neconstituţionalitate de natura celei invocate în prezenta cauză, pentru a fi în prezenţa condiţiei 
de inadmisibilitate rezultând din disp. art. 29 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, însă, aşa cum corect a 
susţinut pârâtul persoană D.G. în întâmpinarea depusă raportat la invocarea excepţiei de 
neconstituţionalitate, Curtea Constituţională a soluţionat excepţii referitoare la cele două texte de 
lege invocate, raportat la textele din Constituţie despre care se susţine că ar fi fost încălcate, 
respectiv deciziile nr. 143/2003 (M. Of. nr. 476/3.07.2003), nr. 107/2004 (.M.Of. nr. 
392/4.05.2004) şi nr. 627/2011 (M. Of. nr. 517/22.07.2011). 

Conform jurisprudenţei Curţii de apel Cluj publicată (a se vedea încheierea civilă din 2 
martie 2009, în Culegea de decizii a Curţii de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări 
sociale, pentru minori şi familie pe anul 2009, p. 538 şi urm.), „în ceea ce priveşte condiţia 
rezultând din dispoziţiile alin. 3, referitoare la soluţionarea aceleiaşi excepţii de 
neconstituţionalitate de Curtea Constituţională, deşi textul vorbeşte de excepţii admise, în 
realitate, şi în cazul excepţiilor respinse există o „autoritate relativă de lucru judecat” sub aspectul 
motivelor, trebuind invocate împrejurări noi, de natură să schimbe jurisprudenţa Curţii.” 

Întrucât niciuna dintre părţi nu a invocat motive noi, în mod corect a respins instanţa de 
recurs sesizarea Curţii Constituţionale, motiv pentru care, în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., 
curtea va respinge recursul declarat împotriva încheierii de respingere a sesizării Curţii 
Constituţionale ca nefondat. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 
 

22. Cerere de suspendare a judecăţii, respinsă. Atacare cu recurs. Respingere ca 
inadmisibilă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3625/R din 19 octombrie 2011 

În şedinţa publică din 9 iunie 2011, la tribunalul Maramureş reprezentanta apelanţilor V.I. 
şi V.E. au solicitat suspendarea apelului până la soluţionarea acţiunii înregistrate în dosar nr. 
xxx/182/2011al Judecătoriei Baia-Mare, în temeiul art. 244 pct. 1  Cod proc.civ. 



Prin încheierea  civilă nr. 9 iunie 2011, pronunţată de Tribunalul Maramureş, în prezentul 
dosar, s-a respins cererea de  suspendare  deoarece nu este îndeplinită condiţia unei strânse 
legături între acţiunea în uzucapiune şi prezenta cauză, în temeiul dispoziţiilor art. 244 pct. 1. Cod 
proc.civ.  

Împotriva încheierii pronunţate la data de 19.10.2011  pârâţii V.I. şi  V.E. au declarat 
recurs, solicitând  modificarea încheierii  atacate cu consecinţa admiterii cererii de suspendare. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că au înregistrat o acţiune în constatarea 
uzucapiunii cu privire la terenul în suprafaţă de 73 mp, identificat pe amplasamentul  nr. 9-8-7-
18-19-20-9 din raportul de expertiză întocmit de dl. expert Ş.O. şi înregistrată în dosarul nr. 
xxx/182/2001 cu termen de judecată în 8.09.2011. 

Recurenţii au apreciat că în mod nelegal a fost respinsă cererea de suspendare, în condiţiile 
în care există o strânsă legătură între cauza de faţă şi cea pentru care s-a solicitat  suspendarea. 

Prin note de şedinţă, intimaţii C.I.M. şi C.I. au invocat excepţia inadmisibilităţii recursului, 
întrucât încheierea recurată este o încheiere interlocutorie şi recursul putând fi exercitat numai 
după pronunţarea deciziei în apel. 

Analizând încheierea recurată, prin prisma excepţiei inadmisibilităţii recursului, curtea 
reţine următoarele: 

Potrivit  dispoziţiilor art. 244 pct. 1  Cod proc.civ., instanţa  poate suspenda  judecata când 
dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte de existenţa sau inexistenţa uni drept care face 
obiectul unei alte judecăţi.  

În ipoteza în care  instanţa dispune suspendarea judecării procesului, încheierea de 
suspendare poate fi atacată cu recurs în mod separat, potrivit  dispoziţiilor art. 2441 Cod proc.civ., 
introdus prin art. I pct. 77 din OUG nr. 138/2000. 

Din coroborarea aliniatelor 1 şi 2 ale articolului mai sus menţionat, curtea  reţine că pot fi 
atacate cu recurs: încheierea prin care  s-a dispus suspendarea procesului şi încheierea prin care 
s-a respins cererea de  repunere pe rol a cauzei. 

Aşadar, nu există nicio dispoziţie legală care să prevadă posibilitatea atacării cu recurs a  
încheierii prin care  s-a respins cererea de suspendare. 

Fiind vorba de o încheiere preparatorie, este evident că dispoziţiile luate de   instanţă prin 
această încheiere pot fi atacate cu recurs odată cu fondul. 

Aşadar, dacă pârâţii vor fi nemulţumiţi de soluţia pronunţată în apel, vor avea posibilitatea 
să critice atât hotărârea pronunţată în apel, cât şi celelalte măsuri dispuse de  instanţa de apel 
prin încheierile preparatorii, după cum rezultă din  dispoziţiile art. 282 alin. 2  Cod proc.civ. 

Întrucât prin încheierea din 9  iunie  2011 nu s-a întrerupt cursul justiţiei, această încheiere 
nu are calea de atac separată şi în consecinţă curtea, în temeiul art. 137 raportat la art. 282 alin.2 
Cod proc.civ., va respinge ca  inadmisibil recursul pârâţilor. (Judecător Tania Antoaneta Nistor) 

 
 
 

23. Perimare. Cauză suspendată în baza art. 1551 C.pr.civ.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4400/R din 31 octombrie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1197 din 2 iunie 2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a constatat 
perimarea cererii de chemare în judecată formulată de U.C.G.N., împotriva pârâtului ORAŞUL 
NĂSĂUD prin Primar. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că la termenul de judecată din 18 iunie 
2009, s-a dispus suspendarea judecăţii în temeiul art. 1551 C.pr.civ., constatând că reclamanta nu 
şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin încheierea de şedinţă din 21 mai 2009, respectiv de a arăta 
în mod expres fiecare dintre imobilele pe care le solicită, cu date de identificare şi cu arătarea 
modalităţii de restituire pretinsă şi să depună copii de pe colile de carte funciară care cuprind 
imobilele solicitate. 



Până la data suspendării judecăţii cauzei, nu s-a putut trece la faza administrării probelor 
din cauza reclamantei, care la nouă ani de la data depunerii notificărilor către pârâtă, nu a fost în 
măsură să indice imobilele solicitate, având în vedere că numerele topografice indicate iniţial, au 
suferit numeroase dezmembrări şi transferuri ale dreptului de proprietate. 

La data de 1.06.2010, reclamanta a solicitat repunerea cauzei pe rol, fără să-şi fi îndeplinit 
obligaţiile stabilite în sarcina ei, situaţie în care prin încheierea de şedinţă din 15 iunie 2010, s-a 
respins cererea de repunere a cauzei pe rol, încheiere rămasă irevocabilă prin neexercitarea căii 
de atac a recursului. 

Cererea reclamantei de repunere a cauzei pe rol  fiind respinsă irevocabil, nu poate avea ca 
efect întreruperea termenului de perimare, deoarece din analiza prevederilor art. 249 C.pr.civ., 
conform cărora perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea 
judecării procesului de către partea care justifică un interes. 

Un act de procedură produce efectul juridic al întreruperii perimării, numai dacă aparţine 
acelei părţi din proces care poate justifica un interes în a obţine întreruperea perimării, iar scopul 
urmărit prin îndeplinirea lui este judecarea procesului. 

Potrivit art.1551 C.pr.civ., atunci când constată că desfăşurarea normală a procesului este 
împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori 
stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume 
obligaţii nu au fost respectate. 

În ipoteza suspendării judecăţii în baza art.1551 C.pr.civ., reluarea judecăţii este dublu 
condiţionată şi anume ca partea reclamantă să-şi fi îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege ori de 
instanţă în cursul judecăţii (cele care au determinat şi justificat suspendarea) şi judecata să poată 
continua potrivit legii, adică să nu fi operat sancţionarea perimării până la formularea cererii de 
reluare a judecăţii. 

O cerere de redeschidere a judecăţii formulată de reclamantă înăuntrul termenului de 
perimare de un an, neînsoţită de dovezile îndeplinirii obligaţiilor care au impus suspendarea, nu 
poate avea efect întreruptiv de perimare. 

O cerere de reluare a judecăţii respinsă irevocabil, nu poate determina întreruperea  
cursului perimării, încheierea de respingere creând prezumţia lipsei unei intenţii reale a părţii de 
a continua judecata, în condiţiile în care a formulat o astfel de cerere fără să-şi fi îndeplinit toate 
obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina sa. 

Prin respingerea unei astfel de cereri, cauza rămâne suspendată, nu operează o repunere 
pe rol, iar termenul de perimare curge în continuare; numai o cerere de redeschidere a judecăţii 
admisă de instanţă ar putea produce efectul întreruptiv de perimare în  raport cu dispoziţiile art. 
249 raportat la art.1551 C.pr.civ. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamanta U.C.G.N., solicitând casarea ei şi 
trimiterea dosarului la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru continuarea judecăţii cauzei. 

În motivarea recursului, reclamanta a susţinut că sentinţa recurată este nelegală, pentru că 
prima instanţă nu s–a pronunţat asupra cererii de repunere pe rol, formulată la data de 
11.04.2011, la care nu a făcut nicio referire, or în dispozitivul sentinţei instanţa avea obligaţia să se 
pronunţe expres asupra cererii de repunere pe rol, prin admiterea sau respingere. 

Excepţia perimării invocate din oficiu de instanţă este nelegală, deoarece dosarul a fost 
suspendat în baza art.1551 C.pr.civ., cu toate că în notificările nr.114/N/2001 şi nr. 33/2001 au 
fost prezentate pe larg imobilele revendicate, prin descrierea acestora şi a suprafeţei de teren 
aferente fiecăruia, alături de copia cărţii funciare nr. 757, din care rezultă modificările ulterioare 
confiscării. 

Înainte de împlinirea termenului de un an de la data suspendării, respectiv la data de 
1.06.2010, reclamanta  a formulat o cerere de repunere pe rol, care constituie un act de procedură 
ce a întrerupt cursul perimării, conform art. 239 C.pr.civ. 

Prin încheierea din 15.06.2010, s-a respins cererea de suspendare pentru neîndeplinirea de 
către asociaţie a obligaţiilor stabilite prin încheierea de şedinţă, deşi la dosar existau datele 
pretinse pe care judecătorul nu le-a observat fiindcă nu a studiat în profund dosarul, poate pentru 
că avea prea multe dosare pe rol. 



Începând cu data de 15.06.2010, a început să curgă un nou termen pentru perimare, iar 
termenul iniţial până la momentul întreruperii perimării nu intră în calcul. La data de  11.04.2011, 
înainte de împlinirea termenului de un an calculat de la data de 15. 06.2010, a formulat o nouă 
cerere de repunere pe rol, situaţie în care nu era îndeplinită cerinţa legală pentru a se constata de 
către instanţă perimarea acţiunii. 

În perioada 18.06.2009-11.04.2011 nu s-au putut duce la îndeplinire dispoziţiile instanţei, 
întrucât la data de 29.03.2009 s-a convocat adunarea generală extraordinară a U.C.G.N., la care 
s-a hotărât demiterea preşedintelui şi a consiliului director; la data de 6 mai 2010 a avut loc o 
nouă adunare generală care a ales preşedintele şi un nou consiliu director. 

La propunerea pârâtului Oraşul Năsăud prin Primar, conducerea reclamantei a fost de 
acord cu organizarea unor şedinţe comune în vederea stabilirii de comun acord a opţiunilor ce se 
vor formula în instanţă, cu privire la modalitatea de restituire. 

În cursul anului 2011 s-au încheiat lucrările de verificare a situaţiei juridice şi a situaţiei 
din teren pentru un număr de 40 imobile construcţii şi terenuri ce fac obiectul notificărilor şi a 
dosarului. 

Prima instanţă nu a  luat în considerare adresa nr.12135/23.05.2011 emisă de Oraşul 
Năsăud, care conţine date reale ce dovedesc munca laborioasă depusă de cele două părţi din 
proces. 

Prin urmare, nu a operat perimarea acţiunii, deoarece nu este îndeplinită cerinţa ca 
dosarul să fi rămas în nelucrare timp de un an şi ca dosarul să fi rămas în nelucrare din vina părţii 
în sarcina căreia s-au stabilit anumite obligaţii. 

Art. 250 alin.(3) C.pr.civ. statuează că perimarea se suspendă pe timpul cât partea  este 
împiedicată de a stărui în judecată din pricina unor împrejurări mai presus de voinţa sa; art.1551 
C.pr.civ. prevede cu totul alte sancţiuni decât perimarea, în cazul neîndeplinirii sarcinilor stabilite 
de instanţă, care constau în stabilirea de despăgubiri pentru pagubele cauzate celeilalte părţi sau 
aplicarea de amenzi; art.1 din Primul Protocol adiţional la CEDO, statuează că nimeni nu poate fi 
lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică. 

Intimatul Oraşul Năsăud prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului. 
Recursul este nefondat. 
Prin acţiunea înregistrată sub nr. 171/192 din 28.01.2009 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, 

reclamanta U.C.G.N. l-a chemat în judecată pe pârâtul Oraşul Năsăud prin Primar, solicitând 
instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună retrocedarea în natură sau în caz de 
imposibilitate, în echivalent bănesc a imobilelor înscrise în CF nr. 757 Năsăud, nr. top 145, 144, 
147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 164, 165, solicitate prin notificările nr. 14/N/2001 şi nr. 
114/N/2001, formulate în temeiul Legii nr.10/2001. 

Prin dispoziţia Primarului oraşului Năsăud nr.198 din 18.02.2009, s-au respins notificările 
reclamantei, întrucât nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor solicitate, a 
preluării abuzive de către stat a tuturor imobilelor notificate, nu a depus înscrisurile cerute de 
comisia internă pentru analizarea notificărilor şi nu a făcut dovada calităţii de persoană 
îndreptăţită la măsuri reparatorii. 

Conform art. 23 din Legea nr.10/2001, actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, 
după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul 
moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, înscrisurile care descriu construcţia 
demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de restituire decurgând din 
prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării. 

Acest termen este unul de recomandare, astfel că dacă notificatorul nu depune 
documentaţia necesară în faza administrativ-jurisdicţională, actele şi dovezile necesare pot fi 
depuse şi în faza judecătorească. 

Reclamanta nu a înţeles însă să depună actele necesare nici cu ocazia formulării acţiunii în 
justiţie, situaţie în care prin încheierea din 16 aprilie 2009, instanţa i-a pus în vedere 
reprezentantului reclamantei, P.A. prezent în instanţă, ca până la următorul termen de judecată 
din 21 mai 2009, să formuleze şi să depună la dosar în scris precizări de acţiune prin care să arate 
în mod expres fiecare dintre imobilele pe care le solicită, cu datele de identificare şi cu 



modalitatea de restituire solicitată, iar în funcţie de precizările făcute, traducerea colii de carte 
funciară să vizeze toate numerele solicitate prin notificare şi pentru care s-a emis dispoziţia de 
respingere, precum şi procesele-verbale despre care a făcut vorbire în şedinţă. 

La termenul următor din 21 mai 2009, reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în 
sarcina ei, situaţie în care s-a amânat judecarea cauzei pentru termenul din 18 iunie 2009, pentru 
când i s-a pus în vedere reprezentantului reclamantei sub sancţiunea prevăzută de art.1551 
C.pr.civ., să formuleze şi să depună la dosar în scris precizări de acţiune prin care să arate în mod 
expres fiecare dintre imobilele pe care le solicită, cu date de identificare şi cu modalitatea de 
restituire solicitată, iar în funcţie de precizările făcute, traducerea colii de carte funciară să vizeze 
toate numerele topografice solicitate prin notificare şi pentru care s-a emis dispoziţia de 
respingere, precum şi ambele procese-verbale. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 18 iunie 2009, văzând că reclamanta nu s-a 
conformat dispoziţiilor instanţei de la termenul anterior, tribunalul în baza art.1551 C.pr.civ., a 
dispus suspendarea judecăţii cauzei. 

La data de 1.06.2010, reclamanta a depus la dosar f. 209 o cerere de repunere pe rol a 
cauzei şi continuarea judecăţii acesteia. 

La termenul din 15 iunie 2010, văzând că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite 
prin încheierea din 18 iunie 2009, a respins ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol. 

Împotriva acestei încheieri, reclamanta nu a formulat recurs. 
La data de 11.04.2011, reclamanta a depus la dosar o cerere de repunere pe rol a cauzei f. 

213, la care a anexat note de şedinţă, Statutul U.C.G.N., Hotărârea nr. 3/2010, Decretul 
nr.176/1948, tabelul cuprinzând casele şcolare din Năsăud la 10.09.1949 şi traducerea din limba 
maghiară în limba română a cărţii funciare nr. 757 Năsăud. 

Prin cererea din 9.05.2011, pârâtul Oraşul Năsăud a solicitat perimarea cererii de chemare 
în judecată. 

Apreciind că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile concrete stabilite în sarcina acesteia 
prin încheierea din 21 mai 2009, prin sentinţa civilă nr. 1197 din 2 iunie 2011, Tribunalul Bistriţa-
Năsăud a constatat perimarea acţiunii reclamantei. 

Potrivit art.1551 alin.(1) C.pr.civ., când constată că desfăşurarea normală a procesului este 
împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori 
stabilite în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume 
obligaţii nu au fost respectate. 

Conform art. 248 alin.(1) C.pr.civ., orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, 
recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar 
împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. 

La rândul său, art. 249 C.pr.civ. prevede că perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui 
act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes. 

Cererea reclamantei din 1.06.2010 de repunere a cauzei pe rol, fără să îşi fi îndeplinit 
obligaţiile stabilite în sarcina ei, a avut ca efect întreruperea perimării. 

Întrucât de la suspendarea judecăţii prin încheierea din 18 iunie 2009 a trecut mai mult de 
un an, fără ca reclamanta să-şi fi îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina ei, în mod corect prima 
instanţă a admis excepţia perimării invocate de pârâtul Oraşul Năsăud şi în consecinţă, a 
constatat perimarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă împotriva pârâtului. 

Cea de-a doua cerere de repunere pe rol formulată de reclamantă la data de 11.04.2011, nu 
a fost susţinută de reprezentantul acesteia, consilier juridic Raus Pompei, prezent în instanţă la 
termenul din 26 mai 2011, dar fiind formulată după expirarea termenului de un an de la data când 
dosarul a rămas în nelucrare, ea nu mai putea influenţa în niciun fel perimarea împlinită, ce 
trebuia doar constatată de către instanţă. 

Numai în opinia eronată a reclamantei, cererea de repunere pe rol din 31.05.2010 ar fi 
întrerupt termenul de perimare, dar în realitate, potrivit dispoziţiilor legale în materie, atunci 
când cauza a fost suspendată în temeiul art.1551 C.pr.civ., pentru ca reclamanta să îşi 
îndeplinească obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina ei pentru a putea continua procesul, 
reclamanta a formulat o simplă cerere de repunere pe rol, fără să dovedească îndeplinirea 



obligaţiilor stabilite în sarcina ei, iar instanţa a constatat acest aspect şi a respins cererea de 
repunere pe rol prin încheierea din 15 iunie 2010, rămasă irevocabilă prin neatacarea ei de părţile 
din proces. 

Aşadar, termenul de perimare de un an a început să curgă de la data suspendării cauzei la 
data de 18 iunie 2009, care la data de 11.04.2011 era deja împlinit de mult timp. 

Problemele de alegeri a preşedintelui şi a consiliului director din cadrul reclamantei, nu au 
nicio  înrâurire asupra procesului civil, care se desfăşoară după dispoziţiile imperative cuprinse în 
Codul de procedură civilă. 

Prevederile art. 250 alin.(3), ale art.1551 C.pr.civ. şi ale art.1 din Protocolul adiţional nr.1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, sunt interpretate de reclamantă în mod subiectiv, 
astfel încât să îi fie favorabile, deşi interpretarea reclamantei este contrară scopului pentru care 
au fost edictate. 

Perimarea ca urmare a suspendării cauzei în temeiul art.1551 C.pr.civ., este o sancţiune ce 
intervine pentru cazul în care în speţă din culpa reclamantei nu se poate desfăşura în mod 
nejustificat obligaţia de a depune la dosar documentaţia necesară în vederea soluţionării legale şi 
temeinice a raporturilor juridice deduse judecăţii, documentaţie pe care de altfel trebuia să o 
depună anexată la notificările formulate în anul 2001. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9, art. 3041 şi art. 312 alin.(1) C.pr.civ., 
se va respinge ca nefondat recursul reclamantei împotriva sentinţei judecătoriei. (Judecător 
Traian Dârjan) 

 

24. Contradicţie între considerente şi dispozitiv. Situaţie în care nu s-a copiat 
integral conţinutul minutei. Remediere pe calea îndreptării erorilor materiale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 5117/R din 7 decembrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 618 din 12 iulie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.C. B.V. SA fostă S. SA şi a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA şi în consecinţă, s-a respins acţiunea faţă de aceşti pârâţi, ca fiind formulată 
împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

S-a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamanţii M.D., P.D.N. şi P.N. în 
contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi MINISTERUL 
ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi în consecinţă:  

S-a stabilit îndreptăţirea reclamanţilor la măsuri reparatorii constând din despăgubiri 
pentru imobilul înscris iniţial în C.F. nr. 1326, nr. top 3815 constând din casă din piatră cu două  
camere, o bucătărie şi dependinţe, iar în curte grajd din lemn şi magazie, apoi grădină şi păşune 
în suprafaţă de 844 stjp., despăgubiri care se vor stabili şi achita în condiţiile Titlului VII al Legii 
nr. 247/2005, ţinând cont de despăgubirile încasate în baza Legii nr. 112/1995, actualizate. 

S-a respins cererea de restituire în natură precum  şi de stabilire a cuantumului 
despăgubirilor. 

A fost obligat pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca să plătească reclamanţilor 2.045 
lei, iar pârâtei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti 2.045 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că asupra imobilului înscris în 
CF nr. 1326 Cluj, nr. top 3815 casă din piatră cu două camere, bucătărie şi dependinţe,  iar în 
curte 1 grajd din lemn şi magazie, apoi grădină şi păşune în suprafaţă de 844 stjp, au fost 
proprietari Coman Ioan şi soţia născută Rus Ana. 

În baza Decretului nr. 45/1951 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, imobilul a trecut în 
proprietatea Statului Român şi în folosinţa Ministerului Afacerilor Interne, construcţia existentă 
fiind demolată ulterior demolării. 

În baza certificatului de atestare nr. 0034 din 26 mai 1995 a Consiliului Judeţean Cluj, 
imobilul cu nr. top  3185 a fost comasat cu nr. top 3184 şi împărţit în 8 imobile, din care imobilul 
cu nr. top 3841/8, 3815/8 în suprafaţă de 370 mp a fost reînscris în aceeaşi carte funciară în 



favoarea Statului Român, iar restul imobilelor au fost înscrise în favoarea S.C. S. SA, iar apoi în 
proprietatea S.C. SPO Invest SA, ca urmare a divizării societăţii iniţiale. 

 S.C. S. SA anterior divizării, a cumpărat acţiunile deţinute de stat la S.C. S. SA, iar ca 
urmare a acestui proces, a fost integral privatizată în anul 1996. Ulterior, S.C. S. SA şi-a schimbat 
denumirea în S.C. B.V. SA. 

Numiţilor P.S.D. şi M.D., li s-a recunoscut calitatea de persoane îndreptăţite la măsuri 
reparatorii constând din despăgubiri în sumă de 156.153.840 lei conform Hotărârii nr. 453 din 
22.09.1997 a Consiliului Judeţean Cluj, pentru imobilul situat în  Cluj-Napoca str. D. nr. 112, 
înscris în CF nr.1236, nr. top 3815. 

Prin notificarea înregistrată la executorul judecătoresc sub nr. 732/2001, M.D. şi P.N. au 
solicitat măsuri reparatorii pentru imobilul înscris în CF nr. 1326 nr. top 3185, notificare asupra 
căreia nu s-a pronunţat Primarul municipiului Cluj-Napoca, dar pe care a comunicat-o 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, S.C. S. SA şi AVAS. 

Din expertiza topografică efectuată în cauză, a rezultat că imobilul cu nr. top 3184/8, 
3185/8 în suprafaţă de 370 mp, este ocupat de construcţia unui bloc şi de detalii  de sistematizare, 
nefiind posibilă restituirea lui în natură. 

Contrar susţinerilor pârâtei AVAS, faţă de dispoziţiile art. 20 alin. (1) – (2) din Legea nr. 
10/2001, reclamanţii au dreptul de a formula notificare în condiţiile acestei legi, pentru diferenţa 
de valoare dintre despăgubirile încasate şi valoarea de circulaţie a imobilului, competenţa 
soluţionării aparţinând instituţiei implicate în procesul de privatizare. 

Întrucât imobilul nu a fost vândut în baza Legii nr. 112/1995, în cauză sunt aplicabile 
dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001. 

Din analiza probelor administrate în cauză, a rezultat că pentru terenul în suprafaţă de 370 
mp cu nr. top 3814/8, 3815/8 şi construcţia demolată, competenţa de soluţionare aparţine 
Primarului municipiului Cluj-Napoca, potrivit art. 26 coroborat cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 
10/2001, întrucât terenul nu este liber, iar construcţia a fost demolată, cererea reclamanţilor de 
acordare a despăgubirilor este întemeiată. 

 Din probele administrate în cauză a rezultat că Ministerul Administraţiei şi Internelor nu 
foloseşte terenul în litigiu, care este ocupat de detalii de sistematizare. 

În ceea ce priveşte diferenţa de teren din imobilul în suprafaţă de 844 stj care a intrat în 
patrimoniul actualei S.C. B.V. SA, competenţa aparţine instituţiei implicate în procesul de 
privatizare, respectiv AVAS. 

Împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs pârâţii Primarul municipiului Cluj-Napoca şi 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti. 

În recursul declarat de pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a susţinut că sentinţa 
recurată este motivată contradictoriu, existând vădite contradicţii între considerente şi dispozitiv, 
motiv prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 

Astfel, prin dispozitivul hotărârii, prima instanţă a admis acţiunea reclamanţilor în 
contradictoriu cu Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
stabilind dreptul reclamanţilor la despăgubiri în condiţiile legii speciale, în timp ce în 
considerente se arată că pentru suprafaţa de 370 mp teren şi construcţia demolată, competenţa de 
soluţionare a notificării aparţine Primarului municipiului Cluj-Napoca,  iar pentru diferenţa până 
la 844 stj teren aflat în patrimoniul SC Brantner-Veres SA, competenţa soluţionării aparţine 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, fără să se fi pronunţat şi cu privire la aceasta în 
dispozitivul sentinţei. 

Prima instanţă şi-a motivat hotărârea pe temeiul art. 29, art. 26 şi art. 21 din Legea nr. 
10/2001, astfel că dintr-o parte a hotărârii rezultă că acţiunea este întemeiată, iar dintr-o altă 
parte că este neîntemeiată, situaţie în care nu se ştie ce anume a decis instanţa. 

Pârâtul a invocat şi motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., susţinând 
că sentinţa este nelegală, deoarece instanţa de fond a reţinut în motivare că pentru terenul în 
suprafaţă de 370 mp aferent nr. top 3814/8, 3815/8 şi construcţia demolată, competenţa de 
soluţionare a notificării aparţine Primarului municipiului Cluj-Napoca, iar pe de altă parte că deşi 



acest teren de 370 mp apare înscris în cartea funciară ca fiind în folosinţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, acest minister  nu foloseşte terenul. 

Conform CF nr. 1326 Cluj, asupra imobilului situat pe Calea Dorobanţilor nr. 112 în 
suprafaţă de 3038 mp, casă de piatră şi dependinţe, proprietatea lui Coman Ioan şi soţia născută 
Rus Ana, în baza Decretului nr. 45/1951 s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea Statului 
Român, în folosinţa Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma eliberării de către Consiliul Judeţean Cluj a certificatului de atestare a dreptului de 
proprietate nr. 0034 din 26 mai 1995, au avut loc dezlipiri, unificări şi dezmembrări, în urma 
cărora imobilul cu nr. top 3814/8, 3815/8 s-a transmis în CF nr. 6834 în favoarea Statului Român 
şi în administrarea operativă a Ministerului Afacerilor Interne, iar asupra  celorlalte imobile s-a 
intabulat dreptul de proprietate în favoarea S.C. S. SA. 

Cum terenul cu nr. top 3814/8 şi 3815/8 nu s-a aflat niciodată în proprietatea municipiului 
Cluj-Napoca, raportat la prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor avea obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de 
proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 

Terenul în suprafaţă de 370 mp nu se află în patrimoniul municipiului, astfel că Primarul 
municipiului Cluj-Napoca nu are competenţa de a soluţiona notificarea, iar în privinţa casei 
existente pe acest teren, nu s-a făcut dovada împrejurărilor în care a fost demolată. 

În recursul declarat de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, s-a 
solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate, în sensul înlăturării obligaţiei 
AVAS de plată a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului său, pârâta a susţinut că prin sentinţa recurată, prima instanţă a 
admis acţiunea reclamanţilor numai în contradictoriu cu Primarul municipiului Cluj-Napoca şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, dar cu toate acestea, a obligat-o pe AVAS să le plătească 
reclamanţilor cheltuieli de judecată în sumă de  2.045 lei. 

Obligarea pârâtei AVAS la plata cheltuielilor de judecată este nelegală faţă de dispoziţiile 
art. 274 alin. (1) C.pr.civ., câtă vreme această pârâtă nu a căzut în pretenţii. 

 Pârâta-recurentă a susţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 
10/2011, întrucât intimaţii-reclamanţi au primit despăgubiri în baza Legii nr. 247/2005. 

În cauză, competenţa de soluţionare a notificării pentru întreg imobilul, îi revine 
Primarului municipiului Cluj-Napoca. 

Întrucât reclamanţii au primit despăgubiri în baza Legii nr. 112/1995, în cauză nu sunt 
aplicabile  dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 10/2001. 

Prin Legea nr. 247/2005, s-a instituit o procedură necontencioasă, la finalizarea căreia să 
se definească statutul juridic al unor astfel de imobile. 

Competenţa instanţei poate interveni numai în măsura în care se emitea o decizie sau 
dispoziţie motivată prin finalizarea procedurii administrative şi era atacată în baza art. 26 alin. (3) 
din Legea nr. 10/2001. 

Intimaţii M.D., P.D.N. şi P.N. prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata 
cheltuielilor de judecată în sumă de 1.100 lei, împreună cu Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
iar prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtul 
Primarul municipiului Cluj-Napoca şi obligarea lui la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 
1.100 lei împreună cu AVAS. 

Intimata S.C. SPO I. SA Cluj-Napoca prin întâmpinare, a lăsat soluţia ce urmează a fi 
pronunţată ca urmare a soluţionării celor două recursuri, la dispoziţia instanţei. 

Intimaţii M.D., P.D.N. şi P.N., au depus şi concluzii scrise la dosar. 
Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate, curtea constată că sunt nefondate, 

pentru următoarele considerente: 
Nu este prezent motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., acela ca hotărârea 

recurată să cuprindă motive contradictorii, respectiv să existe contradicţie între considerente şi 
dispozitiv. 



În minuta sentinţei civile nr. 6128 din 12 iulie 2011 a Tribunalului Cluj, acţiunea 
reclamanţilor a fost admisă faţă de 3 (trei) pârâţi şi anume Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, dar 
cu ocazia redactării sentinţei, cuvântul „AVAS” nu a mai fost copiat, reprodus, preluat în 
dispozitivul hotărârii. 

Aceasta este explicaţia de ce în considerentele sentinţei se arată că acţiunea reclamanţilor 
urmează să fie admisă şi faţă de AVAS, în timp ce în dispozitivul hotărârii nu mai figurează 
această pârâtă. 

Soluţionarea acestei aparente contradicţii dintre considerente şi dispozitiv, se poate face 
printr-o îndreptare a erorii materiale, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, sau de către 
instanţă din oficiu, conform dispoziţiilor art. 281 C.pr.civ. 

Reclamanţii au făcut dovada că sunt persoane îndreptăţite la acordarea de măsuri 
reparatorii pentru terenul  în suprafaţă de 844 stj (3.038 mp) şi casă cu anexe gospodăreşti, 
preluat de la antecesorii lor C.I. şi soţia A., în baza Decretului nr. 45/1951 al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale  şi trecut în proprietatea Statului Român, în administraţia Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

După preluarea imobilului de către stat, au avut loc mai multe modificări ale parcelei cu nr. 
top 3815 din CF nr. 1326 Cluj-Napoca, prin alipirea de parcela cu nr. top 3814, după care a fost 
dezmembrat, astfel că parcela cu nr. top 3814/8, 3815/8 în suprafaţă de 370 mp, este ocupată în 
prezent de un bloc şi de detalii de sistematizare, motiv pentru care nu poate fi restituită în natură. 

Întrucât în cartea funciară figurează înscrişi ca titular al dreptului de proprietate Statul 
Român, iar ca titular al dreptului de administrare Ministerul Afacerilor de Interne (actualul 
Minister al Administraţiei şi Internelor), acţiunea a fost admisă faţă de pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca  şi faţă de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la parcela în 
suprafaţă de 370 mp. 

Fiindcă că terenul în suprafaţă de 370 mp pe care este construit blocul de locuinţe se află în 
proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, iar art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, 
republicată, prevede că „în cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale 
restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia 
motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, a 
preşedintelui consiliului judeţean”, în mod corect prima instanţă a reţinut că referitor la acest 
teren, entitatea învestită cu soluţionarea notificării, este Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Legea nr. 213/1998 invocată de pârâtul-recurent, reglementează proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, iar nu proprietatea privată a Statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale. 

În speţă, a fost identificată unitatea deţinătoare a terenului în suprafaţă de 370 mp ca fiind 
municipiul Cluj-Napoca, astfel că nu erau incidente dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 
10/2001, privind chemarea în judecată a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

Câtă vreme de la antecesorii reclamanţilor s-a preluat terenul în suprafaţă de 844 stjp, sau 
3.038 mp, pe care erau construite o casă din piatră cu 2 camere, bucătărie şi dependinţe, iar în 
curte 1 grajd din lemn şi 1 magazie, iar în prezent aceste construcţii nu mai există, nu este sarcina 
reclamanţilor să dovedească cine şi când a demolat aceste construcţii preluate de stat, deoarece 
există prezumţia că lucrările respective au fost efectuate de către cei care aveau în proprietate şi 
administrare imobilul trecut în proprietatea statului, astfel că în mod corect prima instanţă a 
făcut aplicarea prevederilor art. 10 alin. (8) şi cele ale alin. (3) şi (4) din Legea nr. 10/2001, 
republicată. 

Administrarea acţiunii şi în contradictoriu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, s-a 
făcut doar pentru opozabilitate, având în vedere că asupra terenului în suprafaţă de 370 mp, în 
cartea funciară figurează ca având un drept de administrare, Ministerul Afacerilor Interne. 

Este lipsit de relevanţă dacă acest pârât foloseşte sau nu efectiv terenul în litigiu, câtă 
vreme el figurează în cartea funciară ca având un drept de administrare asupra lui; oricum, 
Primarul municipiului Cluj-Napoca nici nu are interes să critice soluţia primei instanţe în privinţa 



admiterii acţiunii reclamanţilor şi faţă de Ministerul Administraţiei şi Internelor, câtă vreme acest 
minister nu a atacat sentinţa, achiesând la soluţia pronunţată. 

Pentru diferenţa de 2.668 mp, aflată în proprietatea S.C.B.V. SA, fostă S.C. S. SA Cluj-
Napoca, societate comercială privatizată, în mod just prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor 
art. 29 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, potrivit cărora „în situaţia imobilelor 
prevăzute la alin. (1) şi (2), măsurile reparatorii în echivalent se propun de către instituţia publică 
ce efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 26 alin. (1) fiind aplicabile în 
mod corespunzător. 

Susţinerea pârâtei-recurente AVAS, că dacă reclamanţii au primit despăgubiri în temeiul 
Legii nr. 112/1995, nu ar mai beneficia de dispoziţiile Legii nr. 10/2001, este nefondată faţă de 
prevederile art. 29 din acest din urmă act normativ, care sunt incidente în speţă, respectiv pentru 
partea din imobilul proprietatea antecesorilor reclamanţilor preluat de stat în mod abuziv şi 
„evidenţiat în patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate”, aceasta fiind S.C. B.V. SA, 
situaţie în care măsurile reparatorii se propun de instituţia publică implicată care a efectuat 
privatizarea, aceasta fiind AVAS, potrivit art. 29 alin. (3), iar nu Primarul municipiului Cluj-
Napoca în temeiul art. 20 alin. (5) aşa cum susţine în mod nejustificat pârâta-recurentă. 

Numai dintr-o necunoaştere a legii şi a jurisprudenţei cristalizate în materie, pârâta-
recurentă AVAS Bucureşti poate susţine că instanţa sesizată nu ar putea stabili în cadrul plângerii 
la Legea nr. 10/2001, îndreptăţirea recurenţilor la despăgubiri, fiind necesară emiterea mai întâi a 
dispoziţiei sau a deciziei care să fie trimisă Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar 
aceasta să stabilească despăgubirile cuvenite reclamanţilor în baza art. art. 16 şi următoarele din 
Titlul VII al Legii nr. 275/2005. 

Este adevărat că Legea nr. 10/2001 a stabilit o procedură prealabilă administrativă, pe care 
persoana îndreptăţită era obligată să o urmeze prin formularea unei notificări în termenul legal, la 
care să anexeze documentaţie trebuitoare, documentaţie pe care o putea completa şi în faţa 
instanţei de judecată. 

Numai că în speţă reclamanţii au formulat notificarea în termenul legal imperativ, pe care 
au adresat-o Primarului municipiului Cluj-Napoca, iar acesta a trimis-o Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, precum şi la AVAS Bucureşti. 

Pârâta-recurentă ar trebui să ştie că potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, 
republicată, „în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data 
depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23, unitatea deţinătoare este obligată să se pronunţe, 
prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natură”. 

Cum niciuna dintre unităţile deţinătoare, respectiv entităţile învestite nu au catadicsit să 
soluţioneze notificarea reclamanţilor nici după trecerea unui deceniu de la formulare, în mod 
corect aceştia s-au adresat instanţei competente cu plângere împotriva refuzului entităţilor 
învestite, de a soluţiona notificarea. 

Tocmai pentru a pune capăt acestor practici anacronice, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. XX din 19 martie 1997, au stabilit că în aplicarea dispoziţiilor 
art. 26 alin. (3)  din Legea nr. 10/2001, republicată, 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 notificarea 
persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de a răspunde la 
notificarea părţii interesate. 

În baza acestei decizii pronunţate într-un recurs în interesul legii de instanţa supremă, 
prima instanţă avea îndreptăţirea şi obligaţia de a soluţiona notificarea reclamanţilor pe fond, 
chiar în lipsa deciziei/dispoziţiei de soluţionare a notificării de către pârâţii-recurenţi, după 
expirarea cu foarte mulţi ani a termenului legal în care aveau obligaţia să o soluţioneze, dar nu au 
făcut-o. 

Desigur că în final, cuantumul despăgubirilor concrete la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii, 
va fi stabilit în baza dispoziţiilor legii speciale, respectiv a Titlului VII din Legea nr. 247/2005. 



Întrucât prin minuta sentinţei recurate, acţiunea reclamanţilor a fost admisă şi faţă de 
AVAS Bucureşti, în mod legal, în baza culpei procesuale, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 274 
alin. (1) C.pr.civ., prima instanţă a dispus obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) 
C.pr.civ., se vor respinge ca nefondate recursurile declarate de pârâţii Primarul municipiului Cluj-
Napoca şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, împotriva sentinţei 
tribunalului, care va fi menţinută în întregime. 

Fiind căzuţi în pretenţii, recurenţii vor fi obligaţi în baza art. 274 alin. (1) C.pr.civ., să le 
plătească intimaţilor-reclamanţi cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 1.100 lei. (Judecător 
Traian Dârjan) 

 

25. Autoritate de lucru judecat. Lipsa identităţii de cauză 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3490/R din 7 octombrie 2011 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda, reclamantul Municipiul Turda 
reprezentat prin primar în contradictoriu cu pârâta SC H.T. SRL  si cu paratul T.M. a solicitat 
instanţei de judecata pronunţarea unei sentinţe civile prin care sa dispună obligarea paraţilor 
sa recunoască dreptul de proprietate si sa lase in deplina si netulburata posesie imobilul in 
suprafaţa de aproximativ 15.000 mp, proprietatea COMUNEI POIANA, care face parte din 
imobilul înscris in CF 913 Poiana, A+2, nr. top. l 169/2/2 cu destinaţia de păşune in .suprafaţa 
de 2 iugh. 1560 stj.p. si sa se abţină de la orice de la orice act de tulburare al dreptului  de 
proprietate al reclamantei asupra imobilelor obiect al litigiului. 

S-a arătat ca se solicita cheltuieli de judecata decât in măsura in care paraţii se vor 
opune admiterii acţiunii. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4906/1.11.2010, pronunţată de Judecătoria Turda, a fost admisă 
excepţia autorităţii de lucru judecat. 

A fost respinsă cererea principala promovata de reclamantul Municipiul Turda 
reprezentat prin primar, în contradictoriu cu pârâta SC H.T. SRL si cu paratul T.M., ca urmare 
a admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, cerere având ca obiect revendicare. 

A fost admisă  excepţia lipsei calităţii procesuale active a paratei. 
A fost respinsă cererea reconvenţională formulata de parata SC H.T. SRL, ca urmare a 

admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a paratei, cerere având ca obiect grăniţuire. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Asupra imobilului înscris in CF 913 Poiana, (actual CF 51746 Turda) A+l, nr. top. 

116S/2/l/l/l/l/l/1/l/l/l/l, 1169/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 174/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 
1175/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 cu destinaţia de păşune in suprafaţa de 234982 mp. este 
proprietatea tabulara a Păşunei  Comunei Poiana cu titlu de împroprietărire, conform Încheierii 
de CF 1984/19 mai 1927 (f .6 dosar). 

La data de 01.06.1990 s-a încheiat intre Primăria mun. Turda si locatorul T.P. contractul 
de închiriere nr. 7283 pentru o suprafaţa de teren de 7500 mp. situat in zona dintre str. S. si 
Stadion cu destinaţia poligon auto; cu Decizia nr. 52/03,08.1990 eliberata de Primăria mun. 
Turda s-au închiriat alţi 7500 mp teren S.P.C.A. reprezentata de T.P. pe durata existentei 
construcţiei S.P.C.A.; terenul închiriat era unul neproductiv (depozit gunoaie) conform avizului 
nr. 20/293/24.07.1990, eliberat de Oficiul de Cadastru, pe teren realizându-se obiectul pentru 
care acesta a fost închiriat conform autorizaţiei pentru executare lucrări nr. 138/28 decembrie 
1990.  Denumirea societăţii locatoare a fost modificata de mai multe ori, figurând o perioada sub 
denumirea "S.S.H.T. "SRL administrată de T.P. si după decesul acestuia administrata fiind de fiul 
său T.M. sub denumirea de SC „H.T." SRL, aspect recunoscut si de reclamanta in cuprinsul  
cererii. 

Intre Consiliul Local al mun. Turda, in calitate de reclamant si parata SC S.S.H. SRL Turda 
s-a purtat un litigiu, iniţial înregistrat sub numărul de dosar 6863/1997 al Judecătoriei Turda, 
dosar strămutat la Tribunalul Sibiu, având in vedere dispoziţiile încheierii nr. 481/27 ianuarie 



2005 a ÎCCJ, Tribunalul Sibiu pronunţând sentinţa civila nr. 958/8 iulie 2005 in dosarul nr. 
993/2005, sentinţa menţinută prin respingerea căii de atac a apelului de către Curtea de Apel 
Alba Iulia, prin decizia civilă nr. 216/A/2005 si prin respingerea caii de atac a recursului de către 
ÎCCJ prin decizia nr. 2144/13 iunie 2006. 

S-a reţinut ca obiectul acestui dosar, soluţionat in mod definitiv si irevocabil, l-a constituit 
obligarea paratei la plata preţului concesiunii pe anii 1997 si 1998 si a penalităţilor aferente, 
rezilierea contractului de concesiune nr. 41/21 iunie 1994 cu obligare parata la despăgubiri si 
lăsarea de către parata in deplina posesie si paşnica folosinţa a terenului liber de construcţii de 
15000 mp înscris in CF 913, teren obiect al contractului de concesiune 41/ 21 iunie 1994. 

Soluţia procesuala pronunţata de instanţele judecătoreşti mai sus amintite a fost in sensul 
respingerii pretenţiilor-formulate de către reclamantul Consiliul Local al. mun. Turda si de 
admitere a cererii paratei SC S.S.H. SRL Turda, constatându-se nulitatea contractului de 
concesionare nr. 41/21 iunie 1994, contract apreciat a fi lovit de nulitate absoluta pentru lipsa 
consimţământului valabil, consimţământul societăţii parate neexistând in lipsa semnăturii 
reprezentantului legal şi totodată şi pentru lipsa obiectului contractului, apreciindu-se că „pârâta 
nu avea interesul şi nici scopul să încheie contract de concesiune pentru un teren pe care îl 
deţinea legal din anul 1990”. 

Este de observat, astfel că, în privinţa petitului de revendicare promovat în prezentul 
litigiu, asupra folosinţei terenului de 15.000 m.p., parte din imobilul înscris în CF  913, s-a statuat 
definitiv şi irevocabil că este o folosinţă şi posesie legitimă, legală şi nicidecum abuzivă, posesie 
justificată de titlul de încheiere deţinut de către societatea pârâtă. Aceasta posesie şi folosinţă se 
apreciază ca este în fiinţă şi astăzi datorită unei tacite relocaţiuni, în sensul art. 1437 şi urm. Cod 
civil, pârâta  dovedind că a achitat chirie şi ulterior datei emiterii preavizului de reziliere contract 
de închiriere nr. 7283/1 iunie 1990. Cu toate că s-a susţinut de reclamant ca o diferenţă de 7500 
m.p. până la suprafaţa totală de 15.000 m.p. s-au ocupat abuziv fără nici un titlu şi ca doar o 
întindere de 7500 m.p. ar fi format obiectul unei închirieri valabile iniţial, este lesne de observat 
că anteriorul litigiu a vizat întreaga întindere de 15000 m.p., iar pretenţia de revendicare a fost 
respinsă sub aspectul întregii suprafeţe de 15.000 m.p.  

În cadrul celor două litigiu, litigiul anterior soluţionat de Tribunalul Sibiu şi prezentul 
litigiu, părţile litigante se apreciază a fi aceleaşi, câtă vreme actuala pârâtă este continuatoarea în 
drepturi şi obligaţii a pârâtei iniţiale, denumirea societăţii pârâte din cauză modificându-se din SC 
S.S.H. SRL, în  S.C. H.T. S.R.L., aspect recunoscut chiar de către reclamant, se mai reţine în acest 
sens că pârâtul T.M. este reprezentantul legal al societăţii pârâte SC H.T. SRL. 

Pentru a se retine excepţia autorităţii de lucru judecat, conform art. 1201 Cod civil, 
identitatea ce se impune a fiinţa intre doua procese priveşte trei elemente si anume părţile, 
obiectul si cauza celor doua procese. 

Având in vedere considerentele expuse anterior, s-a reţinut in cauza incidenta excepţiei 
autorităţii de lucru judecat, astfel cum a fost invocata de parata, consecinţa fiind respingerea 
cererii de chemare in judecata. 

In privinţa petitului de grăniţuire, promovat de societatea parata în cauza, se retine 
conform art. 584 Cod civil, ca orice proprietar poate obliga pe vecinul sau la grăniţuirea 
proprietăţii, lipite de a sa, tinzându-se la determinarea prin semne exterioare a limitei dintre doua 
fonduri vecine care aparţin Ia titulari diferiţi; in practica judiciara s-a statuat ca aceasta acţiune 
poate fi introdusa de proprietar, uzufructuar si chiar de către posesor, detentorii precari neavând 
acest drept; posesorul este acela care poseda imobilul pentru sine, iar detentorul precar acela care 
stăpâneşte imobilul pentru alta persoană, lipsind din conţinutul stăpânirii sale elementul 
„animus„; in speţa data, societatea parata are calitatea de detentor precar, motiv pentru care se 
apreciază ca nu se încadrează in categoria persoanelor care pot promova cu succes acţiunea in 
grăniţuire raportat la imobilul din cauza, astfel ca, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a societăţii parate cu privire la aceste petit, consecinţa fiind respingerea cererii 
reconvenţionale promovate in prezentul dosar. 

Prin decizia civilă nr. 185/A din 07.04.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
excepţia autorităţii de lucru judecat. 



S-a admis apelul declarat de apelantul reclamant Municipiul Turda, împotriva Sentinţei 
civile nr. 4906/1.11.2010, a Judecătoriei Turda, pe care a desfiinţat-o în parte, în ce priveşte 
cererea principală, şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe în aceste limite. 

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate. Fără cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
În ceea ce priveşte excepţia autorităţi de lucru judecat, invocată de către pârâtă cu privire 

la cererea principală, Tribunalul a apreciat că în mod greşit a fost admisă de către prima instanţă.  
Astfel, s-a observat că între litigiul anterior, soluţionat de Tribunalul Sibiu, şi prezentul 

litigiu, nu există identitate de cauză, întrucât în dosarul soluţionat anterior acţiunea 
reclamantului se întemeia pe altă cauză, fiind invocată altă stare de fapt şi alt temei juridic. În acel 
dosar, s-a solicitat preţul concesiunii pe anii 1997 şi 1998, rezilierea contractului de concesiune şi 
predarea în paşnică folosinţă şi posesie a terenului ce a făcut obiectul contractului de concesiune, 
ca o consecinţă a rezilierii contractului de concesiune. Aşadar, aceasta a fost cauza în respectivul 
dosar, diferită de cauza prezentei acţiuni, în care reclamantul a formulat o veritabilă acţiune în 
revendicare, invocând că el este proprietarul care nu se poate bucura de bunul său, întrucât 
pârâţii folosesc terenul fără nici un titlu, solicitând recunoaşterea dreptului de proprietate al 
reclamantului asupra terenului şi lăsarea acestuia în deplină şi netulburată posesie, în temeiul art. 
480 Cod civil.  

Aşadar, fundamentul juridic pe care şi-a întemeiat reclamantul cele două acţiuni a fost 
diferit, astfel încât nu se poate reţine în speţă tripla identitate, de părţi, obiect şi cauză, cerută de 
art. 1201 Cod civil pentru existenţa autorităţii de lucru judecat.   

În consecinţă, tribunalul a constatat că se impune respingerea excepţiei autorităţii de lucru 
judecat, invocată de către pârâtă cu privire la cererea principală.  

Faţă de aceste considerente şi reţinând că sentinţa nu a fost atacată decât în ceea ce 
priveşte soluţia dată cererii principale şi că în privinţa cererii principale nu s-a intrat în cercetarea 
fondului, în temeiul art. 297 C.pr.civ., tribunalul a admis apelul şi a desfiinţat în parte sentinţa 
atacată, în ceea ce priveşte cererea principală, şi a trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe, 
în aceste limite.  

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. Fără cheltuieli de judecată în apel. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC H.T. SRL solicitând modificarea în 

tot a deciziei, respingându-se apelul şi menţinându-se sentinţa pronunţată de judecătorie. 
În motivare s-a arătat că din actele depuse la dosar rezultă că Primăria mun. Turda a 

închiriat pârâtei 15.000 m.p. teren, aspect pe care nu îl mai recunoaşte, tribunalul nefăcând 
referire în soluţia pronunţată la documentele depuse la dosar. 

În dosarul nr. 6863/1998 Primăria Turda solicită pârâtei să-i lase în deplină posesie şi 
folosinţă terenul situat în Turda, str. S. FN în suprafaţă de 15.000 m.p., prin acţiunea care face 
obiectul judecăţii primăria solicitând exact acelaşi lucru. 

Petitul de revendicare al terenului formulat în dosarul nr. 993/2005 nu este o cerere 
accesorie rezilierii contractului, ci o cerere principală de sine stătătoare. 

În speţă există deci autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte petitul de lăsare în 
deplină posesie şi folosinţă a terenului în litigiu. 

Se impune a se face menţiunea că pentru suprafaţa de 7500 m.p. teren atribuiţi prin 
contractul de închiriere expirat, dacă primăria nu primeşte chiria pârâta este obligată să-l predea, 
pentru restul pe care sunt edificate construcţiile aferente desfăşurării activităţii, pârâta fiind 
dispusă  să îl cumpere, în prezent fiind în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ. 
Deşi legal citat intimatul nu a formulat întâmpinare, prezent în faţa instanţei 

reprezentantul acestuia solicitând respingerea recursului. 
Analizând recursul declarat de către pârâta  S.C. H.T. SRL împotriva  deciziei civile nr. 

185/A din 7 aprilie 2011,  pronunţată de Tribunalul Cluj, Curtea reţine următoarele: 
Problema de drept care face obiectul recursului constă în stabilirea raportat la prevederile 

art. 1201 Cod civil a autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr. 958/2005 a Tribunalului 
Sibiu în prezenta cauză. 



Prin hotărârea judecătorească menţionată mai sus a fost respinsă acţiunea formulată de 
către reclamantul Consiliul Local al mun. Turda în contradictoriu cu pârâta SC Şcoala de şoferi 
SRL Turda, acţiune având ca obiect obligarea pârâtei la plata unei sume de bani reprezentând 
preţul concesiunii pentru anii 1997-1998, rezilierea contractului de concesiune nr. 41/1994 şi 
obligarea pârâtei să lase în deplină posesie şi folosinţă terenul în suprafaţă de 15.000 m.p. ce 
formează obiectul contractului de concesiune. 

Prin acţiunea care face obiectul judecăţii reclamantul municipiul Turda a solicitat în 
contradictoriu cu pârâţii SC H.T. SRL şi T.M. obligarea acestora să recunoască dreptul de 
proprietate şi să lase în deplină şi netulburată posesie imobilul în suprafaţă de 15.000 m.p. 
proprietatea comunei Poiana. 

Faptul că este vorba despre aceleaşi părţi, iar obiectul este în parte acelaşi, respectiv 
lăsarea în deplină proprietate şi paşnică folosinţă a suprafaţei de 15.000 m.p. teren aflat în 
folosinţa pârâţilor nu este contestat, discuţii comportând cauza cererii de chemare în judecată, 
astfel cum s-a precizat şi în decizia atacată. 

Dacă prin acţiunea dedusă judecăţii în dosarul nr. 993/2005 instanţa a fost investită cu 
soluţionarea petitului de lăsare în deplină posesie şi folosinţă a terenului ca urmare a rezilierii 
contractului de concesiune nr. 41/1994, în prezenta cauză petitul acţiunii, formulat de sine 
stătător este acela de lăsare în proprietate şi paşnică folosinţă a terenului, fiind vorba despre o 
acţiune în revendicare. 

Rezultă deci că în mod corect tribunalul a apreciat că în cauză nu există autoritate de lucru 
judecat, cauza celor două acţiuni fiind diferită, neputând fi deci reţinută tripla identitate de părţi, 
obiect şi cauză prevăzută de art. 1201 Cod civil. 

Având în vedere considerentele de mai, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va 
respinge ca nefondat recursul declarat de către pârâta  S.C. H.T. SRL împotriva  deciziei civile nr. 
185/A din 7 aprilie 2011,  pronunţată de Tribunalul Cluj pe care o va menţine ca legală.  
(Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 
 

26. Soluţionarea acţiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. 
Casare cu trimitere la instanţa de apel, în vederea soluţionării cauzei în limitele 

învestirii primei instanţe 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4754/R din 18 noiembrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 909/2010 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, , s-a respins ca 
neîntemeiată cererea înaintată de reclamanta PAROHIA GRECO CATOLICĂ Ş.- cu sediul în Ş., 
nr. 239, jud. Sălaj prin preot T.R. în contradictoriu cu pârâta BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ- 
prin  PROTOPOPIATUL ORTODOX- Ş.S., având ca obiect rectificare carte funciară. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin încheierea nr. 136/1956 cf. s-a 
dispus înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Bisericii Ortodoxe Române din Ş., prin 
rectificarea numelui, în baza Decretului nr. 177/1946 şi nr. 358/1948 asupra imobilelor din cf. nr. 
264, 127, 547, 1118, 126 Ş.. 

Faptul că Decretul nr. 177/1946 şi nr. 358/1948 au fost abrogate, nu justifică rectificarea 
tabulară ca urmare a abrogării prin lege nu s-a procedat la restabilirea situaţiei anterioare, fiind 
prevăzute proceduri speciale de reconstituire sau retrocedare a bunurilor fostelor biserici catolice. 

Titlul în temeiul căruia s-a constituit dreptul de proprietate al pârâtei Biserica Ortodoxă 
Română este legal, în raport cu actele normative sub care a fost înscris în cartea funciară. 

Împotriva hotărârii a declarat apel reclamanta Parohia Greco Catolică Ş., iar prin decizia 
civilă nr. 44 din 07 inie 2011 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a admis apelul declarat de 
reclamanta Parohia Greco Catolică Ş. contra sentinţei civile nr. 909/2010 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei care a fost desfiinţată şi trimisă cauza spre soluţionare instanţei competente, Tribunalul 
Sălaj. 



Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că acţiunea introductivă de instanţă priveşte o 
cerere, în rectificarea înregistrării în Cartea Funciară în temeiul Decretului-lege nr. 126/1991 
privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită cu Roma (greco-catolică), înregistrare în C.F. 
făcută ca urmare a Decretul-lege nr. 126/1990 a fost completat Ordonanţa nr. 64/2004 publicată 
în M.Of. nr. 791 din 18 august 2004 în sensul că s-a introdus la art. 3 un nou alineat care a 
prevăzut că în cazul în care cele două culte religioase nu ajung la un acord în cadrul comisiei 
mixte prevăzută la art. 3 din Legea nr. 126/1990, partea interesată are deschisă calea acţiunii în 
justiţie potrivit dreptului comun. 

Acest din urmă act normativ a fost actualizat la 17 iunie 2005 ca urmare a modificărilor 
aduse prin Legea nr. 182/2005, în sensul că în art. 3 s-a introdus alin. (3) care a prevăzut în mod 
expres că "soluţionarea acestor acţiuni (la care se referă art. 3 din Legea nr. 126/1990) este de 
competenţa tribunalului. 

S-a constatat, raportat la normele sus evocate, că hotărârea primei instanţe s-a dat cu 
încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe fiind prezent motivul de anulare 
conţinut în art. 297 al. 2 Cod procedură civilă. 

Aşa fiind, tribunalul a admis apelul declarat de reclamanta Parohia Greco Catolică Ş..  
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta PAROHIA ORTODOXĂ Ş. prin 

Protopopiatul Ortodox S.S. solicitând admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei 
spre rejudecarea apelului Tribunalului Sălaj. 

În motivarea recursului a arătat că potrivit cererii de chemare în judecată a solicitat 
rectificarea înscrierilor menţiunilor din anumite cărţi funciare, temeiul juridic invocat fiind Legea 
nr. 7/1996. 

În cauză trebuie avute în vedere două aspecte: sfera raporturilor juridice care sunt 
reglementate de cele două legi, Legea nr. 7/1996 şi Decretul-Lege nr. 126/1990; şi dacă aceste 
raporturi juridice pot fi apreciate şi judecate împreună. 

Referitor la primul aspect, Legea 7/1996 constituie temei de drept în cererea de rectificare 
a cărţii funciare, rectificarea putându-se dispune în condiţiile prevăzute în acest act normativ, 
principalul motiv invocat de către reclamantă fiind acela în care actele care au stat la baza 
înscrierii menţiunii nu au fost valabile. 

Prin acţiunea în rectificare, prin care se cere să se constate nevalabilitatea unui act, nu este 
de natură să pună în discuţie nici valabilitatea actului în baza căruia a fost înscrisă menţiunea în 
CF şi nici dreptul dobândit în acel act. Printr-o acţiune în rectificare de carte funciară instanţa de 
fond constată doar că actul în baza căruia s-a operat menţiunea a fost declarat ca lipsit de 
eficacitate cu privire la acel drept înscris. 

Acesta este şi singurul aspect analizat de către instanţa de fond, reţinând că titlul în baza 
căruia s-a constituit dreptul de proprietate al pârâtei Biserica Ortodoxă Română este legal, în 
raport cu actele normative sub care a fost înscris în cartea funciară. 

Nici măcar odată în discuţiile de la fond, reclamanta nu a amintit că între suprafeţele de 
teren sunt şi imobile pe care sunt construite un locaş de cult şi casă parohială, evitându-se orice 
discuţie cu privire la acest aspect. 

Referitor la cel de-al doilea aspect care trebuia analizat de către instanţa de recurs este 
aceea că nicio instanţă, nici judecătoria şi nici tribunalul nu sunt competente să judece în acelaşi 
timp cele două capete de cerere, primul din cererea de chemare în judecată şi cel de-al doilea 
precizat direct în apel. 

Arată că instanţa de apel nu poate judeca apelul analizând alte motive ale cererii de 
chemare în judecată decât cele arătate la fond, permiţând acest lucru, instanţa de apel a dat o 
hotărâre cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii. 

Parohia Greco Catolică Ş. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca netemeinic 
şi nelegal. 

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel 
urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:  



Prin acţiunea formulată reclamanta a solicitat doar rectificarea cărţii funciare, acelaşi lucru 
fiind solicitat şi prin precizarea de acţiune şi prin concluziile scrise, iar temeiul de drept invocat a 
fost Legea nr. 7/1996 şi Decretul Lege nr. 115/1938, fiind amintit şi Decretul nr. 9/1989. 

Instanţa de fond s-a pronunţat strict în limitele în care a fost investită de către parte, parte 
care a fost şi asistată de avocat, deci de o persoană având studii juridice, prin urmare asistenţa a 
fost oferită de un profesionist. 

Nicăieri în acţiune sau în actele depuse nu se indică că obiect al acţiunii este unul din cele 
menţionate în Decretul nr. 126/1990 aşa că instanţa de fond nu avea de unde să cunoască acest 
lucru, şi oricum nu putea să impună părţii un alt temei juridic decât cel invocat. 

Acţiunea aşa cum a fost formulată este o acţiune întemeiată pe dispoziţiile dreptului 
comun iar nu pe dispoziţiile legii speciale, anume Decretul nr. 126/1990, aşa cum a fost modificat 
prin OG nr. 64/2004. 

În măsura în care doar în apel s-a invocat OG nr. 64/2004, pe de o parte se schimbă cauza 
cererii de chemare în judecată, dintr-o acţiune întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun într-o 
acţiune întemeiată pe dispoziţiile legii speciale, ceea ce este interzis de art. 294 Cod procedură 
civilă, iar pe de altă parte reclamanta îşi invocă propria culpă deoarece ea a introdus acţiunea la 
judecătorie, pe care a considerat-o instanţă competentă, unde nu a invocat excepţia 
necompetenţei şi nici dispoziţiile legii speciale, făcând acest lucru abia în apel. 

Prin urmare admiţând schimbarea cauzei juridice instanţa de apel a încălcat dispoziţiile 
art. 294 Cod procedură civilă, care nu permit aceasta, fiind incident motivul de recurs prevăzut de 
art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă. 

Urmează ca apelul să fie trimis în rejudecare cu luarea în considerare a celor indicate în 
aliniatul precedent şi prin urmare a se judeca apelul prin prisma dispoziţiilor legale invocate şi 
analizate în faţa primei instanţe. Asigurarea dublului grad de jurisdicţie presupune ca instanţa de 
fond să judece cererea în limitele în care a fost investită iar instanţa de apel să analizeze dacă 
raţionamentul juridic al primei instanţe în aceleaşi limite a fost corect. 

Nu este mai puţin adevărat că reclamanta poate introduce oricând o cerere în condiţiile art. 
3 din Decretul nr. 126/1990 şi care să fie analizată în aceste condiţii, dar în cadrul unui alt dosar 
iar nu în prezentul. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă cât şi al 
art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită 
recursul declarat de pârâta PAROHIA ORTODOXĂ Ş. prin PROTOPOPIATUL ORTODOX S.S. 
împotriva deciziei civile nr. 44 din 07 iunie 2011 a Tribunalului Sălaj, pe care o va casa şi va 
trimite cauza la acelaşi Tribunal Sălaj, pentru rejudecarea pe fond a apelului. (Judecător Ioan 
Daniel Chiş) 

 
 

27. Recurs declarat împotriva încheierii de atribuire provizorie a unui bun. 
Inadmisibilitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3543/R din 12 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 472 din 5.04.2007 a Judecătoriei Gherla, s-a admis în parte 
acţiunea precizată, intentată de reclamanta B.M. împotriva pârâţilor T.V., S.C. C.F. SA Cluj-
Napoca şi S.C. V. SRL GHERLA, s-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul 
T.V. împotriva reclamantei B.M. şi în consecinţă, s-a constatat că pe terenul în suprafaţă de 228 
mp înscris în CF nr. 443 Gherla, nr. top 498, părţile au edificat o construcţie nouă compusă din: 
subsol format din două beciuri şi o scară de acces; parter format din magazin, birou, hol, cameră, 
scară de acces etaj şi subsol; la etaj trei camere, o baie, două holuri, terasă şi balcon, construcţie 
cu suprafaţa construită de 131,57 mp. 

S-a constatat că părţile au calitatea de coproprietari asupra construcţiei şi a terenului 
înscris în CF nr. 443 Gherla, nr. top 498, prin atribuirea acestui imobil constând din teren şi 
construcţie în întregime pârâtului, cu obligarea lui la plata unei sulte constând în echivalentul în 



lei a sumei de 30.551,5 euro, în favoarea reclamantei, reprezentând contravaloarea cotei de ½ 
parte ce îi revine reclamantei din imobil. 

S-a respins cererea formulată de reclamantă împotriva pârâtului de partajare în natură a 
imobilului în cauză şi s-a respins cererea formulată de pârât împotriva reclamantei, privind 
constatarea dobândirii părţilor prin contribuţie egală a unor bunuri mobile, precum şi cererea 
pârâtului împotriva reclamantei referitoare la cota sa de contribuţie mai mare faţă de reclamantă, 
la construirea imobilului în litigiu. 

A fost obligată reclamanta să îi plătească pârâtului suma de 76,70 lei reprezentând 
diferenţa onorariu expert, achitată în contul ei de către pârât. 

Au fost compensate celelalte cheltuieli de judecată efectuate de părţi. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că părţile au trăit în concubinaj, perioadă în 

care în anul 2001 au achiziţionat un imobil constând din casă de locuit şi teren aferent în 
suprafaţă de 228 mp înscris în CF nr. 443 Gherla, nr. top 498, asupra căruia au dobândit un drept 
de proprietate în cote de câte ½ parte fiecare. În anul 2005, asupra acestui imobil s-a înscris 
ipoteca de rangul 1 pentru suma de 11.000 USD şi dobânzi în favoarea societăţii pârâte S.C. C.F. A 
Cluj-Napoca. 

Părţile au demolat parţial construcţia iniţială şi au reconstruit-o, astfel că în prezent ea este 
compusă din subsol, parter şi etaj, având o suprafaţă construită de 131,57 mp. 

Pârâtul a susţinut că în anul 2005 când a început lucrările de reconstruire a casei, s-au 
întrerupt relaţiile de concubinaj, astfel că numai el singur a investit banii proprii, situaţie în care 
la reconstruirea casei pârâtul are o cotă de 70%, în timp ce reclamanta are o constribuţie de doar 
30%. 

Reclamanta nu a recunoscut că pârâtul ar avea o cotă superioară de contribuţie la 
reconstruirea casei.  

Din raportul de expertiză efectuat în cauză, a rezultat că imobilul este terminat, însă nu are 
toate dotările necesare şi nu este finisat decât parţial, nefiind posibilă partajarea în natură a 
imobilului decât în condiţiile unor investiţii ridicate şi condiţionat de obţinerea autorizaţiei de 
construire, motiv pentru care expertul a propus atribuirea imobilului în întregime uneia dintre 
părţi, cu obligarea ei la plata sultei în favoarea celeilalte părţi. 

Valoarea de circulaţie a imobilului construcţie şi teren, este de 61.103 euro. 
Autoutilitara Mercedes 100 D aflată în posesia reclamantei, a fost achiziţionată de aceasta 

în anul 1998; în privinţa remorcii Padiş, nu s-a putut stabili dacă este bun propriu al reclamantei 
sau al pârâtului, ori se află în coproprietatea părţilor. 

Împrumutul bancar pentru care s-a înscris ipoteca în cartea funciară asupra imobilului 
părţilor, a fost luat de societatea pârâtă S.C. V. SRL Gherla administrată de pârât şi a fost folosit 
pentru activitatea comercială a magazinului deschis la parterul construcţiei refăcute de părţi şi în 
prezent nu a fost restituit.  

Prin decizia civilă nr. 138 din 15 martie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis în principiu  şi 
în parte apelul declarat de reclamanta B.M. şi de pârâtul T.V. în contra sentinţei civile nr. 8705 
din 7.11.2007 pronunţată în dosarul nr. 17/211/2002 al Judecătoriei Cluj-Napoca (în realitate 
împotriva sentinţei civile nr. 472 din 5.04.2007 a Judecătoriei Gherla, pronunţate în dosarul nr. 
2494/2005), care a fost schimbată parţial, în sensul atribuirii provizorii a imobilului construcţie 
şi teren, situate în Gherla, str. A. nr. 39, înscris în CF nr. 443 Gherla, nr. top 498, în valoare de 
81.453 euro în favoarea apelantului, care a fost obligat să achite apelantei o sultă în cuantum de 
40.726,5 euro în termen de 3 luni, respectiv 21.06.2011. 

Pentru a decide asftel, tribunalul a reţinut în esenţă că necesitatea pronunţării unei decizii 
intermediare a fost determinată de faptul că prin apelul declarat de reclamantă s-a constatat 
valoarea de circulaţie a imobilului în litigiu, situaţie în care în apel s-au efectuat două expertize, 
iar pârâtul a solicitat atribuirea provizorie a imobilului. 

Expertul V.V. a concluzionat că preţul de piaţă al imobilului în litigiu este de 81.453 euro. 
Părţile au formulat obiecţiuni la expertiză, la care expertul a dat răspunsuri pertinente, 

respectiv că diferenţa de valoare faţă de evaluarea făcută prin prima expertiză, este dată de 
lucrările efectuate ulterior la imobil. 



Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul T.V., solicitând în principal constatarea 
nulităţii deciziei civile nr. 138/A din 15 martie 2011 a Tribunalului Cluj, iar în subsidiar 
modificarea ei în sensul obligării recurentului la plata în favoarea intimatei a sultei în cuantum de 
30.551,5  euro aferentă cotei de ½ parte din imobilul coproprietatea pârâţilor, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că în dispozitivul deciziei s-a menţionat că 
apelul s-a admis împotriva sentinţei civile nr. 875 din 7.11.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care 
priveşte terţe personae, în loc de sentinţa civilă nr. 472 din 5.04.2007 a Judecătoriei Gherla. 

În această situaţie, faţă de prevederile art. 261 alin. (1) pct. 1 şi art. 105 C.pr.civ., sancţiunea 
este nulitatea hotărârii, deoarece face imposibilă punerea în executare a hotărârii. 

De asemenea a mai susţinut pârâtul-recurent, că admiţând apelul declarat de reclamanta 
B.M., tribunalul nu îl putea obliga pe apelantul T.V. la plata sultei în favoarea apelantei, calitatea 
părţilor fiind aceea de intimat şi de apelant. 

Încheierea pronunţată în temeiul art. 67310 alin. (1) C.pr.civ., în favoarea unuia dintre 
coproprietari, este o încheiere premergătoare, care nu întrerupe cursul judecăţii, conform art. 282 
alin. (2) C.pr.civ., astfel că ea poate fi atacată numai odată cu fondul, aşa cum s-a pronunţat şi 
Curtea Constituţională prin decizia nr. 52/2003. 

Posibilitatea ca o persoană să aibă acces la justiţie sub forma acţiunii sau a promovării căii 
de atac, nu poate fi decât în limitele prevăzute de lege, cu respectarea principiului legalităţii, care 
presupune că o cale de atac nu poate fi exercitată decât dacă este prevăzută de lege. 

Pe fondul litigiului, pârâtul-recurent a susţinut că stabilirea valorii de circulaţie a bunului 
s-a făcut de către expertul V.V. la un cuantum mai mare decât anul 2007, pentru că acesta a 
evaluat şi înbunătăţirea adusă imobilului exclusiv de către pârât, constând în finisaje şi instalaţii, 
în loc să evalueze momentul în care reclamanta a încetat să mai contribuie la finisarea imobilului. 

Examinând recursul, curtea reţine următoarele: 
Prin decizia civilă nr. 138/A din 15 martie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis apelul 

declarat de reclamanta B.M. şi cererea de aderare  la apelul reclamantei, formulată de pârâtul T.V. 
împotriva sentinţei civile nr. 8705 din 7.11.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca (în realitate 
împotriva sentinţei civile nr. 472 din 5.04.2007 a Judecătoriei Gherla), care a fost schimbată 
parţial în sensul atribuirii provizorii a imobilului construcţie şi teren situate în Gherla, str. A. nr. 
39, înscris în CF nr. 443 Gherla, nr. top 498, în valoare de 81.453 euro în favoarea pârâtului-
apelant, pe care l-a obligat să îi plătească reclamantei-apelante o sultă în sumă de 40.726,5 euro 
în termen de 3 luni, adică până la data de 21.06.2011. 

Este adevărat că decizia a fost dată “cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare”, dar calea de atac este dată de lege, nu de judecător. 

Atribuirea provizorie a imobilului în litigiu la pârâtul-apelant, cu obligarea lui la plata 
sultei în sumă de 40.726,5 euro în favoarea reclamantei până la data de 21.06.2011, s-a făcut de 
tribunal în baza art. 67310 alin.(1) C.pr.civ. 

Aflându-se în stadiul apelului, tribunalul s-a pronunţat printr-o decizie ce are aceeaşi 
natură juridică precum încheierea prevăzută de art. 67310 alin. (1) C.pr.civ., ce se pronunţă în 
situaţia în care procesul de partaj se află pendinte pe rolul primei instanţe. 

Potrivit art. 282 alin.(2) C.pr.civ., împotriva încheierilor premergătoare, nu se poate face 
apel decât odată cu fondul, înafară de cazul când prin ele s-a interupt cursul judecăţii. 

Cum prin hotărârea pronunţată de tribunal şi atacată de pârât nu s-a întrerupt cursul 
judecăţii, rezultă că recursul declarat împotriva acesteia este inadmisibil. 

Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 52/2003, s-a stabilit că întrucât în cazul art. 67310 

C.pr.civ. nu s-au prevăzut dispoziţii derogatorii, este evident că voinţa legiuitorului a fost aceea ca 
încheierea prin care instanţa procedează la atribuirea provizorie a bunului să poată fi supusă căii 
de atac a apelului numai odată cu hotărârea asupra fondului. 

Aşa fiind, în temeiul art. 137 alin.(1) coroborat cu art. 67310 alin.(1) C.pr.civ., se va admite 
excepţia inadmisibilităţii recursului şi în consecinţă, se va respinge ca inadmisibil recursul 
declarat de pârât împtoriva deciziei tribunalului. 



Având în vedere soluţia ce urmează să fie pronunţată, aspectele referitoare la stadiul în 
care trebuia evaluată construcţia, adică atunci când reclamanta a încetat să mai contribuie la 
favorizarea lui, urmează să fie analizate de către tribunal cu ocazia soluţionării apelului pe fond. 

În ceea ce priveşte menţionarea în dispozitivul deciziei recurate a sentinţei civile nr. 8705 
din 7.11.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în loc de sentinţa civilă nr. 472 din 5.04.2007 a 
Judecătoriei Gherla, curtea apreciază că este vorba de o simplă eroare materială, ce urmează să fie 
îndreptată din oficiu sau la cerere de instanţa care a săvârşit-o. (Judecător Traian Dârjan) 

 

28. Cereri noi în recurs. Inadmisibilitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3238/R din 28 septembrie 2011 

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. de mai sus, reclamanta M.O.M. i-a chemat în 
judecată pe pârâţii COLEGIUL NAŢIONAL „A.M.” din BISTRIŢA, PRIMARUL MUNICIPIULUI 
BISTRIŢA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA, solicitând instanţei ca prin 
sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului de rândul 1 la plata diferenţelor salariale 
cuvenite potrivit contractului individual de muncă, dintre sumele încasate cu acest titlu în baza 
Legii nr. 118/2010 şi sumele stabilite prin respectivele contracte, aferente lunilor iulie 2010 
decembrie 2010, sume actualizate cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective; obligarea 
pârâţilor de rândul 2 şi 3 să îi aloce pârâtului de rândul 1 fondurile necesare plăţii sumelor 
solicitate; cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 611 din 4 aprilie 2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a respins ca 
neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul local al municipiului 
Bistriţa şi Primarul municipiului Bistriţa; s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă intentată de 
reclamanta M.O.M. împotriva pârâţilor Colegiul Naţional „A.M.” din Bistriţa, Consiliul local al 
municipiului Bistriţa şi Primarul municipiului Bistriţa; s-a respins ca neîntemeiată cererea de 
chemare în garanţie formulată de pârâţii Consiliul local al municipiului Bistriţa, împotriva 
Ministerului Finanţelor Publice reprezentat prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-
Năsăud şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că raportat la prevederile art. 
167 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, art. 36 şi art. 62 din Legea nr. 215/2001, cei doi pârâţi justifică 
legitimitatea procesuală pasivă, deoarece Primarul municipiului Bistriţa are calitate de ordonator 
de credite al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază funcţionează angajatorul, iar 
Consiliul local al municipiului Bistriţa are atribuţia aprobării bugetului local, la propunerea 
primarului. 

Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că reclamanta a derulat cu pârâtul Colegiul 
Naţional „A.M.” din Bistriţa raporturi de muncă în perioada iulie-decembrie 2010, potrivit 
înscrisurilor din carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată de angajator, încadrându-se în 
categoria personalului didactic şi nedidactic din învăţământul preuniversitar a cărui remunerare 
se circumscrie legii de salarizare a personalului bugetar nr. 330/2009. 

Angajatorul le-a adus la cunoştinţă angajaţilor măsura reducerii drepturilor salariale cu 
25% începând cu data de 31 decembrie 2010, în baza Legii nr. 118/2010. 

Salariul personalului bugetar fiind stabilit prin lege, înseamnă că poate fi modificat tot în 
temeiul legii, în sensul creşterii sau micşorării cuantumului său, ori de câte ori intervine vreo 
modificare legislativă, fără ca pentru aceasta să fie necesar consimţământul angajatorului sau al 
salariatului, deoarece nu este condiţionată de manifestarea de voinţă a angajatorului sau a 
angajatului. 

Faţă de specificul reglementării salarizării personalului bugetar, nu era necesară încheierea 
unui act adiţional de modificare a cuantumului salariului, în lipsa căruia să poată fi invocată 
încălcarea prevederilor art. 16, 17, 40 şi 41 din Codul muncii. 

Dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 118/2010, au fost declarate ca fiind constituţionale prin 
deciziile nr. 872/2010 şi nr. 874/2010 ale Curţii Constituţionale. 



Măsura diminuării drepturilor salariale cu 25% s-a impus pentru apărarea securităţii 
naţionale şi ea vizează exerciţiul dreptului iar nu substanţa lui, fiind determinată de o situaţie de 
criză financiară mondială, care în lipsa unor  măsuri adecvate ar putea afecta stabilitatea 
economică a ţării şi implicit securitatea naţională. 

Fiind o măsură temporară, pentru perioada 3 iulie 2010-31 decembrie 2010, ea este 
rezonabilă şi proporţională cu situaţia care a determinat-o, astfel că nu se poate vorbi de o 
încălcare a principiului nediscriminării consacrat de art. 14 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi de Protocolul nr. 12 la Convenţie. 

Angajaţii din sectorul public nu se află în aceeaşi situaţie juridică a celor din mediul privat, 
deoarece în primul caz angajatorul este  întotdeauna statul prin entităţile sale de la nivel central 
sau local, iar salariile sunt stabilite în baza legii; aceasta înseamnă că atunci când se diminuează 
cuantumul salariilor prin lege, cuantumul lor nu mai trebuie renegociat prin întâlnirea voinţei 
concordante a celor doi cocontractanţi, pentru a li se aplica noile prevederi legale. 

Art. 40 alin. (2) din Codul muncii, prevede că angajatorul trebuie să le acorde salariaţilor 
toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele 
individuale de muncă încheiate, însă angajatorii din sectorul public pot şi trebuie să acorde cu 
titlu de drepturi salariale doar ceea ce este reglementat prin lege, neputând negocia cu salariaţii 
acordarea unor drepturi salariale mai mari sau mai mici prin contractul individual de muncă, 
întrucât s-ar afla înafara cadrului legal ce reglementează salarizarea personalului bugetar. 

Din perspectiva art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie, nu se poate reţine că 
reclamanta are un „bun”, sau cel puţin o „speranţă legitimă” în ceea ce priveşte salariul 
angajatului, deoarece CEDO face distincţie între dreptul de a continua să se primească în viitor un 
salariu într-un anumit cuantum şi dreptul de a primi efectiv salariul câştigat pentru perioada în 
care munca a fost prestată. Existenţa „bunului” sau a „speranţei legitime” s-ar fi putut reţine 
numai atunci când fie creanţa reclamantei, în cuantumul anterior datei de 3 iulie 2010 ar fi fost 
stabilită printr-o hotărâre judecătorească, fie diminuarea salarială ar fi intervenit retroactiv, după 
prestarea muncii de către reclamantă, ceea ce nu este cazul în speţă. 

O creanţă poate fi considerată o valoare patrimonială în sensul art. 1 din Protocolul 
adiţional nr. 1 la Convenţie, numai dacă are o bază suficientă în dreptul intern, fiind confirmată 
prin jurisprudenţa bine stabilită a instanţelor judecătoreşti, dar Convenţia nu garantează dreptul 
de a continua să se primească un salariu într-un anumit cuantum Cauza Vilho Eskelinen 
împotriva Finlandei, ci este la latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor 
din bugetul de stat, astfel că statul poate introduce, suspenda sau anula plata diferitelor sume 
Cauza Kechco împotriva Ucrainei. 

S-a stabilit că art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie nu vizează un drept de a 
dobândi proprietatea în sistemul regimului de securitate socială, fiind la libera apreciere a statului 
de a decide cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau de a alege tipul sau 
cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre regimuri, unica cerinţă impusă fiind 
aceea de a se respecta art. 14 din Convenţie privind nediscriminarea. 

Diminuarea drepturilor salariale nu este analizată de CEDO din perspectiva privării de 
proprietate, ci a regulii generale privitoare la dreptul de respectare a bunurilor. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, solicitând modificarea ei, în 
principal în sensul admiterii integrale a acţiunii, iar în subsidiar în sensul admiterii în parte a 
acţiunii şi în consecinţă obligarea pârâtului de rândul 1 la plata diferenţelor salariale de 25% 
reţinute, aferente concediului de odihnă cuvenit pentru perioada septembrie 2009-3 iulie 2010. 

În motivarea recursului, s-a suţinut că decizia atacată este nelegală, fiind prezent motivul 
de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

În mod greşit prima instanţă a reţinut că reclamanta nu deţine un “bun” sau cel puţin o 
“speranţă legitimă” în sensul Convenţiei, dar chiar şi în ipoteza în care instanţa de recurs ar 
împărtăşi raţionamentul şi argumentarea primei instanţe, sentinţa tot este nelegală, deoarece face 
o aplicare greşită a dispoziţiilor legale, dând eficienţă aplicării retroactive a dispoziţiilor Legii nr. 
118/2010 asupra drepturilor băneşti cuvenite cu titlu de indemnizaţie de concediu de odihnă 
pentru perioada anterioară datei de 3 iulie 2010. 



Legea privind statutul personalului didactic prevede în art. 103 că toate cadrele didactice 
au dreptul pentru activitatea desfăşurată într-un an şcolar, la 62 zile lucrătoare; dreptul la 
concediul de odihnă născându-se zi de zi, deşi se execută sub aspectul timpului fizic în cursul 
vacanţelor şcolare. 

Chiar dacă a efectuat concediul de odihnă în timpul vacanţei de vară: iulie-august 2010, 
reţinerea de 25% din toată indemnizaţia de concediu este nelegală, pentru 10 luni şi anume 
septembrie 2009-3 iulie 2010, fiinţând dreptul la indemnizaţia de concediu de odihnă. 

Numai aplicând retroactiv dispoziţiile Legii nr. 118/2010, prima instanţă a putut să o 
priveze pe reclamantă de dreptul la indemnizaţia de concediu de odihnă aferentă celor 10 luni. 

Pârâţii Primarul municipiului Bistriţa şi Consiliul local al municipiului Bistriţa prin 
întâmpinare depusă la dosar, au solicitat respingerea recursului şi admiterea cererii de chemare 
în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Chematul în garanţie Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud, prin întâmpinare depusă la dosar, a solicitat respingerea 
recursului. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
Prin cererea introductivă de instanţă, reclamanta M.O.M. i-a chemat în judecată pe pârâţii 

Colegiul Naţional “A.M.” din Bistriţa, Primarul municipiului Bistriţa şi Consiliul local al 
municipiului Bistriţa, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea 
pârâtului de rândul 1 la plata diferenţelor cuvenite potrivit contractului individual de muncă, 
dintre sumele încasate cu acest titlu în baza Legii nr. 118/2010 şi sumele stabilite prin respectivele 
contracte, aferente  lunilor iulie 2010-decembrie 2010, sume actualizate cu indicele de inflaţie 
până la data plăţii efective; obligarea pârâţilor de rândul 2 şi 3 să îi aloce pârâtului de rândul 1 
fondurile necesare plăţii sumelor solicitate, cu cheltuieli de judecată. 

După cum se poate lesne observa din acest petit, prin acţiunea introductivă de instanţă nu 
s-a solicitat “obligarea pârâtului de ord. 1 la plata diferenţelor salariale reţinute, aferente 
concediului de odihnă convenit pentru perioada septembrie 2009-3 iulie 2010”,  aşa cum se 
solicită în petitul subsidiar al cererii de recurs. 

Prin acţiunea introductivă de instanţă, nu s-a solicitat obligarea pârâţilor la plata 
diferenţelor salariale reţinute, aferente concediului de odihnă, ci a diferenţelor salariale cuvenite 
potrivit contractului individual de muncă încasate cu acest titlu în baza Legii nr. 118/2010 şi nici 
pentru perioada septembrie 2009-3 iulie 2010, ci pentru perioada iulie 2010-decembrie 2010, 
aşadar este vorba de pretenţii diferite şi pentru perioade diferite. 

Potrivit art. 294 alin. (1) fraza I-a C.pr.civ., în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, 
cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. La rândul 
său, art. 316 C.pr.civ. prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata în apel se aplică şi în 
instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol. 

Prin urmare, solicitarea privind obligarea pârâtului de rând 1 la plata diferenţelor salariale 
de 25% reţinute, aferente concediului de odihnă cuvenit pentru perioada septembrie 2009-3 iulie 
2010, reprezintă o cerere nouă în recurs, care este inadmisibilă, întrucât nu a fost formulată 
procedural. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere din acţiunea introductivă de instanţă, având ca obiect 
“obligarea pârâtului de rândul 1 la plata diferenţelor salariale cuvenite potrivit contractului  
individual de muncă, dintre sumele încasate cu acest titlu în baza Legii nr. 118/2010 şi sumele  
stabilite prin respectivele contracte, aferente lunilor iulie 2010-decembrie 2010, sume actualizate 
cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective”, soluţia primei instanţe este legală şi temeinică. 

Sub acest aspect, recursul este motivat extrem de sumar, făcându-se trimitere la “motivele 
arătate în cuprinsul acţiunii introductive, pe care înţelegem să le invocăm din nou, preluându-le 
din cuprinsul acesteia”. 

Obiectul recursului în speţă, este sentinţa primei instanţe, astfel că prin motivele de recurs 
trebuiau să se formuleze critici împotriva sentinţei, iar nu să se facă trimitere la motivele arătate 
în cuprinsul acţiunii introductive de instanţă, care au fost redactate anterior pronunţării hotărârii 



recurate şi reprezintă argumente în favoarea admiterii acţiunii, nu critici aduse sentinţei recurate, 
care nici nu era pronunţată la data intentării acţiunii introductive de instanţă. 

Diminuările salariale ale personalului bugetar, operate în baza Legii nr. 118/2010, sunt în 
acord cu Constituţia României, întrucât prin deciziile nr. 872/2010 şi nr. 874/2010 ale Curţii 
Constituţionale, dispoziţiile art. 1-8 şi cele ale art. 10-17 din Legea nr. 118/2010, s-a constatat că 
sunt constituţionale. 

Salariile cadrelor didactice sunt suportate de stat, fiind stabilite prin lege de către acesta, 
iar nu prin negocieri individuale între angajator şi angajat, astfel că diminuarea lor poate fi 
dispusă tot prin lege. 

Prin diminuarea salariului pentru o perioadă limitată, nu s-a încălcat nici art. 1 din 
Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În accepţiunea jurisprudenţei CEDO, noţiunea de “bun” are un înţeles autonom, care nu 
este limitat la deţinerea de bunuri fizice şi este independent de clasificările din legislaţia internă; 
o creanţă nu poate fi considerată ca având o valoare patrimonială, decât dacă are o bază suficientă 
în dreptul intern, ca atunci când este confirmată printr-o jurisprudenţă bine stabilită a instanţelor 
Cauza Kopecky contra Slovaciei. Nu există un drept protejat de Convenţie la menţinerea în plată 
a unui salariu într-un anumit cuantum Cauza Vilho Eskelinen contra Finlandei. Este la 
latitudinea statului de a aprecia cuantumul drepturilor ce urmează a fi plătite angajaţilor săi de la 
bugetul de stat, putând introduce,  suspenda sau înceta plata anumitor drepturi, prin edictarea 
unor modificări legislative adecvate Cauza Kechko contra Ucrainei.  

Dar reclamanta nu a avut nici măcar o “speranţă legitimă”, respectiv o valoare 
patrimonială, din perspectiva aceluiaşi art. 1 al Protocolului adiţional nr. 1 la Convenţie, 
jurisprudenţa CEDO statuând că un criteriu decisiv al speranţei legitime este reprezentat de 
existenţa unei baze suficiente în dreptul intern Cauza  Kopecky contra Slovaciei; ceea ce 
legitimează speranţa legitimă este fie o hotărâre judecătorească chiar nedefinitivă, prin care să fie 
recunoscut dreptul celui interesat, fie împrejurarea că acesta se fondează de o manieră rezonabilă 
justificată pe un act juridic având o bază juridică solidă şi o incidenţă asupra drepturilor de 
proprietate Cauza Strech contra Marii Britanii. 

O măsură luată de stat pentru a putea fi calificată ca o ingerinţă în dreptul de proprietate 
conform jurisprudenţei CEDO, trebuie să fie prevăzută de lege, să fie justificată de o cauză de 
utilitate publică sau de un scop legitim de interes general şi să asigure un just echilibru între 
cerinţele de interes general ale comunităţii şi imperativele protejării drepturilor fundamentale ale 
individului Cauza Sporrong şi Lonnroth contra Suediei; să existe un raport rezonabil de 
proporţionalitate între scopul vizat şi mijloacele folosite Cauza Pressos Compania Naviera SA şi 
alţii contra Belgiei. 

Având în vedere că diminuarea temporară a salariului reclamantei cu 25 % penrtu perioada 
3 iulie 2010-31 decembrie 2010 a fost legală atât din perspectiva dreptului intern, cât şi a art. 1 din 
Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în baza art. 304 pct. 9, 
coroborat cu art. 312 alin. (1) C.pr.civ., se va respinge recursul împotriva sentinţei tribunalului, ca 
nefondat. (Judecător Traian Dârjan) 

 

29. Recurs. Critici formulate omisso medio. Iansmisibilitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4705/R din 16 noiembrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 3797/10.03.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă cererea 
formulata de reclamantul S.S., în contradictoriu cu pârâta S.T.; s-a desfăcut prin divorţ din culpa 
comuna căsătoria încheiata de părţi la data de 19 05 2002 în fata delegatului de stare civila a 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca şi înregistrata sub nr. 475/2002; s-a dispus 
reluarea de către pârâta a numelui avut anterior căsătoriei acela de D.; s-a încredinţat minora Ş. 
născuta la 21.06.2004 pârâtei; a fost obligat reclamantul să plătească în favoarea minorului o 
pensie de întreţinere în cuantum de 16% lunar din veniturile nete obţinute începând cu data de 
13.01.2011 şi până la majoratul minorei. 



Prin decizia civilă nr.  290/A/8.06.2011 a Tribunalului Cluj  s-a admis  apelul declarat de 
pârâta S.T. împotriva sentinţei civile nr. 3797 din 10.03.2011 aJudecătoriei Cluj-Napoca pe care o 
schimbă în sensul încuviinţării ca pârâta să poarte şi după divorţ numele purtat în timpul 
căsătoriei, respectiv acela de „S.”. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.  
Împotriva acestei decizii, precum şi a sentinţei civile  nr. 3797/2011 a Judecătoriei Cluj-

Napoca  a declarat recurs pârâta, solicitând respingerea acţiunii reclamantului. 
În motivarea recursului, pârâta a arătat  că hotărârile  instanţelor de fond sunt  criticabile 

sub aspectul modului de soluţionare al capătului de cerere privind desfacerea căsătoriei din culpa 
comună a soţilor. 

Din probatoriul administrat nu a rezultat  că în cauză există motive întemeiate care să 
conducă la  desfacerea căsătoriei prin divorţ. 

La termenul de judecată din 16.11.2011 instanţa a  invocat din oficiu excepţia  
inadmisibilităţii recursului. 

Aşa cum rezultă din cele anterior arătate, în faţa  primei instanţe acţiunea reclamantului a 
fost  admisă, dispunându-se desfacerea căsătoriei, prin divorţ, din vina ambelor părţi. 

Împotriva sentinţei pârâta a declarat apel, singurul motiv  invocat  fiind acela al schimbării 
hotărârii în sensul încuviinţării păstrării numelui purtat în timpul căsătoriei, apelul fiind admis în 
limitele  solicitate. 

Recursul prin care  pârâta critică greşita admitere  a acţiunii şi desfacere a căsătoriei este 
inadmisibil, sub  următoarele aspecte:  

Împotriva sentinţei judecătoriei este  inadmisibil întrucât în contra acestei hotărâri  pârâta 
avea deschisă calea promovării apelului, pe care a  şi urmat-o, singura solicitare fiind aceea de  
încuviinţare a  păstrării numelui purtat în timpul căsătoriei. 

Împotriva deciziei pronunţate în apel este  inadmisibil, întrucât pentru prima dată în 
recurs pârâta  critică soluţia de desfacere a căsătoriei, solicitând  menţinerea acesteia, în condiţiile  
în care acest  motiv este  invocat pentru prima dată în recurs, apelul formulat de parte nefăcând 
referire la acest aspect. 

Critica  formulată omisso medio este inadmisibilă, raportat la art. 316 coroborat cu art. 294 
alin. 1 Cod proc.civ., fiind  o nouă cerere exprimată direct în recurs, calea de atac  urmând a fi 
respinsă. (Judecător Marta Vitos) 

 
 
 

30. Contestaţie la executare. Instanţa competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, Sentinţa nr. 24/F din 9 noiembrie 2011  

Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. de mai sus, contestatorul  B.I. a solicitat ca  
prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea actelor de executare începute în dosarul 
execuţional nr. 502/2011 al Biroului Executorului Judecătoresc S.R.M., la cererea creditoarei 
B.D.. 

În motivarea contestaţiei sale, contestatorul  a susţinut că  în mod nelegal s-a pornit 
executarea silită  împotriva lui pentru suma de  4.611 lei de către fosta  lui  soţie B.D., fără  să se 
ţină cont de decizia penală nr. 17/R a Curţii de Apel Braşov, de sentinţa civilă nr. 309/2011 a 
judecătoriei Aiud, prin care s-a desfiinţat adeverinţa nr. 610/1997 eliberată de Primăria comunei 
Hopârta şi de faptul că în baza unei alte executări silite pornite tot împotriva lui, de către aceeaşi 
creditoare, a mai plătit 1.170 lei prin  reţinere  din pensie. 

Între contestator şi intimată a avut loc un  partaj, iar verişoara fostei sale soţii a  eliberat o 
adeverinţă falsă după registrul agricol al comunei Hopârţa jud. Alba, îndemnată de avocata P.S., 
rudă cu judecătoarea P.M., să  elibereze adeverinţa nr.610/1997, care este contrară certificatului 
de moştenitor nr. 514/1989. 



De asemenea a mai arătat contestatorul, că suma  a cărei executare silită se solicită, este  
urmarea unui proces judecat în lipsa lui şi reprezintă  cheltuieli de judecată pentru  avocatul S.I., 
fost căpitan de miliţie, care vrea să se răzbune pe el, pentru că printr-o decizie a Curţii de Apel 
Braşov i s-a anulat solicitarea sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecată şi onorariu avocaţial. 

Examinând cererea de contestaţie la executare, curtea reţine următoarele: 
La termenul din 9 noiembrie  2011, curtea a invocat din oficiu excepţia necompetenţei 

materiale a Curţii de  Apel Cluj în  soluţionarea contestaţiei la executare. 
Potrivit art.400 alin. (1) C.pr.civ., contestaţia  se introduce la instanţa de  executare, iar art. 

373 alin. (2) din acelaşi cod, prevede că instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia  
căreia se va face executarea,  în  afara  cazurilor în care legea dispune  altfel. 

Conform art.159 alin. (1) pct. 2  C.pr.civ., necompetenţa este de ordine publică în cazul 
încălcării  competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad. 

Având în vedere că în speţă competenţa materială  de ordine publică aparţine judecătoriei, 
în  temeiul art.137 alin. (1),  art. 159  alin. (1) pct. 1, art. 373 alin. (2) şi art.400 alin. (1) C.pr.civ., se 
va admite excepţia necompetenţei materiale invocate de curte din oficiu şi în  consecinţă, se va 
declina competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare, în favoarea Judecătoriei Cluj-
Napoca. (Judecător Traian Dârjan) 

 

31. Contestaţie la titlu. Situaţie în care se urmăreşte schimbarea variantei de 
partaj. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4403/R din 31 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 5301 din 31 martie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins 
contestaţia la executare şi la titlu, formulată de contestatorul D.A.V., în contradictoriu cu 
intimatele C.I.I. şi D.V.. S-a respins cererea de suspendare a executării silite. A fost obligat 
contestatorul să le plătească intimatelor cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în esenţă că prin sentinţa civilă 
nr. 7414/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.105/2008 a 
Curţii de Apel Piteşti, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantele C.I.I. şi D.V., 
împotriva pârâţilor D.A. şi D.I. şi în consecinţă, s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra 
imobilului înscris în CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr.top.7709/2, 7710/1, conform variantei a I-a din 
expertiza efectuată de expertul V.D. şi varianta a 6-a din expertiza efectuată de expertul B.I., fără 
sultă. 

În baza acestei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, învestită cu formulă 
executorie, intimatele C.I.I. şi D.V. au formulat cerere de executare silită, înregistrată la BEJ 
S.R.M. sub nr. 428 din 21 iunie 2010, prin care au solicitat punerea în executare silită a titlului 
executoriu. 

La rândul său, executorul judecătoresc S.R.M. a solicitat instanţei prin cererea înregistrată 
sub nr. 20929/211 din 28.06.2010, încuviinţarea executării silite a titlului executoriu sentinţa 
civilă nr. 7114/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Prin încheierea civilă nr. 13881/CC/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea 
înaintată de BEJ S.R.M. şi în consecinţă, s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului 
D.A.V., în baza titlului executoriu ce îl constituie sentinţa civilă nr.7414/2005 a Judecătoriei Cluj-
Napoca. 

Cu somaţia comunicată contestatorului la data de 15.10.2010, executorul judecătoresc l-a 
somat pe debitorul D.A.V. să respecte sentinţa civilă nr. 7414/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Solicitarea contestatorului-debitor de a se dispune anularea executării silite începute în 
dosarul execuţional nr. 428/2010 al BEJ S.R.M. în considerarea faptului că nu ar exista titlu 
executoriu susceptibil de a fi pus în executare silită, nu sunt întemeiate, deoarece contrar 
susţinerilor acestuia, titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 7414/2005 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, este susceptibil de punere în executare silită. 



Din cererea de executare silită şi din susţinerile contestatorului, rezultă că acesta deţine o 
parte din imobilul atribuit intimatelor prin titlul executoriu, dar pe care refuză să o predea pe 
motiv că în realitate nu se poate face partajarea conform rapoartelor de expertiză. Din probele 
administrate în cauză, rezultă că debitorul-contestator refuză punerea în executare a titlului 
executoriu. 

Aşa fiind, în baza art. 399 C.pr.civ., judecătoria a respins contestaţia la executare ca 
neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte contestaţia la titlu, instanţa a reţinut că din cuprinsul sentinţei civile nr. 
7414/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rezultă cu claritate că lui D.A.V. i-a revenit imobilul cu nr. 
top. 7709/2/3, 7710/1/3 în suprafaţă de 266 mp teren situat în str.B. nr.9, şi imobilul cu nr. top. 
7709/2/4. 7710/1/4 în suprafaţă de 71 mp teren în str.B. nr. 9, asupra căruia se află amplasat un 
garaj din tablă, precum şi imobilul cu nr. top.7709/2/1/I, 7710/1/1/I apartament din corpul I de 
casă din str.B. nr. 9, compus din  la subsol din 2 pivniţe, la parter 2 camere, 1 hol, 1 terasă 
deschisă, la etaj 2 camere, 1 terasă, 1 hol şi o baie cu suprafaţa utilă de 98,37 mp. 

Prin contestaţia la titlu, contestatorul solicită lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării 
titlului executoriu, în considerarea faptului că prin varianta a VI-a din raportul de expertiză 
efectuat de B.I., i s-ar fi atribuit şi suprafaţa de 132 mp teren identificat pe nr.top.7709/2/4, 
7710/1/4. 

În acest fel, contestatorul urmăreşte o altă lotizare decât cea stabilită prin hotărârea 
judecătorească definitivă, iar pentru atingerea acestui scop utilizează aceleaşi argumente care au 
fost invocate la prima instanţă care a pronunţat titlul executoriu şi la instanţa de apel. 

Susţinerea contestatorului că titlul executoriu nu poate fi pus în executare, deoarece nu ar 
avea acces de pe terenul său la ap. nr.1, a fost tranşată de instanţe, arătându-se că părţile atunci în 
litigiu, au posibilitatea să efectueze lucrările necesare pentru separarea celor două corpuri de 
clădire. 

Din probele existente în dosarul de fond, rezultă că terenul dinspre str.B. în suprafaţă de 71 
mp îi permite contestatorului accesul la garajul ce i-a fost atribuit, iar terenul din faţa 
apartamentului nr.1 în suprafaţă de 268 mp îi permite accesul dinspre str. Teclu, prin tăierea unei 
intrări în zidul împrejmuitor. 

Expertul P.A. a arătat că se poate realiza o poartă în zidul de sprijin care mărgineşte 
amplasamentul clădirii şi câteva trepte care să permită accesul separat la corpul 2, direct din 
stradă. 

Prin sentinţa civilă nr. 321 din 16 august 2011 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de contestatorul D.A.V. împotriva sentinţei civile nr. 5301 din 31.03.2011 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca. A fost obligat apelantul să le plătească intimatelor cheltuieli de 
judecată în apel, în sumă de 1.500 lei. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că la termenul din 16.08.2011, a disjuns recursul 
împotriva sentinţei vizând contestaţia la executare, pe care l-a respins prin decizia civilă nr. 721 
din 16 august 2011, de apelul împotriva aceleiaşi sentinţe vizând contestaţia la titlu, care s-a 
soluţionat în prezentul dosar. 

În ceea ce priveşte terenul aferent imobilului partajat prin sentinţa civilă nr. 7414/2005 a 
judecătoriei Cluj-Napoca, apelantul a solicitat să se lămurească modalitatea în care el poate 
pătrunde în apartamentul 1 fără să treacă pe terenul proprietatea intimatelor şi totodată să se 
lămurească modalitatea de acces a apelantului pe terenul de 266 mp dinspre str. T. şi apoi la 
apartamentul sau corpul I. 

În realitate, a reţinut tribunalul, în titlul executoriu se arată în mod exact cum se împarte 
terenul respectiv, se creează 4 imobile noi, descrise şi arătate exact cui revin. Posibilitatea sau 
imposibilitatea practicării unui acces, ori posibilitatea folosirii sau nu a unuia din imobilele 
atribuite în urma partajării, nu reprezintă motive care să justifice admiterea unei contestaţii la 
titlu, câtă vreme acest titlu este clar sub aspectul dispoziţiilor sale privind partajarea terenului şi 
nu este necesară nicio lămurire pentru a fi pus în executare în sensul punerii în posesie a fiecărei 
părţi litigante asupra terenului atribuit. 



Imposibilitatea folosirii faptice a lotului atribuit în urma partajului sau imposibilitatea 
realizării unui acces, ipotetic pot reprezenta temeiuri pentru o eventuală cerere de încetare a 
executării silite, care operează conform art. 371/5 lit. b) C.pr.civ. în ipoteza în care există o 
imposibilitate de punere în executare a titlului executoriu sau poate fundamenta un alt demers 
judiciar apt să asigure exercitarea folosinţei ori a accesului. 

Din schiţa de completare a raportului de expertiză, rezultă că terenul cu nr. top. 7709/2/3, 
7710/1/3 în suprafaţă de 266 mp are front la strada T. şi permite astfel crearea unui acces din 
calea publică la imobilul atribuit. Faptul că sunt necesare unele lucrări pentru realizarea accesului 
la imobil, nu înseamnă că titlul executoriu nu este clar sub aspectul întinderii sau aplicării lui. 
Totodată, imobilul atribuit reclamantului se învecinează cu imobilul cu nr. top 7709/2/1, 7710/1/1 
aflat în coproprietatea părţilor, astfel că apelantul are asigurat accesul la apartamentul său. 

În ceea ce priveşte construcţia, într-adevăr în varianta I-a a raportului de expertiză se arată 
că pentru o completă partajare a celor două apartamente nou-create în corpul I de clădire, sunt 
necesare câteva lucrări care să asigure o separare completă a celor două apartamente, lucrări ce 
sunt menţionate în raportul de expertiză efectuat de expertul V.D.. Aceste lucrări sunt posibile din 
punct de vedere tehnic şi nu afectează structura de rezistenţă a clădirii, dar asigură separarea 
completă a apartamentelor atribuite părţilor. 

Modul de folosire a construcţiei, este prevăzut în titlul executoriu, completat cu varianta 
reţinută de instanţă din raportul de expertiză care face parte integrantă din hotărâre. 

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs contestatorul D.A.V., solicitând în principal 
casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel, iar în subsidiar 
admiterea contestaţiei la titlu împotriva sentinţei civile nr. 7417/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca 
şi obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, contestatorul a susţinut  raportat la faptul că lucrările indicate de 
expert nu pot fi efectuate fără a se aduce atingere structurii de rezistenţă a clădirii, pentru 
aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor titlului executoriu, se impune lămurirea aplicării lui, motiv 
pentru care a formulat contestaţia la titlu, prin care a solicitat instanţei să explice modalitatea în 
care se pot efectua lucrările de separare astfel cum au fost alese de instanţa care a pronunţat 
hotărârea de partaj prin omologarea variantei a I-a. 

În acest scop, contestatorul a formulat o cerere în probaţiune, pentru ca instanţa să fie în 
măsură să verifice şi să se lămurească asupra temeiniciei contestaţiei, respectiv o cercetare la faţa 
locului şi o expertiză tehnică în construcţii prin care să se stabilească dacă varianta de partajare a 
terenului omologată de instanţă prin titlul executoriu îi asigură contestatorului posibilitatea de a 
accede de pe terenurile atribuite acestuia către intrarea în ap. nr.1, fără a trece pe terenul atribuit 
intimatelor şi dacă din punct de vedere MLPAT, varianta de partajare a construcţiei ap. nr.1 
permite realizarea lucrărilor de amenajare avute în vedere de expertul V.D.. 

Motivarea instanţei de apel că şi în ipoteza în care s-ar fi efectuat expertiza solicitată şi s-ar 
fi constatat că lucrările nu se pot realiza tehnic tot nu s-ar fi impus o lămurire a titlului executoriu, 
nu poate fi primită, deoarece nu s-ar mai da eficienţă instituţiei prevăzute de art. 399 alin.(1) 
C.pr.civ., neexistând un alt demers judiciar care să asigure punerea în aplicare a sentinţei de 
partaj într-un mod echitabil pentru foştii coindivizari. 

Susţinerile instanţei în sensul că apărările contestatorului sunt neîntemeiate, sunt 
contrazise de faptul că accesul contestatorului de pe teren în apartamentul nr.1 atribuit acestuia 
nu este posibil, deoarece nici unul dintre cele două terenuri nu fac corp comun cu accesul în ap. 
nr.1. Astfel, atribuirea terenului în suprafaţă de 71 mp dinspre str.B. îi permite doar să intre în 
garaj, fără să mai existe vreo cale de acces din garaj sau de pe acest teren către intrarea în ap.nr.1, 
iar atribuirea terenului în suprafaţă de 266 mp nu îi permite nici intrarea dinspre stradă în curte 
şi nici intrarea de pe acest teren direct în ap.nr.1. 

Contrar celor susţinute de instanţa de apel, nu există probe din care să rezulte că terenul în 
suprafaţă de 266 mp i-ar permite accesul dinspre str. T., schiţele indicate neputând fi puse în 
executare în condiţiile în care nu concordă cu realitatea. 

Situaţia creată prin pronunţarea sentinţei civile nr. 7414/2005, face imposibil accesul 
contestatorului în ap. nr.1, fără să treacă pe terenul atribuit intimatelor în proprietate exclusivă, 



câtă vreme atât sentinţa cât şi rapoartele de expertiză nu stabilesc modalitatea de acces a 
contestatorului pe terenul în suprafaţă de 226 mp dinspre str. T. 

În modalitatea atribuirii în natură, partajul presupune constituirea unor loturi care să fie 
accesibile persoanelor cărora le sunt atribuite şi de care să se bucure, considerente pentru care 
alături de reţinerile nelegale ale instanţei de apel, se impune lămurirea titlului executoriu în 
sensul de a se indica modalitatea în care contestatorul poate să pătrundă în ap. nr.1, fără să treacă 
peste terenul proprietatea intimatelor. 

În varianta I-a de partajare din raportul de expertiză efectuat de V.D., s-a prevăzut 
necesitatea efectuării unor lucrări constând în spargerea unui perete în vederea creării unui gol de 
uşă la subsol, închideri de goluri, tencuieli, zugrăveli, demolare planşeu şi realizarea unei scări de 
acces la etaj, lucrări pentru care este necesară autorizaţie de construire, pe care instituţiile 
abilitate au refuzat să o emită pentru că nu sunt în conformitate cu raportul de expertiză întocmit 
de Z.K. Instanţa a procedat în mod nelegal, ignorând că aceste motive nu sunt ulterioare 
pronunţării titlului executoriu, ci reprezintă considerente faptice atât anterioare pronunţării, cât 
şi concomitente şi ulterioare. 

Instanţa care a pronunţat titlul executoriu trebuia să ia în considerare aceste aspecte în 
momentul omologării variantei I-a de partaj, iar instanţa de apel trebuia să ţină cont de criticile 
aduse de contestator cu privire la necesitatea lămuririi aplicării titlului executoriu. 

Expertul V.D. nu a avut dublă specialitate: construcţii şi MLPAT, drept pentru care nu a 
analizat dacă structura de rezistenţă a clădirii permite realizarea lucrărilor prevăzute în varianta 
I-a. 

Şi intimatele au recunoscut că lucrările propuse a fi executate de către contestator nu pot fi 
realizate din punct de vedere MLPAT, expertul P.A. propunând o soluţie de realizare a accesului 
în corpul I astfel încât să se ţină seama de concluzia ing. Z.K. 

Experţii care au efectuat variantele admise de instanţă, care fac parte integrantă din 
sentinţa civilă nr. 7414/2005, au lăsat instanţei modalitatea de soluţionare a folosinţei terenului şi 
a accesului la imobilele atribuite. În lipsa posibilităţii de efectuare a modificărilor impuse prin 
raportul de expertiză, este necesar a se lămuri titlul executoriu cu privire la modalitatea de 
folosire a camerelor de la etaj, atât timp cât lucrările de separare nu se pot realiza tehnic. 

Intimatele C.I.I. şi D.V. prin întâmpinare depusă la dosar f.19-16, au solicitat respingerea 
recursului ca nelegal şi netemeinic. 

Recursul este nefondat. 
Iniţial, contestatorul D.A.V. a formulat la data de 15.10.2010, o contestaţie la executare 

propriu-zisă, prin care a solicitat anularea executării începute în temeiul sentinţei civile nr. 
7414/2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv a tuturor actelor de executare efectuate până 
atunci în dosarul execuţional nr. 428 din 30.09.2010 al executorului judecătoresc S.R.M.. 

Abia ulterior, la data de 10.02.2011, contestatorul a formulat o „cerere precizatoare”, prin 
care a arătat că în speţă este vorba atât de o contestaţie la executare propriu-zisă, cât şi o 
contestaţie la titlu, în sensul lămuririi înţelesului, întinderii şi aplicării titlului executoriu referitor 
la terenul atribuit în proprietatea exclusivă a contestatorului şi neconcordanţa între suprafaţa de 
teren de 71 mp atribuită prin sentinţa civilă nr. 7414/2005 şi cea menţionată în varianta nr. 6 din 
raportul de expertiză. 

Conform art. 399 alin.(1) fraza a II-a C.pr.civ., dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de 
art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, 
întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză 
să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de 
lege. 

Titlul executoriu a cărui lămurire o solicită contestatorul, îl reprezintă sentinţa civilă nr. 
7414 din 11 iulie 2005 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin care s-a admis în parte acţiunea civilă 
intentată de reclamantele C.I.I. şi D.V. împotriva pârâţilor D.A. şi D.I.; s-a admis în parte acţiunea 
reconvenţională formulată de pârâtul D.A. împotriva reclamantelor şi a pârâtei şi în consecinţă, s-
a dispus înscrierea în CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr. top. 7709/2, 7710/1 a construcţiilor cu 
descrierea din expertiza efectuată de expertul V.D. în varianta I-a şi înscrierea dreptului de 



uzufruct viager al pârâtei D.I. pentru cota de 1/3 parte; s-a sistat indiviziunea pe imobilul înscris 
în CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr. top. 7709/2, 7710/1 în varianta I-a din expertiza efectuată de 
expertul V.D. şi varianta VI-a din expertiza efectuată de expertul B.I., fără sultă, prin atribuire de 
loturi în natură. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel D.A. şi au formulat cerere de aderare a apel 
C.I.I., D.V. şi D.I., care au fost respinse prin decizia civilă nr. 572 din 18.12.2006 a Tribunalului 
Sibiu, iar împotriva deciziei tribunalului a declarat recurs D.A.V., ce a fost respins prin Decizia 
civilă nr.105 din 14 martie 2008 a Curţii de Apel Piteşti. 

Aşa după cum au reţinut prima instanţă şi instanţa de apel, titlul executoriu este clar şi 
poate fi pus în executare, în acest scop fiind însă necesare unele lucrări care au fost prevăzute de 
experţi încă din timpul soluţionării procesului în fond, pentru separarea completă a celor două 
părţi din imobil. 

Prin urmare, nu este vorba de imposibilitatea punerii în executare a titlului executoriu, ci 
de nemulţumirea contestatorului faţă de varianta de partajare a imobilului dispusă de instanţă cu 
ocazia soluţionării acţiunii de ieşire a părţilor din indiviziune. 

În mod justificat au respins instanţele de fond cererile în probaţiune formulate de 
contestator, deoarece în cadrul contestaţiei la titlu nu se pot administra probe noi prin care să fie 
combătute situaţiile de fapt care au fost dezlegate irevocabil în cadrul procesului de fond. 

Explicarea înţelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului sentinţei ce constituie titlul 
executoriu, poate viza numai măsurile luate de instanţă şi cuprinse în dispozitivul hotărârii, 
nefiind posibil ca pe calea contestaţiei la titlu, să se repună în discuţie variantele de partaj în 
vederea schimbării sau corectării lor în sensul urmărit de contestator. 

Aşadar, sub pretextul contestaţiei la titlu, depăşirea limitelor motivelor cuprinse în 
hotărâre, contestatorul urmăreşte în realitate schimbarea dispozitivului sentinţei intrate în 
puterea lucrului judecat, ceea ce nu poate fi primit. 

Judecătorul nu este specialist în topografie şi în construcţii, aceasta fiind explicaţia pentru 
care experţii autorizaţi B.I. şi V.D. au efectuat rapoartele de expertize tehnice judiciare pe care s-a 
întemeiat sentinţa ce constituie titlul executoriu. 

Concluziile formulate de experţii ce au întocmit rapoartele de expertize extrajudiciare, nu 
se bucură de obiectivitatea şi imparţialitatea celor administrate de instanţă cu respectarea 
principiului nemijlocirii. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct.9 coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ., 
se va respinge recursul contestatorului împotriva deciziei tribunalului, ca nefondat. 

În baza art. 274 alin.(1) C.pr.civ., recurentul va fi obligat să îi plătească intimatei C.I.I. 
cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 1.500 lei. (Judecător Traian Dârjan) 

 

32. Contract de muncă pe perioadă determinată. Acţiune în constatarea nulităţii 
absolute, formulată după expirarea perioadei pe care a fost încheiat 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3725/R din 24 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 997 din 20.05.2011, a Tribunalului Maramureş a fost respinsă 
cererea formulată, precizată şi completată de reclamanta S.M. în contradictoriu cu  pârâtul 
Ansamblul Folcloric Naţional „T.” Baia Mare. 

A fost respinsă ca tardivă cererea reclamantei privind constatarea nulităţii contractul 
individual de muncă pe durată determinată nr. 733/19 august 2009. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Aşa cum reiese din carnetul său de muncă, reclamanta a fost angajată la instituţia pârâtă la 

data de 01.01.1990 pe postul de dansatoare, iar până la data de 01.06.2004 contractele 
individuale de muncă erau încheiate pe durata unei stagiuni. 

De la data de 01.06.2004 părţile au convenit încheierea unui contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, ce a fost materializat în înscrisul   înregistrat sub nr. 197/28.06.2004 
(poz.84 din carnetul de muncă). 



Conform înscrierii de la poziţia 101 din carnetul de muncă, prin actul adiţional nr. 
527/2008 părţile au consimţit la modificarea duratei nedeterminate a  contractului individual de 
muncă nr. 197/28.06.2004 în durată determinată şi schimbarea funcţiei reclamantei din 
„dansatoare” în „balerină”.  

La data de 31.08.2008 contractul individual de muncă nr. 197/28.06.2004 modificat prin 
actul adiţional nr. 527/2008 a încetat de drept prin expirarea terenului pentru care a fost 
încheiat. 

La data de 01.09.2008 reclamanta şi pârâtul au încheiat un nou contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, înregistrat sub nr. 802/01.09.2008. 

Apoi la data de 19.08.2009, aşa cum reiese şi din înscrierea de la poziţia 105 din carnetul 
de muncă, părţile au încheiat un nou contract individual de muncă pe durată determinată, de un 
an, cu începere din 31.08.2009, respectiv contractul de muncă nr. 733/19 august 2009. 

Reclamanta a recunoscut că a semnat contractul individual de muncă nr. 733/19 august 
2009 şi, întrebată fiind de instanţă raportat la afirmaţiile din precizările de acţiune dacă invocă  
eroarea-ca viciu de consimţământ - la încheierea acestui contract pe durată determinată, a arătat, 
prin mandatarul  avocat, că  nu  a înţeles să o  invoce,  motivul de nulitate absolută al acestui 
contract fiind cel indicat în completarea cererii de chemare în judecată din 15.02.2011. 

A menţionat că cererea  de constatare a nulităţii absolute a contractului individual de 
muncă nr. 733/19 august 2009 e imprescriptibilă. 

Pronunţându-se asupra excepţiei tardivităţii capătului de cerere privind constatarea 
nulităţii absolute a contractului individual de muncă nr. 733/19 august 2009 instanţa a reţinut 
următoarele:  

Potrivit art. 283 lit. d din Legea 53/2003 în forma iniţială, respectiv art.  268 al. 1 lit. d 
după republicare, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată 
durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 
individual de muncă ori a unor clauze ale acestuia; 

Reclamanta contestă încheierea contractului de muncă pe durată determinată după ce 
acest contracte şi-a încetat existenţa, situaţie ce atrage, în condiţiile prevederilor legale invocate, 
tardivitatea acţiunii. 

Nu s-a putut reţine că nulitatea absolută a clauzei contractuale din contractul individual de 
muncă pe durată determinată şi din actul adiţional poate fi invocată oricând, întrucât în speţă au 
aplicabilitate prevederile legislaţiei muncii, derogatorii de la dreptul comun şi obligatorii potrivit 
interpretării sistematice a legii civile, ţinând seama de raportul dintre legea generală şi legea 
specială. 

Faţă de cele arătate, instanţa a respins ca tardivă cererea de constatare a nulităţii absolute 
a contractului individual de muncă nr. 733/19 august 2009 formulată de reclamantă. 

În ce priveşte nulitatea comunicatului nr. 622/23.08.2010, instanţa a constatat că prin 
acesta reclamantei i s-a adus la cunoştinţă expirarea raportului de muncă la data de 31.08.2010 ca 
urmare a încetării de drept a contractul individual de muncă nr. 733/19 august 2009, prin 
împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.  

Potrivit art. 55 Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta de drept, prin 
acordul părţilor şi ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, iar  aşa cum reiese din 
cuprinsul art. 56 lit. j Codul muncii, la data expirării termenului, contractul individual de muncă 
încheiat pe durată determinată încetează de drept.  

Fiind vorba de o încetare în virtutea legii – ope legis – contractul este reziliat în chiar 
momentul ajungerii la termen, fără să mai fie nevoie de vreo formalitate, ori de intervenţia unui 
act al angajatorului. 

Legea nu statorniceşte întocmirea unui act constatator al încetării de drept a contractului, 
care oricum nu ar putea avea ca efect stabilirea unui alt moment subsecvent al încetării 
contractului. 

Aşadar, contractul de muncă al reclamantei a încetat de drept la data stabilită de comun 
acord, 31.08.2010, iar prin comunicatul contestat – nr. 622/23.08.2010– angajatorul nu a dispus 
încetarea, ci a constatat-o în condiţiile art. 56 lit. j. Codul muncii. 



În acest condiţii, indiferent de motivele invocate, anularea comunicatului nr. 
622/23.08.2010 nu este justificată şi, oricum, nu ar avea ca şi consecinţă continuarea raporturilor 
de muncă şi a contractului de muncă ce a încetat în virtutea legii şi, implicit, nici reintegrarea 
reclamantei . 

Ca urmare instanţa, în baza art. 269 al. 1 coroborat cu art. 56 lit. i Codul muncii republicat, 
a respins cererea reclamantei de anulare a comunicatului nr. 622/23.08.2010 şi capătul accesoriu 
acestuia de  reintegrare pe funcţia deţinută anterior, ca nefondate.  

Referitor la obligarea pârâtului să respecte contractul individual de muncă nr. 
802/01.09.2008 încheiat pe durată nedeterminată şi la plata drepturilor salariale în favoarea 
reclamantei începând din data de 01.09.2010 şi până la efectiva reintegrare, instanţa a reţinut 
următoarele: 

Prin contractul individual de muncă nr. 802/26.08.2008 încheiat pe durată 
nedeterminată, reclamanta a consimţit să presteze în beneficiul pârâtei activitate salariată de 
balerină, cu începere de la data de 01.09.2008. 

La data de 19 august 2009 între părţi a intervenit un nou acord de voinţe materializat în 
contractul individual de muncă pe durată de 1 an înregistrat sub nr.  733. 

Susţinerea reclamantei conform căreia acest nou acord de voinţe, în lipsa unei stipulări 
exprese, nu a produs nici un efect asupra contractului individual de muncă nr. 802/01.09.2008 şi 
a raportului de muncă care a luat naştere în baza lui este total nefondată.  

Legea nu exclude cumulul de funcţii chiar la acelaşi angajator, ce ar rezulta din încheierea a 
încă unui contract pe lângă cel existent, indiferent de natura activităţii. 

Însă, în speţă, în perioada de valabilitate a contractului individual de muncă nr. 733/ 2009 
reclamanta a nu a deţinut două funcţii de balerină, nu a prestat activitate de balerină 16 ore pe zi 
(8h+8h) şi nici nu a încasat două salarii, ceea ce conduce la concluzia că cele două contracte de 
muncă: nr. 802/01.09.2008 şi  nr. 733/ 19.08.2009 nu s-au derulat concomitent, ci, dimpotrivă, 
chiar nematerializat în formă scrisă, a existat consimţământul ambelor părţi de a înceta 
contractul individual de muncă nr. 802/01.09.2008. 

Manifestarea neîndoielnică a reclamantei de a înceta contractul individual de muncă nr. 
802/01.09.2008 reiese din încheierea unui nou contract, căci dacă s-ar fi dorit doar modificarea 
duratei acestuia, părţile puteau încheia un act adiţional. 

Faţă de aceste considerente, instanţa, reţinând că, o dată cu încheierea  contractului 
individual de muncă nr. 733/ 2009, părţile au consimţit să înceteze contractul individual de 
muncă nr. 802/01.09.2008, a respins ca nefondate cererile reclamantei privind obligarea 
pârâtului să respecte contractul individual de muncă nr. 802/01.09.2008 încheiat pe durată 
nedeterminată şi plata drepturilor salariale începând din data de 01.09.2010 şi până la efectiva 
reintegrare. 

Apoi, văzând că înscrierea de la poziţia 105 din carnetul de muncă al reclamantei s-a făcut 
cu respectarea prevederilor  art. 6 din Decretul 92/1976, instanţa a respins cererea de anulare a 
acesteia, ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.M. solicitând modificarea 
sentinţei recurate şi admiterea acţiunii în sensul repunerii acesteia pe funcţia deţinută anterior 
în baza contractului individual de muncă nr.802/1.09.2008, încheiat pe perioadă 
nedeterminată şi obligarea pârâtei intimate la plata drepturilor salariale începând cu 
01.09.2010 până la efectiva reîncadrare. 

În subsidiar, a solicitat casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
instanţei de fond în vederea suplimentării probatoriului. 

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamanta a arătat că prin acţiunea precizată a susţinut 
că a încheiat Contractul de muncă nr. 733/19.08.2009 pe durata determinată, corespunzătoare 
unei stagiuni, deşi avea încheiat Contractul individual de muncă nr. 802/1.09.2008 pe perioada 
nedeterminată, întrucât conducerea instituţiei a încunoştinţat-o despre modificările intervenite în 
legislaţia ce guvernează organizarea şi funcţionarea instituţiei. Argumentele aduse de 
reprezentantul pârâtei au fost în sensul ca s-a revenit la procedura anterioară, potrivit căreia 
contractele vor fi încheiate pe durata unei stagiuni, dar vor avea o succesiune în timp de natură a 



asigura continuitatea, urmând ca, în condiţiile în care legislaţia va permite, să revină la vechiul 
contract.  

A avut garanţia ca lucrurile se vor petrece întocmai şi chiar o dovada în sensul ca în noul 
contract nu se va face nici o menţiune cu privire la încetarea ori modificarea contractului pe 
durata determinata.  

A semnat contractul de munca pe durata determinata tocmai pentru ca nu se făcea nici o 
referire la contractul pe durata determinata şi nici în cartea de munca nu s-au făcut astfel de 
modificări.  

Adăugirile de la poziţia 105 din cartea de munca, la care face trimitere instanţa, au fost 
făcute ulterior şi nu au la baza nicio dispoziţie prin care să se fi luat măsura încetării contractului 
de muncă nr. 802/26.08.2005, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2000 şi arte 13 alin (1) şi 
(3) din Legea nr. 353/2007.  

În lipsa unui astfel de act, dar şi a evidenţei că înscrierea este ulterioară şi făcută în scopul 
de a acoperi o nelegalitate, a cerut instanţei anularea înscrierii din cartea de muncă, cerere asupra 
căreia nu s-a pronunţat.  

 Primind Adresa nr. 622/23.08.2010 de înştiinţare că la 31.08.2010 îi expira raportul de 
muncă şi refuzându-se încheierea unui alt contract pe stagiune, a solicitat ca raporturile de muncă 
să se deruleze în baza Contractului nr. 802/1.09.2008, a cărui efecte nu au fost modificate ori 
încetate în mod expres.  

A încercat în fata instanţei să fac dovada susţinerilor, cerând audierea unor martori, aflaţi 
în aceeaşi situaţie, pentru a demonstra înţelegerea avută, constând în promisiunea încheierii de 
contracte succesive ori a revenirii la contractul iniţial, încheiat pe durată nedeterminată.  

În opinia reclamantei, instanţa a respins în mod nejustificat aceasta probaţiune şi din acest 
motiv a fost în eroare în ceea ce priveşte esenţa problemei. 

Lămurirea acestor aspecte se impunea cu atât mai mult cu cât realitate a faptelor 
demonstrează că pârâtei nu i-a fost aplicabilă legislaţia invocata şi nu se impunea încheierea unor 
contracte pe durata determinata, care să se suprapună peste contractul aflat în derulare.  

OG nr. 21/2007, modificata prin Legea nr. 253/2007 în aplicarea căreia a fost dată 
Hotărârea nr. 1672/2008 au fost adoptate şi au intrat în vigoare anterior datei de 26.08.2008, 
când s-a încheiat contractul individual de muncă pe durata nedeterminata şi cu începere din 
1.09.2008.  

Daca legislaţia era aplicabilă instituţiei pârâte, cu siguranţă, după intrarea ei în vigoare nu 
s-ar fi putut încheia contracte pe durata determinată, aşa cum s-a întâmplat în cazul tuturor 
angajaţilor.  

Prin actele normative invocate se prevedea posibilitatea înfiinţării unor instituţii de 
spectacole sau concerte, în subordinea autorităţilor administraţiei publice, dar a căror înfiinţare şi 
funcţionare trebuia aprobata prin hotărârea autorităţii în subordinea căreia funcţionează şi 
înregistrate intr-un registru special.  

Pârâta funcţiona în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, autoritate administrativa 
care nu a primit nici o solicitare de modificare şi astfel nu exista o hotărâre în acest sens.  

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel 
reţine următoarele: 

În mod corect a reţinut instanţa de fond că în conformitate cu dispoziţiile art. 268 alin. 1 
lit. d (fostul art. 283 alin. 1 lit. d) din Codul muncii constatarea nulităţii unui contract individual 
de muncă se poate solicita pe durata existenţei sale.  

Întrucât Contractul individual de muncă nr. 733/19.08.2009 şi-a încetat existenţa în data 
de 31.08.2010, în mod judicios tribunalul a respins ca tardivă cererea de constare a nulităţii 
absolute a contractului menţionat anterior, acţiunea reclamantei fiind promovată în 10.09.2010. 

Aşa cum judicios a apreciat şi instanţa de fond, recurenta nu a exercitat în cadrul 
intimatului două funcţii de balerină, nu a prestat activitate 16 ore pe zi şi nu a încasat două salarii, 
ceea ce înseamnă că cele două contracte de muncă (nr. 802/01.09.2008 şi nr. 733/19.08.2009) 
nu s-au derulat concomitent. În consecinţă, chiar dacă între părţi nu s-a încheiat un înscris care 
să constate încetarea contractului individual de muncă nr. 802/01.09.2008, a existat 



consimţământul ambelor părţi la o astfel de încetare, în condiţiile în care între acestea s-a încheiat 
un nou contract de muncă pentru aceeaşi funcţie, dar pe durată determinată. În consecinţă, 
administrarea probei testimoniale cu privire la acest aspect era inutilă, iar o eventuală 
„înţelegere” între conducerea unităţii, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Baia Mare şi recurentă cu privire la promisiunea de a se încheia contracte succesive sau de a se 
reveni la contractul iniţial, oricum nu putea să producă efecte juridice.  

Contrar celor invocate de recurentă, instanţa de fond s-a pronunţat cu privire la solicitarea 
de anulare a înscrierii de la poziţia 105 din carnetul de muncă al reclamantei, apreciind în mod 
judicios că aceasta s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 6 din Decretul 92/1976. 

Chiar dacă ar fi adevărate susţinerile recurentei în sensul că intimatei nu i se aplică OG 
21/2007 modificată prin Legea 253/2007, respectiv că nu se impunea încheierea unui contract pe 
durată determinată, acest aspect nu influenţează modul de soluţionare a cauzei, în condiţiile în 
care recurenta şi-a exprimat neîndoielnic consimţământul pentru încheierea unui contract pe 
durată determinată cu pârâta.     

Pentru aceste considerente, apreciindu-se că hotărârea instanţei de fond este legală şi 
temeinică, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 alin. 1 Cod 
procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză. (Judecător Laura Dima) 

 
 
 

33. Calitate procesuală pasivă. Acţiune intentată de angajat împotriva 
angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor reţinute în plus cu titlu de 

contribuţii şi impozit. Respingere pentru lipsa calităţii procesuale pasive 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4724/R din 16 noiembrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 1490 din 19 iulie 2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, 
s-au respins ca neîntemeiate excepţiile necompetenţei secţiei civile de soluţionare a cauzei şi 
inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâta SC I. SA Bistriţa. 

S-a respins excepţia prematurităţii formulării cererii, excepţie invocată de pârâta SC I. SA 
Bistriţa. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC I. SA Bistriţa şi în 
consecinţă, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta P.R. împotriva pârâtei SC I. SA 
Bistriţa, ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.  

S-a respins cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta SC I. SA Bistriţa, împotriva 
chematei în garanţie Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a a reţinut referitor la excepţia necompetenţei că în 
condiţiile în care iniţial cauza s-a soluţionat de secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului, însă prin decizia Curţii de Apel Cluj s-a dispus rejudecarea cauzei de secţia civilă a 
tribunalului, reţinându-se nulitatea hotărârii pronunţate pe considerentul că aceasta s-a dat de o 
instanţă necompetentă material. 

Deciziile instanţei de casare în privinţa problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii 
pentru judecătorii fondului, conform art. 315 alin. 1 C.proc.civ. 

Ca atare, întrucât instanţa de casare a dezlegat problema competenţei materiale, statuând 
că aceasta revine secţiei civile, o asemenea dezlegare este obligatorie pentru instanţa de 
rejudecare.  

Referitor la excepţia inadmisibilităţii, s-a reţinut că reclamanta a acţionat în calitate de fost 
salariat al pârâtei angajator, invocând expres prevederile Codul muncii ce reglementează scopul 
jurisdicţiei muncii, părţile conflictului de muncă şi termenul pentru formularea cererilor în 
materie dintre salariaţi şi angajatori. 

Acţiunea reclamantei nu este inadmisibilă faţă de angajator, chiar dacă, prin dispoziţii 
legale speciale se reglementează o procedură specială de restituire a sumelor reţinute în plus cu 
titlu de contribuţii şi impozit, atunci când acestea se solicită a fi restituite de către organul fiscal, 



deoarece această procedură nu este prevăzută pentru litigiile de muncă. Acţiunea civilă formulată 
ar fi inadmisibilă doar în condiţiile în care ar exista dispoziţiile legale prin care s-ar interzice 
expres posibilitatea formulării unei acţiuni îndreptate împotriva angajatorului or, nu există 
asemenea prevederi legale, caz în care acţiunea reclamantului împotriva pârâtei este admisibilă, 
fiind exercitată în condiţiile dreptului la acces liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie.  

Referitor la excepţia prematurităţii acţiunii, excepţie motivată pe aceleaşi considerente 
invocate şi pentru susţinerea inadmisibilităţii acţiunii.  Diferenţa dintre prematuritatea şi 
inadmisibilitatea acţiunii în situaţia  în care dispoziţiile legale prevăd o procedură administrativă 
prealabilă, obligatoriu de urmat, este dată doar de  începerea sau neînceperea unei astfel de 
proceduri, anterior sesizării instanţei. 

În situaţia în care acţiunea se promovează fără ca, în prealabil, să se fi şi demarat 
procedura administrativă prealabilă este incidentă excepţia inadmisibilităţii acţiunii iar atunci 
când procedura prealabilă a fost demarată dar nu s-a aşteptat finalizarea ei şi a fost promovată 
acţiunea în instanţă, este incidentă excepţia prematurităţii. 

Or, în speţă, în prezenţa unui conflict de muncă legea nu prevede obligativitatea unei 
proceduri administrative prealabile astfel că apare ca neîntemeiată şi excepţia prematurităţii 
acţiunii. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive s-a reţinut că reclamanta a chemat în 
judecată fostul angajator solicitând obligarea acestuia să restituie suma reţinută cu titlu de 
impozite şi contribuţii de asigurări sociale, apreciind că pârâta a reţinut şi virat nelegal aceste 
sume la bugetul de stat. 

Reţinerea şi virarea contribuţiilor şi impozitelor datorate de salariaţi, în condiţiile legii, 
prin reţinere la sursă, este o operaţiune pe care angajatorul o efectuează în calitate de mandatar al 
bugetului de stat, distinct de raportul juridic de muncă în virtutea căruia angajatorul face plata 
salariului către angajat, astfel că în această situaţie angajatorul nu acţionează în nume propriu, ci 
în calitate de mandatar.   

Cum angajatorul are doar calitatea de mandatar şi nu de titular în cadrul raportului juridic 
de drept fiscal, atunci când se solicită restituirea de sume cu titlu de contribuţii şi impozite 
datorate de salariaţi, în condiţiile legii, reţinute la sursă şi virate bugetelor autorităţilor fiscale, 
conflictul în legătură cu modalitatea de impunere, reţinere şi virament nu se angajează direct cu 
angajatorul, ci cu autoritatea fiscală, prin utilizarea procedurii prealabile a contestaţiei prevăzute 
de art. 205 C.proc.fisc. 

Ca atare, pârâta în calitate de mandatar nu poate fi considerată persoană obligată în 
raportul juridic dedus judecăţii. 

Dimpotrivă constatarea nelegalităţii plăţii impozitului şi contribuţiilor reţinute, cu 
consecinţa restituirii sumelor nelegal reţinute se impune a fi stabilită în contradictoriu organul 
fiscal care a încasat aceste sume şi nu cu angajatorul care a acţionat în numele şi pe seama 
organului fiscal creditor. 

Cererea de restituire a unor sume plătite ca urmare a aplicării eronate a dispoziţiilor legale 
(art. 117 alin. 1 lit. d) din Codul fiscal) se soluţionează conform art. 117 alin. 6 din Codul fiscal prin 
Ordinul nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de 
la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite 
sau rambursate cu depăşirea termenului legal, emis de Ministerul Finanţelor Publice. 

Abia după epuizarea acestor căi administrative, în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată are dreptul de a apela la jurisdicţia de contencios fiscal, caz în care trebuie să fie chemat 
în judecată alături de organul fiscal şi angajatorul (plătitorul de venituri), pentru opozabilitate. 

Cum, în cauză, reclamanta a chemat în judecată angajatorul în nume propriu şi nu în 
calitate de mandatar al instituţiilor financiare şi nu a chemat în judecată titularul obligaţiei de 
restituire, care este instituţia financiară, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a angajatorului 
este întemeiată.  

Aşa cum rezultă din poziţia reprezentantului pârâtei exprimată la termenul de judecată din 
data de 19 iulie 2011, pârâta nu a înţeles să invoce ea însăşi excepţia de nelegalitate a prevederilor 



art. 68 alin. 1 din HG nr. 44/2004, solicitând doar ca o astfel de excepţie să fie invocată de 
instanţă din oficiu. 

Faţă de soluţia respingerii acţiunii formulate, ca fiind promovată împotriva unei persoane 
lipsită de calitate procesuală pasivă şi dat fiind caracterul incidental al cererii de chemare în 
garanţie faţă de acţiunea principală, examinarea independentă şi preliminară a excepţiilor 
procesuale invocate de chemata în garanţie, unite cu fondul cauzei, nu se mai impune a fi 
realizată, astfel că a fost respinsă.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta P.R. solicitând admiterea 
recursului, şi judecarea pe fond a cauzei. 

În motivarea recursului a arătat că prin admiterea excepţiei calităţii procesuale pasive a 
pârâtei SC I. SA Bistriţa instanţa a ignorat decizia Curţii de Apel Cluj prin care s-a casat hotărârea 
instanţei de fond, dispunându-se rejudecarea cauzei. 

Arată că SC I. SA Bistriţa în mod ilegal a cumulat ultimul salariu al salariaţilor concediaţi 
cu compensaţia atribuită în baza art.69 alin.2 lit.f din C.muncii şi pe care angajatorul a numit-o 
plată compensatorie în contractul colectiv de muncă impozitând suma rezultată şi reţinând 
contribuţiile la bugetul consolidat al statului. 

Pârâta în momentul reţinerii impozitului şi contribuţiilor din compensaţia/despăgubire de 
5630 lei a acţionat ca mandatar al instituţiilor financiare şi nu ca angajator. 

Instanţa prin atribuirea calităţii de mandatar ignoră în totalitate art.1190, 1532 şi 
urm.C.civ. precum şi art.18 C.proc.fiscală, la dosar nefiind nicio dovadă că pârâta ar avea calitatea 
de mandatar. 

Pentru a admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, instanţa de fond a 
considerat că pârâta a reţinut impozitul şi contribuţiile din suma de 5630 lei, acordată 
reclamantei ca o despăgubire în calitate de mandatar al bugetului de stat şi nu în calitate de 
angajator, fără a preciza normele legislative fiscale, în baza cărora pârâte are calitate de mandatar 
al bugetului de stat. 

În baza art. 40 alin. 2 lit. f pârâta SC I. SA în calitate de angajator era obligată să reţină şi 
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, ori este foarte clar că în momentul când i 
s-a atribuit despăgubirea de 5630 lei, reclamanta nu mai era salariată, contractul ei individual de 
muncă încetând la data desfacerii contractului individual de muncă. 

Culpa angajatorului este că a cumulat compensaţie/despăgubire cu salariul şi le-a plătit la 
aceiaşi dată, tocmai pentru a ascunde faptul că a impozitat şi reţinut contribuţii dintr-o 
despăgubire atribuită salariaţilor în urma concedierii. 

Art. 117 alin. 1 lit. d C.pr.fiscală invocat de instanţa de fond se referă în exclusivitate la 
procedura urmată de debitorii - contribuabili persoane juridice, cum este SC I. SA, iar Ordinul 
MFP 1899/2004, la punctele 2-6 precizează procedura urmată de contribuabilii juridici pentru 
restituirea, compensarea sau rambursarea sumelor de la buget. 

Instanţa de fond prin invocarea art.117 alinl.1 lit.d C.pr.fiscală relatează procedura pe care 
era obligată să o urmeze pârâta SC I. SA pentru a i se restitui sau compensa sumele plătite ca 
urmare a aplicării eronate a legii, dar aplică această procedură la reclamant, care în raport de 
drept fiscal este contribuabil persoană fizică, art. 17 alin. 2 C.pr.fiscală. 

Reclamanta, fiind persoană fizică, nu poate face cerere pentru restituire, organul fiscal 
restituind impozitul reţinut în plus din drepturile salariale, din oficiu. 

Precizează că suma de 5630 lei este o compensaţie/despăgubire atribuită în baza art. 69 
alin. 2 lit. f din C,muncii şi că în baza art.48 alin. 3 lit. c nu este un venit brut pentru a fi 
impozitată şi pentru că este dată după desfacerea contractului individual de muncă nu este un 
venit salarial. 

Intimata SC I. SA prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului. 
Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 

recurs şi prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea reţine următoarele:  
În mod legal s-a reţinut de către instanţa de fond că pârâta SC I. SA, în calitate de fost 

angajator, nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea prin care reclamanta a solicitat restituirea 



impozitului pe venit şi contribuţiilor la asigurările sociale calculate asupra sumelor primite cu 
titlu de salarii compensatorii la concediere. 

Obligaţia angajatorului de a calcula şi reţine impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale 
pentru angajaţii săi nu îl transformă pe acesta într-un debitor în sensul art. 25 alin. 1 din Codul de 
procedură fiscală, întrucât reţinerea şi virarea impozitelor şi contribuţiilor datorate de salariaţi 
este o operaţiune pe care angajatorul o efectuează în calitate de mandatar al organelor financiare, 
iar raportul juridic de drept fiscal se încheie între contribuabil (salariat) şi organul fiscal.  

Este adevărat că legea nu reglementează expres că angajatorul este un mandatar al 
bugetului de stat, însă acesta are obligaţia de a calcula şi reţine lunar contribuţiile şi impozitele 
aferente drepturilor acordate angajaţilor şi de a le vira la bugetul de stat, iar aceste operaţiuni nu 
se realizează în temeiul raportului de muncă, ci a unui raport juridic de drept fiscal, ale cărui 
subiecte sunt statul, prin organele financiare care au atribuţii în realizarea veniturilor bugetare, 
respectiv contribuabilii, în speţă persoana fizică obligată la plata impozitelor şi a contribuţiilor.  

Plata impozitelor şi contribuţiilor prin reţinere la sursă nu îi schimbă calitatea salariatului 
de contribuabil, dar nici nu îl transformă pe angajator într-un subiect al raportului juridic 
bugetar, acesta acţionând doar ca un mandatar legal al organului fiscal teritorial.  

Contrar celor invocate de recurentă, în lipsa unor prevederi exprese, art. 117 alin. 1, 
respectiv Ordinul 1899/2004 din Codul de procedură fiscală nu se aplică numai contribuabililor 
persoane juridice. Este adevărat că art. 117 alin. 2, 3 şi 4 se referă expres la persoane fizice, însă 
este o situaţie de excepţie care se referă la regularizarea anuală a impozitului pe venit.  

Potrivit art. 117 Cod procedură fiscală şi Ordinului MFP nr. 1899/2004 pentru aprobarea 
Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, persoanele interesate pentru 
restituirea unor sume de bani reţinute cu titlu de impozite şi contribuţii la buget, trebuie să 
formuleze o cerere adresată organului fiscal competent, în cauză unitatea ANAF de la domiciliul 
contribuabilului, iar acest organ urmează a admite or respinge cererea prin act administrativ 
fiscal, în funcţie de prevederile legale incidente. În cazul respingerii cererii de restituire prin act 
administrativ fiscal ce se comunică celui ce a făcut cererea, acesta poate să introducă contestaţie 
la tribunal la secţia de contencios administrativ şi fiscal, ocazie cu care în acel cadru procesual, 
instanţa competentă  pentru aplicarea legislaţiei fiscale, sesizată legal, în contradictoriu cu 
organul fiscal, urmează să analizeze dacă în mod corect şi legal s-a realizat reţinerea şi virarea 
sumei de bani cu titlu de impozit şi contribuţii de asigurări sociale de către angajator din plăţile 
compensatorii acordate salariatului cu ocazia concedierii colective. În situaţia în care cererea de 
restituire formulată nu este soluţionată, cel interesat este îndreptăţit să acţioneze organul 
administrativ pentru refuzul de rezolvare a cererii, în condiţiile legii contenciosului administrativ. 

În consecinţă, Curtea apreciază că faţă de modul în care a fost formulată acţiunea, pârâta 
SC I. SA nu are calitate procesuală pasivă, ceea ce împiedică analiza motivelor de recurs 
referitoare la fondul cauzei. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală şi 
temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 
C.proc.civ. să respingă ca nefondat recursul declarat de recurenta, în cauză nefiind incidente 
motivele de recurs invocate.  

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă se va obliga recurenta, aflată în culpă 
procesuală la plata în favoarea intimatei SC I. SA a sumei de 300 lei, cheltuieli de judecată în 
recurs, reprezentând contravaloarea onorariului de avocat. (Judecător Sergiu Cătălin Boboş) 

 



34. Răspundere patrimonială. Angajat al unei societăţi de pază şi protecţie. 
Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului. 

Neîndeplinirea condiţiilor privind răspunderea patrimonială 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3649/R din 19 octombrie 2011 

Prin Sentinţa civilă nr. 945 din 21 februarie 2011 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă ca 
nefondată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC. P.P.C. S.R.L. în Cluj-
Napoca în contradictoriu cu pârâtul A.M., având ca obiect litigiu de muncă. 

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Între reclamanta S.C. P.P.C. S.R.L. în calitate de angajator (fosta Direcţia Judeţeană de 

Pază şi Ordine Cluj) şi pârâtul A.M. în calitate de salariat s-a încheiat la data de 30.04.2010 
contractul individual de muncă nr. 1539 cu privire la funcţia de execuţie de agent pază, pe durată 
determinată, respectiv pentru perioada 01.05.2010 – 01.11.2010. 

Prin Decizia nr. 19 emisă de reclamantă la data de 02.09.2010 s-a dispus încetarea acestui 
contract de muncă începând cu data de 01.09.2010, în baza art. 56 lit. j din Codul muncii şi 
datorită rezilierii contractului cu firma S.C. P.C. şi a cererii lichidatorului judiciar de a reduce 
numărul agenţilor de pază. 

În aplicarea art. 24 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 2010-2011 
şi ţinând cont de durata de folosinţă a fiecărui articol de îmbrăcăminte în parte astfel cum a fost 
stabilită prin anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţii aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010, reclamanta a întocmit fişa de calcul privind 
valoarea rămasă a echipamentului în funcţie de natura de uzură cu privire la pârâtul A.M., totalul 
rezultat fiind de 260,03 lei (fila 5). Suma neachitată de 245,03 lei a fost înscrisă şi în nota de 
lichidare întocmită. 

Prin prezenta cerere, reclamanta S.C. P.P.C. S.R.L. solicită obligarea pârâtului la plata 
sumei restante în cuantumul menţionat.  

Potrivit art. 24 alin. 10, 11 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 
2010-2011 (fila 8), „Persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă sunt obligate la plata 
cheltuielilor, conform cotelor procentuale din valoarea echipamentului rămasă neamortizată, 
calculată la valoarea de înlocuire (…)” iar „Prin valoarea de înlocuire se înţelege preţul de 
achiziţie al bunului respectiv consemnat în ultima factură de achiziţie (cu vechime de cel mult 12 
luni) sau preţul de achiziţie al bunului respectiv de pe piaţă, conform celei mai recente oferte de 
vânzare”. 

Pe de altă parte, însă, conform art. 28 alin. 3 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
Nivel Naţional pe anii 2007-2010, „În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru 
prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială, ca echipament de lucru, 
contravaloarea acesteia se suportă integral de către angajator”, iar din definiţiile legale ale 
echipamentului de muncă şi respectiv echipamentului de protecţie date de art. 5 lit. i, j din Legea 
nr. 319/2006 reiese că, în speţă, vorbim tocmai despre contravaloarea vestimentaţiei speciale care 
trebuie asigurată de angajator. 

În acelaşi sens, prevederile art. 20 raportat la art. 42 din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor statuează că în acest domeniu 
„Angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu uniformă, însemne 
distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul 
executării serviciului”.  

Or, potrivit art. 238 alin. 1 din Codul muncii şi art. 8 alin. 2 din Legea nr.130/1996, 
„Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel 
inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior”, clauzele 
contractului colectiv de muncă la nivel naţional producând efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în 
toate unităţile din ţară, indiferent de data angajării salariatului sau de afilierea lui la o organizaţie 
sindicală din unitate (art. 239, art. 241 alin. 1 lit. d din Codul muncii şi art. 9, art. 11 alin. 1 lit. d 
din Legea nr. 130/1996). 



De altfel, prin chiar art. 24 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate menţionat 
se prevede că „Personalul de conducere, de instruire şi de pază are dreptul la uniformă de 
serviciu şi echipament de protecţie (…) care se acordă gratuit din veniturile realizate”, pentru ca 
apoi să se reglementeze modalitatea de recuperare a cheltuielilor neamortizate din valoarea 
echipamentului în caz de încetare a contractului individual de muncă (şi aceasta indiferent la 
iniţiativa cui se desface respectivul contract). 

Având în vedere toate aceste aspecte şi dând eficienţă art. 38 din Codul muncii care 
sancţionează cu nulitatea absolută orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile 
recunoscute de lege salariaţilor, tribunalul a respins ca nefondată prezenta cerere. 

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a luat act de faptul că pârâtul nu 
a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. P.P.C. S.R.L. solicitând 
modificarea sentinţei atacate ca fiind netemeinică şi nelegală. 

În motivarea recursului reclamanta a arătat că instanţa de fond a dat o interpretare greşită 
în speţa dedusă judecăţii, întrucât uniforma acordată gratuit de societate la angajare este 
uniforma de serviciu/echipament de lucru şi nicidecum vestimentaţie speciala. Mai mult, în 
Anexa 1 a ROF anexata, lit. E), se menţionează care sunt articolele ce compun echipamentele de 
protecţie (vesta antiglonţ, şuba îmblănită, etc.). Echipamentul a cărui contravaloare s-a solicitat 
de către societate a fi achitata (245,03 lei) reprezintă debit echipament de lucru şi nu 
vestimentaţie speciala/echipament de protecţie.  

Intimatul a fost angajatul unităţii reclamante în funcţia de agent de paza pana la data de 
01.09.2010 când acestuia i s-a desfăcut contractul individual de munca în baza art. 55 lit. j din 
Codul Muncii. În momentul încetării activităţii, intimatul avea calculat un debit de 245,03 lei 
specificat în nota de lichidare, reprezentând debit echipament.  

Societatea reclamantă a întocmit fisa de calcul privind valoarea rămasă a echipamentului 
în funcţie de durata de uzura în ce-l priveşte pe pârât, cuantificând, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al societăţii, valoarea de înlocuire a 
echipamentelor, pe articole, în funcţie de natura de uzura.  

Aşa cum a formulat opinia separata asistentul judiciar dl. R.I. prevederile Contratului 
Colectiv de Munca la nivel de unitate sunt de stricta aplicabilitate, fiind opozabile părţilor cu 
prioritate, atât timp cât art. 28 alin2 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel Naţional pe 
anii 2007-2010 stabileşte ca, echipamentul de lucru se suporta potrivit prevederilor legale şi a 
celor din Contractul Colectiv de Munca de la celelalte niveluri. Mai mult, potrivit prevederilor 
Codului Fiscal si legii contabilităţii, suma rămasă neamortizata urmează a fi recuperata de la 
persoana care a generat aceasta situaţie, în caz contrar fiind încălcate procedurile fiscale.  

În aceste condiţii, Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate produce efecte 
juridice întrucât acesta este întocmit respectând prevederile CCMUN, fiind înregistrat la I.T.M. 
Cluj cu nr. 21/21.10.2010.  

Unitatea recurentă prin adresa nr. 641/28.09.2010 l-a convocat pe intimat la sediul unităţii 
în vederea soluţionării litigiului prin conciliere directa, insa intimatul nu s-a prezentat. În aceste 
condiţii, în contabilitate s-a înregistrat un prejudiciu, un debit, în valoare de 245,03 lei ce 
reprezintă debit echipament nefolosit, o suma rămasă neamortizata care trebuie recuperata de la 
intimat, insa numai pe calea instanţei de judecata, întrucât potrivit art.164 din Codul Muncii, 
"reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât daca datoria este 
scadenta, lichida şi exigibila şi a fost constatata printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva şi 
irevocabila".  

Ţinând cont de prevederile art. 24 alin. 10 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de 
societate precum si de prevederile art.28 alin. 2 din CCMUN pe anii 2007-2010, solicită 
admiterea recursului.  

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale 
incidente, Curtea reţine că recursul este nefondat, având în vedere considerentele ce vor fi 
expuse în continuare:  



Reclamanta recurentă îşi întemeiază prezentul demers judiciar pe prevederile art. 24 din 
CCM la nivel de unitate pe anii 2010-2011, înregistrat la ITM sub nr. 21/2010, potrivit cărora 
„persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă sunt obligate la plata cheltuielilor 
procentuale din valoarea echipamentului rămasă neamortizată, calculată la valoarea de 
înlocuire si să predea însemnele distinctive si documentele de serviciu”. 

Desfacerea contractului individual de muncă la care face referire textul menţionat anterior 
are în vedere acea modalitate de încetare a contractului individual de muncă din motive 
imputabile salariatului, respectiv concedierea pentru motive ce ţin de persona salariatului 
reglementată de dispoziţiile art. 61 din C.muncii, în forma în vigoare la data încetării raporturilor 
de muncă, şi nicidecum încetarea raporturilor de muncă din motive ce exclud culpa salariatului. 

Analizând conţinutul Deciziei nr. 019 din 02.09.2010, rezultă faptul că temeiul juridic al 
încetării contractului individual de muncă al pârâtului intimat l-a constituit art. 55 lit. j C.muncii 
şi datorită rezilierii contractului cu firma S.C. P.C. şi a cererii lichidatorului judiciar de a reduce 
numărul agenţilor de pază. 

  Prin urmare, din moment ce salariatului pârât nu i se poate imputa vreo culpă  în ceea ce 
priveşte încetarea raporturilor de muncă şi cum răspunderea patrimonială a salariatului 
presupune îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 270 C.muncii, printre care şi 
aceea a culpei salariatului, care în cauza de faţă lipseşte, se constată că pârâtul nu poate fi obligat 
la repararea prejudiciului pretins a fi suferit de reclamantă. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, nefiind incident nici unul din motivele de 
recurs prevăzute de art. 304 c.pr.civ., în temeiul art. 312 alin.1 c.pr.civ., Curtea va respinge ca 
nefondat recursul declarat cu consecinţa menţinerii ca legală şi temeinică a hotărârii atacate. 

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate. (Judecător Ioana Rozalia Magyarosi) 
 

35. Decizie de sancţionare cu avertisment scris. Actor care a părăsit incinta 
teatrului după suspendarea repetiţiilor de către regizorul artistic. Anulare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3708/R din 24 octombrie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 3196 din 27.06.2011 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă acţiunea 
formulată de către reclamanta D.M.M. în contradictoriu cu pârâtul TEATRUL MUNICIPAL T., 
având ca obiect anularea deciziei de sancţionare şi a fost obligată reclamanta la plata sumei de 
800 lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr. 103/23.08.2010 
reclamanta a fost sancţionată cu avertisment scris. 

Pentru a aplica această sancţiune pârâtul  a reţinut următoarele motive de fapt: absenţă 
nemotivată de la programul artistic săptămânal de repetiţii stabilit de managerul teatrului pentru 
perioada 19-25.07.2010, absenţă nemotivată sesizată pentru ziua de 21.07.2010, dată la care 
timpii de repetiţie pentru piesa „Paraclisierul sau Florin şi Florica” de V.Alecsandri, în regia 
artistică a d-nei R.L. erau stabiliţi pentru orele 10:00-14:00, respectiv 15:00-18:00. 

Prin Decizia nr. 478/02.06.2010 a managerului teatrului, d-na R.L. a fost desemnată 
regizor artistic pentru piesa „Paraclisierul sau Florin şi Florica”, piesă în care au fost desemnaţi ca 
actori reclamanta şi alţi doi actori din cadrul Teatrului T. Această decizie a fost afişată la avizierul 
instituţiei, regizorul artistic a ridicat textul piesei fără obiecţiuni, iar apoi a solicitat o nouă copie a 
textului cu motivarea că acesta nu este lizibil. 

Pentru perioada 19-25.07.2010 au fost stabilite repetiţii pe scena mare pentru regizorul 
artistic şi reclamantă între orele 10:00-14:00, respectiv 15:00-18:00. La data de 20.07.2010 
regizorul artistic al piesei a constatat că are nevoie de întreg colectivul artistic al teatrului, a 
solicitat prezenta obligatorie  a întreg colectivului artistic  pentru data de 21.07.2010 orele 10:00 
şi a dispus suspendarea repetiţiei din data de 20.07.2010.  

Acelaşi regizor artistic a solicitat din nou conducerii teatrului în data de 21.07.2010 
convocarea întregului colectiv artistic pentru data de 22.07.2010, orele 10:00 şi a dispus  
suspendarea repetiţiei pentru data de 21.07.2010. 



Regizorul tehnic al piesei „Paraclisierul sau Florin şi Florica” a dus la cunoştinţa conducerii 
teatrului prin referatele nr. 675/22.07.2010, respectiv nr. 677/22.07.2010 faptul că reclamanta si 
ceilalţi actori din piesă au părăsit instituţia în jurul orelor 12:25 nefinalizând prima parte a 
repetiţiilor şi că nu s-au mai prezentat la repetiţiile fixate pentru orele 15:00-18:00. 

Din condica de prezenţă pentru data de 21.07.2010 rezultă că reclamanta a fost lipsă de la 
repetiţia programată pentru intervalul orar 15:00-18:00, iar din Referatele nr. 682/22.07.2010 si 
686/21.07.2010 întocmite de persoanele  care au efectuat serviciul la poartă în data de 21.07.2010 
între orele 06:00-14:00, respectiv 14:00-22:00, rezultă că reclamanta împreună cu persoanele  
care aveau repetiţii conform programului afişat, au părăsit sediul instituţiei deşi aveau program 
de repetiţii între orele 10:00-14:00 iar în intervalul orar 14:-00-22:00 nu a intrat în instituţie. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal 
T., angajaţii sunt obligaţi să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, prevederile fisei 
postului, a prezentului regulament, a hotărârilor Consiliului de Administraţie, a legislaţiei în 
vigoare şi să respecte programul de lucru stabilit prin valorificarea integrală a acestuia, cu 
maximum de eficienţă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite 
prin fisa postului sau a ordinelor de serviciu afişate la avizierul instituţiei. 

În fişa postului reclamantei  la pct.4 se prevede că aceasta are obligaţia de a nu părăsi 
locurile unde ţin repetiţiile în care este distribuită înainte de terminarea acestora sau fără 
anunţarea prealabilă a regizorului artistic ori a regizorului tehnic si primirea aprobării de plecare. 

Chiar dacă regizorul artistic al piesei a hotărât suspendarea repetiţiilor pe motivul că 
doreşte ca acestea să se desfăşoare într-o altă sală şi că are nevoie de întreg personalul artistic, 
reclamanta avea obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de managerul teatrului şi să nu 
părăsească instituţia fără aprobarea acestuia. 

Fapta reclamantei constituie abatere disciplinară, este săvârşită cu vinovăţie în sensul că 
nu a respectat programul de lucru stabilit şi nu a obţinut aprobarea managerului cu privire la 
învoirile din timpul repetiţiilor, încălcând astfel prevederile art.22 din Regulamentul de ordine 
interioară al Teatrului Municipal T. şi  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Teatrului Municipal cu privire la subordonare şi la obligaţia obţinerii aprobării învoirilor  pentru 
care în mod legal si temeinic pârâta a dispus sancţionarea acesteia  cu avertisment scris. 

Având în vedere cele ce preced, cererea reclamantei a fost nefondată şi a fost respinsă 
întrucât decizia contestată este legală, fiind întocmită conform prevederilor art. 267 si art. 268 
alin. l si alin.2 din Codul Muncii şi este temeinică având în vedere absenţa nemotivată din data ce 
21.07.2010, faptă care constituie abatere disciplinară. Văzând şi prevederile art. 274 Cod 
Procedură Civilă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta solicitând casarea hotărârii 
instanţei de fond, iar în urma rejudecării, în contradictoriu cu pârâta intimată TEATRUL 
MUNICIPAL T., să-i fie admisă acţiunea, aşa cum a fost ea formulată. 

În motivare reclamanta a arătat că îşi fundamentează casarea hotărârii pe considerentul că 
prima instanţă a susţinut că aceasta ca şi angajat a lipsit neîntemeiat la repetiţia din după-amiaza 
zilei din 21 iulie 2010. 

 Regizorul tehnic, M.D., subordonat şi el direct regizorului artistic în realizarea 
spectacolului, conform Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, pag.25 alin. F, cât şi a 
Organigramei, nici măcar nu a fost prezent la repetiţia respectivă, dovadă şi mărturia lui în faţa 
instanţei de fond, când recunoaşte că nu a ştiut de înscrisurile depuse de regizorul artistic (şeful 
lui ierarhic superior), din data de 20, respectiv 21 iulie 2010.  

Cum timpii de lucru în instituţia teatrală sunt inegali, conform Regulamentului de Ordine 
Interioară, suspendarea unei repetiţii prin decizia regizorului artistic, nu aducea nici un 
prejudiciu teatrului, actorii putând să-şi recupereze timpii de lucru cu prilejul celorlalte repetiţii.  

Dacă se poate vorbi de un conflict, acesta s-a creat doar între regizorul artistic desemnat, 
R.L., şi conducerea instituţiei teatrale. Dovada presiunii şi hărţuirilor pe care conducerea teatrului 
le-a exercitat asupra regizorului artistic şi a actorilor este şi demisia acestuia; o simplă lectură a 
acestei demisii, explică atitudinea rău-intenţionată şi premeditată a conducerii teatrului.  



În data de 22 iulie 2010, împreună cu ceilalţi actori sancţionaţi a depus un înscris la 
secretariatului teatrului, înscris depus şi la dosarul cauzei, prin care actorii, implicit reclamanta, 
au solicitat conducerea să le explice atitudinea nedreaptă a managerului teatrului faţă actori (au 
fost puşi absenţi nemotivat 4 ore). Conflictul se crease de fapt între regizorul artistic şi 
conducerea teatrului. Nu a primit însă nici un răspuns. Au fost convocaţi imediat la Comisia de 
Disciplină şi sancţionaţi.  

Un alt argument pe care îl aduce în favoarea apărării reclamantei ar fi faptul că nu există 
nici un document sau declaraţie din partea vreunui martor, care să demonstreze acuzaţia ca ea, ca 
actor angajat, s-ar fi învoit, din motive personale, de la repetiţia din după-amiaza zilei de 21 iulie 
2010 aşa cum se susţine şi în sentinţa civilă nr. 3196/2011, la pg.4 a acesteia.  

În concluzie, reclamanta solicită casarea hotărârii atacate, ţinând cont că aceasta, ca actor 
angajat, s-a subordonat şefului ierarhic superior, regizorului artistic, desemnat chiar de către 
conducerea instituţiei teatrale, întrucât a respectat Regulamentul de organizare şi funcţionare.  

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 20 octombrie 2011, pârâtul TEATRUL 
MUNICIPAL T.  a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii 
dispoziţiilor hotărârii atacate, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată în recurs în sumă de 
600 lei. 

 Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs (care pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct.9 Cod procedură 
civilă), Curtea reţine următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 247 alin. 2 (fostul art. 263 alin. 2) din Codul muncii, abaterea 
disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele si dispoziţiile 
legale ale conducătorilor ierarhici. 

Aşadar, răspunderea disciplinară intervine doar în cazurile în care o persoană încadrată în 
muncă într-o unitate sau într-o instituţie săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere de la obligaţiile de 
serviciu, inclusiv de la normele de comportare. 

Angajatorul care dispune potrivit dispoziţiilor art. 247 alin. 1 din Codul muncii de 
prerogativa disciplinară, are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor 
săi doar când constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

În speţă, prin decizia nr. 103/23.08.2010 s-a aplicat recurentei reclamante sancţiunea 
disciplinară a avertismentului, reţinându-se că a absentat nemotivat de la programul artistic din 
data de 21.07.2010, dată la care timpii de repetiţie pentru piesa „Paracliserul sau Florin şi Florica” 
de Vasile Alecsandri, în regia artistică a d-nei R.L. erau stabiliţi pentru orele 10.00 – 14.00 şi 
15.00 – 18.00. 

Curtea apreciază că în mod eronat prima instanţă a apreciat apărările salariatei ca fiind 
nefondate, aceasta întrucât, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile răspunderii disciplinare, sub 
aspectul laturii subiective. 

Astfel, prin decizia nr. 478/02.06.2010 a fost desemnată d-na regizor artistic L.R. să 
monteze în stagiunea piesa ”Paraclisierul sau Florin şi Florica” de Vasile Alecsandri, programul 
artistic săptămânal pentru perioada 19 – 25.07.2010 fiind în două reprize, respectiv între orele 
10-14 şi 15-18. 

 De asemenea, recurenta era subordonată regizorului artistic în ceea ce priveşte aspectele 
care privesc latura artistică şi interpretativă, aşa cum rezultă din Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, la capitolul „Personal artistic” fiind consemnat faptul că „actorul este subordonat 
indirect managerului şi direct – în realizarea spectacolului – regizorului artistic”. 

În acest context în mod greşit nu s-a avut în vedere şi împrejurarea că reclamanta a părăsit 
incinta teatrului doar după suspendarea repetiţiilor de către regizorul artistic, măsură ce nu poate 
fi imputată reclamantei şi care a fost consemnată în referatul 672/21.07.2010 adresat conducerii 
instituţiei recurente. 

Potrivit Raportului asupra modului în care a decurs repetiţia în data de 21 iulie 2010 
reclamanta a fost prezentă la locul de muncă începând cu ora 10.00 şi a părăsit teatrul împreună 



cu întreaga distribuţie şi regizorul artistic doar după ora 12.30, moment la care repetiţiile erau 
deja suspendate aşa cum s-a arătat mai sus. 

Aşadar, în condiţiile în care reclamanta în calitate de actor era subordonată direct 
regizorului artistic în ceea ce priveşte realizarea spectacolului, care a luat decizia de suspenda 
repetiţiile destinat pregătirii spectacolului, nu se poate susţine existenţa unei intenţii a 
reclamantei de absenta nemotivat de la un program de lucru stabilit de conducerea instituţiei, 
fiind exclusă astfel o conduită ilicită care să justifice aplicarea unei sancţiuni disciplinare. 

Este real că potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare „orice învoire de la 
repetiţii sau în timpul acestora nu se va face decât cu aprobarea managerului”, însă repetiţiile 
fiind suspendate, această ipoteză prevăzută de regulament nu subzistă în speţă, deoarece 
reclamanta nu a absentat de la o repetiţie aflată în desfăşurare sau care urma să aibă loc.  

În plus, conduita manifestată de către regizorul artistic de a solicita suspendarea 
repetiţiilor în timpul în care acestea trebuiau să aibă loc şi modul în care acesta a respectat 
regulile instituite de conducerea instituţiei nu pot constitui drept temei al atragerii răspunderii 
disciplinare a reclamantei. 

Pentru aceste considerente, apreciind că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că fapta 
săvârşită de recurenta reclamantă constituie abatere disciplinară, Curtea urmează ca în temeiul 
dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 304 pct. 9 şi a art. 312 alin. 1 şi 3 Cod procedură 
civilă se va admite recursul declarat în cauză, se va modifica în întregime sentinţa recurată şi, în 
consecinţă, se va admite contestaţia formulată de reclamanta D.M.M. în contradictoriu cu pârâtul 
TEATRUL MUNICIPAL T. şi se va anula Decizia numărul 103/23.08.2010 emisă de pârât. Se va 
înlătura obligaţia reclamantei de plată a cheltuielilor de judecată de la fondul cauzei. (Judecător 
Laura Dima) 

 
 

36. Acţiune având ca obiect obligarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, 
la eliberarea documentelor care atestă stagiul de cotizare  în sistemul public de 

pensii. Admitere 
37. Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4788/R din 21 noiembrie 2011 

La data de 04.07.2011, prin sentinţa civilă nr. 4170/2011, pronunţată de Tribunalul Sălaj, 
s-au respins excepţiile tardivităţii introducerii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive, 
invocate de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamanta P.D.R., împotriva pârâtei Agenţia Judeţeana 
pentru Prestaţii Sociale Sălaj, care a fost obligată să elibereze la cererea reclamantei toate 
documentele pe care le deţine şi care atesta stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, 
condiţiile de munca, sporuri şi majorări salariale, referitoare la activitatea desfăşurata la F.B. 
Zalău in perioadele 06.08.1974 - 28.06.1995 şi 14.08.1995 - 24.07.1998. 

S-a reţinut că prin acţiunea precizată, înregistrată la Tribunalul Sălaj reclamanta P.D.R. a 
chemat în judecată pe pârâta Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Sălaj, solicitând pronunţarea 
unei hotărâri prin care să se dispună obligarea acesteia la eliberarea unei adeverinţe sau a altor 
documente doveditoare pentru programul pe ture, inclusiv sporul de noapte si grupa de munca, 
pentru perioada în care a muncit în cadrul F.B. SA Zalău. 

În motivare, reclamanta arată că a fost angajata fostei F.B. S.A. Zalău, a cărei arhivă a fost 
preluată de către pârâtă. 

Deşi este depozitara documentelor care atestă stagiile lor de cotizare, pârâta refuză 
eliberarea de copii ale acestor documente, motivând că numai Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale are abilitare legală în acest sens. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj arată 
că Direcţia de Muncă şi Protecţia Socială nu mai există, o parte din atribuţiile acesteia fiind 
preluate de către AJPS Sălaj, conform Legii nr. 329/2009 şi HG nr. 1285/2008. 

De asemenea, a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune. 



În vederea susţinerii primei excepţii, pârâta arată că nici un act normativ nu stabileşte 
atribuţii în sarcina direcţiilor de muncă şi protecţia socială  şi implicit în sarcina sa de a elibera 
asemenea copii; prin O.U.G. nr. 39/2006 s-a reglementat preluarea arhivelor de la persoanele 
juridice desfiinţate de către Arhivele Naţionale, respectiv direcţiile judeţene ale acestei instituţii, 
care refuză însă nejustificat preluarea documentelor. 

Motivând excepţia tardivităţii acţiunii, pârâta de rândul 1 arată că de la refuzul formulat în 
formă scrisă de a elibera înscrisurile solicitate de reclamantă, a trecut mai mult de 1 an, acţiunea 
fiind astfel formulată cu depăşirea termenului de decădere.  

Excepţiile tardivităţii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei  au fost respinse, pentru 
următoarele considerente: 

Reclamanta a solicitat antecesoarei pârâtei de rândul 1 eliberarea de copii, certificate şi 
extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, pentru 
perioada în care a lucrat la F.B. Zalău.  Răspunsul pârâtei, raportat la care comunicarea căruia a 
incovat excepţia tardivităţii fost acela că solicitarea nu face obiectul activităţii şi atribuţiilor sale, 
depozitarul documentelor, din perspectiva art. 18 din Legea nr. 16/1996 trebuind să fie Arhivele 
Naţionale. 

Poziţia astfel exprimată, menţinută în întregime şi în cursul procesului, arată fără putinţă 
de tăgadă că pârâta nu doreşte să onoreze solicitarea reclamantei. 

Prin urmare, faţă de acest refuz explicit, şi în egală măsură, actual, acţiunea reclamantei nu 
poate fi paralizată prin faptul că aceştia nu ar fi urmat procedura prealabilă prev. de art. 7 din 
Legea nr. 554/2004 ori pentru că acţiunea a fost introdusă după trecerea termenului de 6 luni sau 
1 an, statornicit în Legea nr. 554/2004. 

De altfel, prezentul litigiu nu se circumscrie dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, reclamanta 
neavând calitatea de persoană vătămată în sensul art. 2 alin.1 lit. a din Legea nr. 554/2004, în 
condiţiile în care refuzul  de a emite o adeverinţă cu menţiunile solicitate nu poate fi asimilat cu 
un act administrativ vătămător, aşa cu este acesta definit de art. 2 alin.1 lit. c. 

Pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj este depozitara documentelor 
solicitate de către reclamanţi, prin urmare nu poate susţine că nu ar avea calitate procesuală 
pasivă, deoarece reclamanta nu ar putea solicita documente de la o instituţie a statului care nu le 
deţine. 

În aceiaşi ordine de idei, pârâta Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, care nu 
deţine aceste documente, nu poate fi obligată a le elibera chiar dacă, potrivit art. 18 din Legea nr. 
16/1996, în cazul desfiinţării unei persoane juridice documentele cum sunt cele solicitate de 
reclamantă trebuie preluate de Arhivele Naţionale. 

Asupra fondului cauzei, instanţa a reţinut următoarele: 
La data de 8 ianuarie 2004 D.D.F.S.S. Sălaj (a cărei succesoare este D.M.P.S. Sălaj) a 

procedat la recepţia actelor care generează relaţii de pensii din cadrul S.C. Filatura S.A. Zalău, 
sens în care s-a încheiat un proces-verbal de recepţie, aflat în dosarul nr. …/84/2008, vol. I 
acvirat pe cale scurtă). 

După această preluare, pârâta D.M.P.S. Sălaj a iniţiat o corespondenţă oficială cu diverse 
instituţii ale statului, cu scopul declarat ca acestea să preia arhiva S.C. F.B. S.A. 

Astfel, pârâta D.M.P.S. Sălaj s-a adresat cu memorii Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Direcţiei Judeţene Sălaj a Arhivelor Naţionale, Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale precum şi Casei Judeţene de Pensii Sălaj (dos. …/84/2008, vol. 
I acvirat pe cale scurtă). 

Aceste demersuri au rămas însă fără rezultat astfel că şi în prezent documentele care atestă 
stagiile de cotizare ale angajaţilor fostei S.C. F.B. S.A. Zalău (pentru care s-a dispus lichidarea 
judiciară) se află în păstrarea pârâtei D.M.P.S. Sălaj a cărei atribuţii au fost preluate de pârâta de 
rândul 1. 

Prin urmare, refuzul pârâtei de rândul de a elibera copii ale actelor necesare reclamantei 
pentru reglementarea raporturilor ei cu Casa Judeţeană Sălaj este nejustificat. 

Abilitarea legală a pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj ori a unei alte 
instituţii a statului de a depozita documentele relative la stagiul de cotizare al reclamantei se 



constituie într-o dispută care nu are legătură cu solicitarea reclamantei şi care nu poate să lezeze 
interesele legitime ale acestora. 

Pentru cele ce preced, în baza art. 21 din Legea nr. 39/2006 instanţa a admis acţiunea 
reclamantei împotriva pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj, obligând pârâta să 
elibereze la cererea reclamantei toate documentele pe care le deţine şi care atestă stagiul de 
cotizare în sistemul public de pensii, condiţiile de muncă, sporuri şi majorări salariale. 

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj a 
declarat recurs prin care a solicitat desfiinţarea sentinţei atacate cu consecinţa respingerii . 

În motivarea recursului s-au formulat următoarele critici: 
1.Greşita calificare a litigiului dedus judecăţii ca un conflict de muncă, în realitate 

aparţinând sferei contenciosului administrativ conform Legii nr.554/2004, deoarece Agenţia 
Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj nu este succesoarea în drepturi a S.C. F.B. Zalău S.A. 
(fostul angajator al reclamantei). 

2. Prima instanţă a acordat mai mult decât s-a cerut şi ceea ce nu s-a cerut (art.304 pct.6 
C.pr.civ.), neavând în vedere că Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj deţine statele de 
plată ale  fostului angajator desfiinţat care nu au caracter individual, ci cuprind datele personale 
ale tuturor salariaţilor. 

Prin predarea acestor documente reclamantei nu va fi posibilă eliberarea datelor şi 
informaţiilor solicitate de ceilalţi salariaţi. 

3. Recurenta nu poate atesta stagiile de cotizare realizate de reclamantă, neavând atribuţii 
legate de plata contribuţiilor sociale. 

4. Neurmarea procedurii prealabile instituite de art.11 din Legea nr.554/2004. 
5. Lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei în raport de prevederile HG nr.1285/2008, 

care enumeră atribuţiile agenţiilor teritoriale în domeniul organizatoric, financiar, în domeniul 
evidenţei şi raportării, în domeniul comunicării şi informării, în domeniul reprezentării şi în 
domeniul sistemului de informaţii. 

Se recunoaşte preluarea arhivei de către recurentă în anul 2001, însă se invocă dispoziţiile 
Legii nr.16/1996 cu modificările ulterioare, prezentându-se evoluţia legislativă în domeniu sub 
aspectul  instituţiei căreia îi revine obligaţia de  eliberare a  adeverinţei, respectiv direcţia generală 
de muncă   şi prestaţii sociale până în anul 2001, casele judeţene de pensii până în anul 2006 şi 
direcţiile judeţene ale arhivelor naţionale în prezent. 

Se invocă imposibilitatea legală şi materială (lipsa personalului, a unei structuri 
specializate  în eliberarea documentelor, a unui spaţiu adecvat) a executării acestei obligaţii. 

Prin întâmpinarea depusă, reclamanta intimată s-a opus admiterii recursului. 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este nefondat. 
1) Prin cererea introductivă, reclamanta a solicitat, în contradictoriu cu Agenţia Judeţeană 

de Prestaţii Sociale Sălaj, obligarea acesteia la eliberarea unor documente care atestă vechimea sa 
în muncă, inclusiv sporurile aferente. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ este atrasă în condiţiile Legii nr. 
554/2004, relevante în soluţionarea speţei fiind dispoziţiile art. 8 alin. 1 din acest act normativ, 
potrivit cărora instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care 
apar ca urmare a refuzului nejustificat de soluţionare a unei cereri de către o autoritate publică. 

Dispoziţiile legale menţionate anterior trebuie coroborate cu dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. b 
din Legea nr. 554/2004, care definesc autoritatea publică ca fiind orice organ de stat sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică, pentru satisfacerea 
unui interes legitim public. 

Rezultă din dispoziţiile legale citate anterior că, pentru a fi în prezenţa unui litigiu de 
contencios administrativ de natură să atragă competenţa instanţei de contencios administrativ, 
refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri trebuie să vină din partea unei autorităţi publice, 
în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 2 lit. b din Legea nr. 554/2004, care acţionează în regim de 
putere publică. 



Raportând cele reţinute anterior la prezenta speţă, Curtea constată că recurenta-pârâtă nu 
s-a comportat ca o autoritate publică, în sensul celor reţinute anterior, respectiv nu a acţionat în 
regim de putere publică. Reclamanta s-a adresat recurentei-pârâte cu solicitarea de a elibera copii 
de pe statele de plată în calitatea acesteia de depozitară temporară a arhivei SC F.B. SA Zalău, 
societate desfiinţată, temeiul cererii reclamantei fiind tocmai dispoziţiile art. 40 alin. 2 Codul 
muncii, care obligă angajatorii să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de 
salariat a solicitantului. 

Prin urmare, recurenta neacţionând în regim de putere publică, ci având doar calitatea de 
depozitară temporară a arhivei fostului angajator al reclamantei, refuzul acesteia de a elibera 
documentele solicitate nu poate fi considerat un refuz nejustificat de a soluţiona o cerere, refuz 
care să vină din partea unei autorităţi publice, în sensul dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 
554/2004, astfel încât nu poate atrage, în speţă, competenţa instanţei de contencios 
administrativ. 

2)  Dispoziţia primei instanţe de obligarea a pârâtei la  eliberarea către reclamantă a  
tuturor documentelor deţinute referitoare la veniturile salariale realizate de reclamantă în 
perioada în care a fost angajat la S.C. F.B. S.A, nu poate fi interpretată, contrar aserţiunii 
recurentei,  ca o predare către reclamanta a întregii arhive  a S.C. F.B. S.A. 

O atare interpretare susţinută de pârâtă în sprijinul motivului de recurs prevăzut de 
art.304 pct.6 C.pr.civ. nesocoteşte că obiectul acţiunii îl reprezintă eliberarea unei adeverinţe 
privind activitatea reclamantei, precum şi că documentele pe care pârâta trebuie să le elibereze 
reclamantei sunt cele care se referă doar la persoana acestuia. 

Prin urmare în mod evident îşi va putea îndeplini această obligaţie prin eliberarea unei 
adeverinţe cuprinzând datele şi informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată de reclamantă pe 
baza documentelor deţinute şi verificabile. 

3) Tot astfel este evident că perioada în care reclamanta  şi-a desfăşurat activitatea la S.C. 
F.B. S.A este anterioară intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, act normativ  care este  bazat pe 
principiul contributivităţii şi reglementează  rolul Casei Judeţene de Pensii de a atesta plata 
contribuţiilor sociale. 

Or în raport de perioada la care se referă acţiunea reclamantei anterioara datei de 
01.04.2001, sunt incidente în cauză dispoziţiile Decretului nr.389/1972, care prin art.1 şi art.3 
stabileşte că angajatorul depune contribuţia  de 15% asupra  câştigului brut, ceea ce semnifică sub 
acest aspect probatoriu că deţine documentele justificative ale acestei operaţiuni care fac parte 
din arhiva preluată de pârâtă. 

Prin urmare, pârâta îşi va putea executa obligaţia privind stagiul de cotizare prin 
menţionarea plăţii contribuţiilor datorate asupra veniturilor realizate de reclamantă, conform 
Decretului nr.389/1972, în măsura în care rezultă acest aspect din documentele deţinute. 

4) Nefiind incidente prevederile Legii nr.554/2004, conform considerentelor expuse în 
cadrul analizei primului motiv de recurs,  demersul judiciar al reclamantei nu este supus 
procedurii prealabile reglementate de actul normativ invocat. 

5) Reclamanta este îndreptăţită conform art.40 alin.2 lit. h Codul muncii, să obţină de la 
fostul angajator „toate documentele care atestă calitatea ei/lui de salariat”. 

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.12 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor 
Naţionale, persoanei juridice angajatoare îi revine obligaţia de a păstra documentele create sau 
deţinute, în categoria cărora intră statele de plată la care se referă acţiunea reclamantei. 

Această obligaţie îi revenea fostului angajator al reclamantei, respectiv S.C. F.B. S.A, însă 
ca urmare a încetării existenţei sale ca persoană juridică în anul 2001, obligaţia păstrării  
documentelor create cu valoare practică s-a transmis în temeiul art.18 din Legea nr.16/1996 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau direcţiilor judeţene ale acestuia. 

Deşi norma juridică menţionată anterior a fost modificată prin instituirea obligaţiei de 
păstrare a documentelor cu valoare practică în sarcina Casei Judeţene de Pensii Sălaj, iar ulterior 
Direcţiei Judeţene Sălaj a Arhivelor Naţionale, Curtea constată că nici în prezent nu a operat în 
concret transmisiunea acestei obligaţii; or, consecinţele disputei între instituţiile locale din 



judeţul Sălaj cu privire la păstrarea documentelor nu pot să se repercuteze asupra foştilor 
salariaţi, îndreptăţiţi să obţină actele necesare stabilirii drepturilor de pensie.  

Prin urmare, în prezent Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Sălaj are obligaţia eliberării 
actelor solicitate în calitate de succesor legal al fostului angajator în obligaţia de păstrare a 
documentelor cu valoare practică, precum şi de deţinător faptic ala acestei arhive. 

În raport de aceste considerente, este irelevantă pretinsa lipsă a atribuţiilor legale ale 
pârâtei în raport de prevederile HG nr. 1285/2008, deoarece obligaţia sa de eliberare a datelor 
solicitate de reclamantă nu rezidă din dispoziţiile pe care le invocă, ci din prevederile Legii nr. 
16/1996, coroborate cu împrejurarea deţinerii faptice a arhivei fostului angajator,  

De asemenea, recunoaşterea dreptului reclamantei nu este condiţionată de existenţa  
mijloacelor materiale ale pârâtei pentru eliberarea actului, astfel încât excepţia lipsei calităţii 
procesuale nu este întemeiată. 

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, 
Curtea de Apel va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză.  

În faza procesuală a recursului nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. (Judecător 
Daniela Griga) 

Notă: În acelaşi sens sunt şi deciziile nr. 4787 din 21 noiembrie 2011, respectiv 4788 din 21 
noiembrie 2011 ale aceleiaşi instanţe. 

 

38. Contestaţie împotriva dispoziţiei prin care s-a respins cererea de acordare a 
ajutorului de şomaj, pe motiv că solicitantul realizează venituri. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3644/R din 19 octombrie 2011 

Prin contestaţia  înregistrată pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, contestatorul R.N. a 
chemat în judecată pe intimata AJOFM Bistriţa-Năsăud, solicitând instanţei anularea dispoziţiei 
nr. 1/05.01.2011, prin care intimata a respins cererea sa de acordare a ajutorului de şomaj, şi 
drept urmare, să oblige aceasta să emită o dispoziţie prin care să-i recunoască dreptul la 
indemnizaţia de şomaj cuvenită. 

În motivarea cererii  contestatorul a arătat că i s-a respins cererea de acordare a şomajului 
pentru considerentul că a realizat venituri, conform art. 34 lit. B din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările sau completările ulterioare. Motivul invocat nu este legal şi nu reprezintă o aplicare a 
dispoziţiilor legale incidente, ceea ce face ca dispoziţia contestată să fie netemeinică şi nelegală. 

A menţionat contestatorul că în anul 2010 a vândut un teren de 470 mp cu suma de 2820 
lei, însă această împrejurare nu este de natură să justifice refuzul dreptului solicitat, cu atât mai 
mult cu cât vânzarea a fost determinată de necesitatea suportării tratamentului oncologic al soţiei 
sale. 

Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, iar în cazul 
în care s-ar constata că litigiul este de competenţa  secţiei de contencios administrativ al 
tribunalului, să se constatate decăderea contestatorului din neexercitarea dreptului la acţiune, 
conform art. 109 alin.2 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art.7 alin.1 din Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ.  

A arătat intimata că din adeverinţa eliberată de ANAF Bistriţa-Năsăud  rezultă că 
reclamantul a realizat pe parcursul anului 2010 venituri impozabile, altele decât din activităţi 
autorizate potrivit legii, motiv pentru care el nu poate avea calitatea de şomer indemnizat,  
potrivit art. 5 pct.IV lit.c, coroborat cu art.34 alin.1 lit.b din Legea nr. 76/2002. 

În acelaşi sens, art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002, aprobate prin 
HG nr. 174/2002, veniturile prevăzute la art. 34 alin.1 lit.b din lege sunt venituri lunare care se 
determină prin raportarea venitului impozabil certificat de către organele fiscale teritoriale, la 
numărul de luni aferente unui an fiscal. 

Prin sentinţa civilă nr. 920/26.04.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, s-a 
admis contestaţia formulată de contestatorul R.N., în contradictoriu cu intimata Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Bistriţa-Năsăud şi în consecinţă, a fost anulată 



dispoziţia nr. 1/05.01.2011, fiind obligată intimata să emită o nouă dispoziţie prin care să 
recunoască dreptul contestatorului la acordarea indemnizaţiei de şomaj. 

Fără cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:   
Prin dispoziţia nr. 1/05.01.2011, emisă de directorul executiv al intimatei, contestatorului i 

s-a respins cererea de acordare a dreptului la indemnizaţia de şomaj, cu motivarea că are venituri 
din înstrăinarea de bunuri, conform art.34 lit. b din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin întâmpinarea formulată, deşi indirect, intimata a adus în discuţie natura litigiului de 
faţă, fără a invoca excepţia de necompetenţă a instanţei, însă tribunalul a apreciat că instanţa 
specializată în soluţionarea conflictelor de muncă este legal investită cu soluţionarea litigiului, 
acordarea indemnizaţiei de şomaj fiind în strânsă legătură  cu raporturile de muncă ale 
contestatorului şi cu modalitatea în care acestea au încetat. 

În condiţiile în care prevederile art. 119 din legea menţionată dau litigiile ivite în urma 
aplicării sale în căderea instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii, iar alin.2 al aceluiaşi 
articol trimite la normele de procedură prevăzute de Legea nr. 168/1999, act normativ care de 
asemenea face referire în mod generic la instanţa competentă, fără a o denumi, însă prevede la 
art. 82 completarea dispoziţiilor sale cu cele ale Codului de procedură civilă, tribunalul a constatat 
că în speţă devin aplicabile prevederile art. 2 lit. c din C.proc.civ., potrivit cărora tribunalul judecă 
în primă instanţă conflictele de muncă cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor 
instanţe. 

Ca atare, atâta timp cât legea specială în materia indemnizaţiei de şomaj trimite la normele 
aplicabile conflictelor de drepturi, iar acestea se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 
civilă, se poate concluziona că tribunalul, secţia sau completul specializat în soluţionarea 
conflictelor de muncă şi altor drepturi de asigurări sociale, de la domiciliul, reşedinţa sau sediul 
reclamantului, după caz, este competent să judece litigiile având ca obiect stabilirea şi plata 
indemnizaţiei de şomaj. 

Prin decizia contestată s-a constatat neîndeplinirea de către contestator a condiţiei 
prevăzute de art. 34 lit. b din Legea 76/2002. 

Potrivit acestui text legal, una dintre condiţiile acordării indemnizaţiei de şomaj este ca 
solicitantul să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri din activităţi autorizate potrivit legii, 
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare, care în prezent este de 500 
lei. 

Contestatorul  a realizat pe parcursul anului 2010 un venit impozabil din înstrăinarea 
bunurilor imobile de 2820 lei, din care s-a reţinut un impozit de 56 lei, aşa cum rezultă din 
adeverinţa de venit nr. 630109101936 eliberată la data de 16 noiembrie 2010 de către 
administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Bistriţa. 

Instanţa a reţinut că la data la care textul citat al Legii 76/2002 era adoptat, venitul realizat 
din vânzarea bunurilor imobile nu era considerat ca fiind impozabil, astfel că această ipoteză nu a 
putut fi avută în vedere de legiuitor. 

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea 76/2002, este interzisă discriminarea de orice fel în 
aplicarea prevederilor legii. 

Prin interpretarea dată de către intimată prevederilor art. 34 aduce contestatorul în 
situaţie de discriminare faţă de un alt solicitant al indemnizaţiei de şomaj, care în anul fiscal 
anterior realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, sub 500 lei pe lună. 

Împărţind, conform metodei prevăzute de art. 6 din normele metodologice de aplicare a 
legii, aprobate prin HG nr. 174/2002, venitul impozabil realizat de către contestator în anul 2010, 
rezultă pentru acesta un venit impozabil lunar de 235 lei, net inferior limitei de 500 lei, reţinută 
mai sus. 

Din interpretarea logică a textelor legale citate, tribunalul a conchis că, contestatorul 
îndeplineşte toate condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, decizia atacată fiind 
nelegală sub acest aspect, astfel că în temeiul prevederilor art. 119 din Legea nr.76/2002, a admis 



cererea, a anulat dispoziţia contestată, obligând intimata să emită o nouă dispoziţie prin care să 
recunoască dreptul contestatorului la acordarea indemnizaţiei de şomaj. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Bistriţa Năsăud, solicitând schimbarea în totalitate a sentinţei atacate, în sensul de a se 
constata că  Dispoziţia nr. 1 din 05.01.2011 privind respingerea dreptului de indemnizaţie de 
şomaj, emisa de AJOFM Bistriţa Năsăud este temeinică şi legală.  

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa nu a ţinut cont de prevederile Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de munca, cu 
modificările si completările ulterioare si ale normelor de aplicare a acestei legi aprobate prin HG 
174/2002, prevederi care stipulează expres condiţiile in care o persoana poate beneficia de 
indemnizaţie de şomaj.  

Prin dispoziţia nr. 1 din 05.01.2011, AJOFM Bistriţa Năsăud a respins reclamantului R.N., 
dreptul de indemnizatie de somaj, intrucat nu a indeplinit condiţiile prevăzute de art. 34, alin. 1), 
lit. b) din Legea nr. 76/2002.  

Art. 5, alin.3) lit. f) din Ordinul nr. 85/2002, prevede ca cererea este însoţita si de acte 
eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizează venituri sau ca 
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului 
social de referinţa, in vigoare. Valoarea indicatorului social de referinţa in vigoare este 500 lei 
conform art.331 din Legea nr. 76/2002.  

Din adeverinţa de venit eliberata de ANAF Bistriţa Năsăud in data de 16.11.2010 reiese ca 
reclamantul in anul 2010 a realizat venituri impozabile, altele decât din activităţi autorizate 
potrivit legii, motiv pentru care nu poate avea calitatea de şomer indemnizat conform art. 5, 
punctul IV, lit. c) coroborat cu prevederile art. 34, alin. 1), lit. b) din Legea nr. 76/2002.  

Întrucât reclamantul conform adeverinţei de venit realizează venituri, iar veniturile 
realizate nu sunt din activităţi autorizate potrivit legii, cum ar fi întreprindere familiala sau 
persoana fizica autorizata, consideră că nu poate avea calitatea de şomer indemnizat.   

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj, persoanele cărora le-au încetat raporturile de 
munca din motive neimputabile trebuie sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute in art. 34, 
alin. 1 ) din Legea nr. 76/2002, si implicit si condiţia prevăzuta la litera b) si anume sa nu 
realizeze venituri. Ori din adeverinţa de venit eliberata de ANAF BN in data de 16.11.2010 reiese 
ca reclamantul in anul 2010 a realizat venituri impozabile din vânzarea unui teren, altele decât 
din activităţi autorizate potrivit legii, motiv pentru care i s-a respins dreptul la indemnizaţie de 
şomaj.  

Menţionează că în ultimii trei ani contestatorul a mai beneficiat de trei perioade de 
indemnizaţie de şomaj întrucât documentele depuse pentru perioadele respective au fost in 
conformitate cu Legea nr. 76/2002.  

Deşi venitul realizat in anul 2010 şi cuprins in adeverinţa de venit eliberata de ANAF 
Bistriţa Năsăud, era obţinut din vânzarea unui teren, în Legea nr. 76/2002 si in normele de 
aplicare se prevede doar ca şomerii beneficiază de indemnizaţie de şomaj daca "nu realizează 
venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinţa, in vigoare".   

Deşi veniturile realizate lunar de contestator in anul 2010, sunt mai mici de 500 de lei, 
acestea nu sunt venituri realizate din activităţi autorizate potrivit legii, ci sunt venituri realizate 
din vânzarea unui teren. Consideră ca indiferent de ce natura ar fi veniturile realizate de 
potenţiali beneficiari de indemnizaţie de şomaj, daca nu sunt din activităţi autorizate si mai mici 
de 500 de lei, sunt un impediment la acordarea indemnizaţiei de şomaj.  

Apreciază că aplicarea art. 34 lit. b din lege nu poate fi considerată ca fiind discriminatorie 
in sensul Legii 76/2002, pentru simplul motiv ca in contextul articolului menţionat este cuprinsa 
o prevedere expresa, ce permite persoanelor autorizate sa realizeze venituri din activităţi 
autorizate mai mici de 500 lei, in comparaţie cu celelalte categorii de şomeri care realizează orice 
fel de venituri, chiar mai mici decât 500 de lei cum este cazul contestatorului.  



Instanţa de fond admite acţiunea contestatorului motivând aceasta prin faptul ca venitul 
realizat din vânzarea bunurilor imobile nu era considerat ca fiind impozabil la data la care textul 
Legii 76/2002 a fost adoptat, justificare netemeinica fata de o prevedere expresa a unui act 
normativ care a suferit nenumărate modificări. De asemenea invocarea prevederilor art. 4 din 
Legea 76/2002 privind interzicerea oricăror forme de discriminare in aplicarea prevederilor legii, 
o considera irelevanta întrucât formele de discriminare prevăzute nu se regăsesc in contextul 
menţionat, iar in alin. 2 al art. 4 din aceeaşi lege prevede ca masurile si drepturile acordate de 
Legea 76/2002, unor categorii de persoane nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. 
1 invocat de instanţa de fond.  

In drept, recurenta a invocat motivele de recurs  prevăzute in art. 304 pct. (7) si (9) din 
Codul de Procedura Civila, precum şi dispoziţiile art. 299 - 316 din Codul de Procedura Civila, 
art.5, punctul IV, lit. c), art. 34, alin. 1), lit. b) si art. 119 din Legea nr. 76/2002, art. 6 din normele 
metodologice de aplicare a Legii 76/2002, aprobate prin HG 174/2002.  

Reclamantul R.N. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului 
declarat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud ca nefondat.  

A menţionat intimatul că în susţinerea recursului nu se invocă motive de nelegalitate sau 
de ordine publică.  

Cererea de admitere a recursului şi de schimbare a sentinţei atacate în sensul admiterii 
recursului, ca şi cea de constatare a legalităţii Dispoziţiei nr. 1/05.01.2011 nu sunt admisibile 
întrucât: - prima nu are claritatea şi concizia cerută pentru o cerere de recurs nefiind clar ce se 
solicită în recurs - a doua cerere este inadmisibilă, fiind formulată direct în recurs (recurenta; 
fiind pârâtă în acţiunea de fond). 

Consideră intimatul că sentinţa atacată este legală şi temeinică, arătând că este corectă şi 
necombătută cu argumente de către recurentă susţinerea instanţei de fond în sensul că la 
adoptarea Legii nr. 76/2002 veniturile realizate din vânzarea bunurilor imobile nu era 
considerate ca fiind impozabile, astfel că această ipoteză nu a fost avută în vedere de către 
legiuitor.  

O corectă aplicare a dispoziţiilor legale, în ipoteza în care venitul realizat din vânzarea unor 
bunuri imobile este considerat venit impozabil, pentru aplicabilitatea la speţă, este determinarea 
venitului mediu lunar (prin împărţirea sumei dobândite prin vânzare la 12 luni), pentru a se 
determina astfel "venitul impozabil lunar".  

Orice alt raţionament ar duce la discriminare şi la consecinţe de-a dreptul absurde (ca, de 
exemplu, în cazul unei vânzări de bunuri imobile în valoare de, să zicem, 600 lei, într-un an 
calendaristic, venit total de peste 500 lei, medie 50 lei/lunar).  

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale 
incidente, Curtea de Apel constată că recursul este nefondat având în vedere următoarele 
considerente:  

Potrivit prevederilor art. 34 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 şomerii prevăzuţi la art. 17 
alin. 1 din lege beneficiază de indemnizaţie de şomaj daca îndeplinesc şi condiţia prevăzută de 
acest text de lege, respectiv „nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit 
legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţa, în vigoare".  

Art. 6 din normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 
174/2002, prevede că veniturile prevăzute la art.34 alin 1) lit. b) din lege sunt venituri lunare care 
se determină prin raportarea venitului impozabil certificat de către organele fiscale teritoriale, 
subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, la numărul de luni aferente unui an 
fiscal.  

Art. 15 din aceleaşi norme metodologice prevede că „(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din 
lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie 
de şomaj în condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, 
determinate potrivit art. 6, nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada. 



    (2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activităţile economice desfăşurate de 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii 
sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale.” 

Curtea apreciază că dispoziţiile art. 34 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2002 ce vizează situaţia 
şomerilor care realizează venituri nu pot fi interpretate în sensul excluderii de la beneficiul 
dreptului la indemnizaţia de şomaj a şomerilor care realizează venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinţa, însă nu din activităţile autorizate menţionate la art. 15 alin. 2 din 
normele metodologice. 

Aceasta întrucât potrivit art. 5 pct. VII din Legea nr. 76/2002, în sensul prevederilor 
acestei legi, indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca 
urmare a pierderii locului de muncă. Rezultă astfel că scopul dispoziţiilor art. 34 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 76/2002 este acela de a acorda această compensaţie şi şomerilor care realizează 
venituri, însă sub limita indicatorului social de referinţă. 

Nu există nici o justificare rezonabilă pentru care un şomer care realizează venituri lunare 
sub limita indicatorului social de referinţă din activităţile autorizate enumerate de art. 15 din 
normele metodologice să beneficieze de indemnizaţie de şomaj, iar un şomer aflat în situaţia 
reclamantului, respectiv care a realizat un venit impozabil sub limita prevăzută de art. 34 alin. 1 
lit. b, însă din vânzarea unui imobil, să nu beneficieze de indemnizaţie de şomaj. 

În acest sens, în mod corect a apreciat instanţa de fond că o interpretare a dispoziţiilor 
legale în sensul solicitat de pârâtă ar crea o discriminare între reclamant şi alţi şomeri solicitanţi 
ai indemnizaţiei de şomaj care au realizat venituri sub limita de 500 lei pe lună, însă din activităţi 
autorizate potrivit legii.  

Pentru aceste considerente, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o corectă 
interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale, iar în cauză nu se poate reţine incidenţa motivului de 
recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 cod proc. civ. întrucât hotărârea atacată cuprinde motivele pe 
care se sprijină, şi nu cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii.  

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 cod procedură civilă Curtea va 
respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă. (Judecător Georgeta Luminiţa Tâlvăr) 

 

39. Actualizare pensie. Fost procuror. Îndreptăţire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 3729/R din 24 octombrie 2011 

Prin cererea înregistrată  pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, reclamantul B.A. a chemat 
în judecată pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BISTRIŢA-NĂSĂUD solicitând instanţei ca 
prin sentinţa ce o va pronunţa să oblige pârâta să-i actualizeze pensia de serviciu (stabilită iniţial 
prin decizia nr.95344/26 mai 2005) cuvenită pentru anii 2006, 2007 şi pentru perioada 
01.01.2008-31.03.2008, conform veniturilor menţionate în adresa 7002/VI/9/12.01.2011 emisă 
de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, respectiv, pentru  anul 2006, conform 
adeverinţei nr. 7002/VI/9/12.01.2011, pentru anul 2007, conform adeverinţei nr. 
7006/VI/9/12.01.2011 şi, pentru perioada 01.01.2008-31.03.2008, conform adeverinţei nr. 
7008/VI/9/12.01.2011. 

Reclamantul a mai solicitat şi obligarea pârâtei Casa de Pensii Bistriţa-Năsăud să plătească 
reclamantului diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea efectiv încasată în perioada 01.01.2006-
31.03.2008, actualizată la data plăţii efective în funcţie de indicele de inflaţie.  

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin decizia nr. 95344/26 mai 2005 a fost 
pensionat şi i s-a stabilit pensia de serviciu, începând cu 01.04.2005,  cuantumul pensiei de 
serviciu fiindu-i determinat, conform art.81 din Legea nr.303/2004 în forma în vigoare la acea 
dată, ca fiind de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării, plus  un spor de 1% pentru fiecare an ce depăşeşte vechimea de 25 de ani în 
magistratură, iar venitul brut realizat  a fost comunicat potrivit statelor de plată, care nu 
cuprindeau toate sporurile la care  era îndreptăţit anterior pensionării, printre care este şi sporul 
de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50%, datorită faptului că, deşi avea dreptul şi la acest 



spor,  angajatorul său, Parchetul de pe lângă Tribunalul BN a refuzat să i-l achite, obligarea la 
plata acestuia fiind obţinută prin sentinţa civilă nr.204/F/24 aprilie 2008  a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud, devenită irevocabilă, prin decizia nr.1005/R/21 aprilie 2009 a Curţii de Apel Cluj. 

S-a mai arătat că, prin sentinţa anterior menţionată, sporul de 50 % a fost  acordat  
procurorilor în funcţie  pentru perioada anterioară  şi până la data pronunţării sentinţei, cât şi în 
continuare, astfel că actualizarea pensiei  sale trebuia să fie efectuată avându-se în vedere şi acest 
spor, însă  pârâta a recalculat doar pensia pentru anul 2005  şi apoi, începând cu data de 1 aprilie 
2008,  prin luarea în calcul şi a acestui spor, refuzând să actualizeze pensia  pentru anii 2006, 
2007 şi pentru primul trimestru din 2008,  prin luarea în calcul a sporului de 50 %. Se arată că 
angajatorul său, datorită unor  adrese primite de la   organele sale ierarhice a refuzat eliberarea de 
adeverinţe în care să  se menţioneze acest spor în vederea actualizării pensiei, astfel că a fost 
nevoit să acţioneze fostul angajator în  judecată  iar, prin sentinţa  nr. 145/CA/2010, pronunţată 
de Tribunalul BN, secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal, a obligat Parchetul de pe 
lângă Tribunalul BN să elibereze adeverinţe de venit în vederea actualizării pensiei pentru anii 
2006, 2007 şi trimestrul I 2008, care să cuprinsă şi sporul de 50 % pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, adeverinţe care au fost eliberate de  această instituţie. 

Reclamantul a arătat că, deşi aceste adeverinţe au fost depuse la  pârâtă, aceasta refuză în 
continuare să actualizeze pensia, în acest sens fiindu-i comunicată adresa 9534 din 24.03.2011. 

În concluzie  reclamantul a arătat că pensia pentru anii 2006, 2007 şi trimestrul I 2008, 
trebuie actualizată  în funcţie de venitul cuvenit procurorilor în funcţie şi că   actualizările au fost 
efectuate doar în funcţie de veniturile efectiv încasate, care nu includ sporul de risc şi 
suprasolicitare neuropsihică şi nu  în funcţie de acela la care erau îndreptăţiţi procurorii în 
funcţie, care include şi sporul de 50 % pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică. 

Casa Teritorială de Pensii Bistriţa-Năsăud a depus  întâmpinare   şi toate actele din 
dosarul de pensie, solicitând respingerea  cererii reclamantului, motivat de faptul că sporul de risc 
şi suprasolicitare neuropsihică nu a fost prevăzut de lege, ci a fost acordat pe bază de hotărâri 
judecătoreşti or, la actualizarea anuală  a pensiei trebuie să se aibă în vedere  veniturile 
procurorilor în funcţie, aşa cum acestea sunt reglementate de legea de salarizare, conform art.85 
alin 2 din Legea nr. 303/2004, nu şi cele acordate prin hotărâri judecătoreşti. Magistraţii în 
activitate nu au beneficiat de sporul de 50% acestora fiindu-le acordate, prin hotărâri 
judecătoreşti,  sume globale, cu titlu de despăgubire, care nu pot fi incluse în categoria veniturilor 
lunare. 

Prin sentinţa civilă nr. 1317/F/06.06.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, s-a 
admis ca fiind întemeiată cererea formulată de reclamantul B.A. împotriva  pârâtei Casa 
Teritorială de Pensii Bistriţa-Năsăud şi în consecinţă, a fost obligată pârâta să actualizeze pensia 
cuvenită pentru anii 2006, 2007 şi pentru perioada 01.01.2008-31.03.2008, conform veniturilor 
menţionate în adresa 7002/VI/9/2011, cuprinse în adeverinţele nr. 7002/VI/9/2011, 
7006/VI/9/2011 şi  7008/VI/9/2011. 

De asemenea, pârâta Casa Teritorială de Pensii Bistriţa-Năsăud a fost obligată  să plătească 
reclamantului diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea efectiv încasată în perioada 01.01.2006-
31.03.2008, actualizată la data plăţii efective în funcţie de indicele de inflaţie. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamantul a avut calitatea de procuror şi, începând cu data de 01.04.2005, prin decizia 

nr.95344/26.05.2005, i s-a stabilit pensie de serviciu, cuantumul pensiei de serviciu fiindu-i 
determinat, conform art.81 din Legea nr.303/2004, în forma în vigoare la acea dată, respectiv de 
80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, veniturile 
brute avute în vedere fiind cele care figurau în statele de plată ca fiind plătite de angajator, aşa 
cum acestea au fost reflectate în statele de plată. Ulterior pensia cuvenită pentru anul 2005 a fost 
recalculată şi   pârâta  a luat în calcul şi sorul de 50 %. 

Actualizările ulterioare, din anii 2006 şi 2007 şi pentru  primul trimestru al anului 2008, 
s-au realizat în funcţie de veniturile efectiv încasate de un procuror cu acelaşi grad ca şi al 
reclamantului, aflat în funcţie, venituri reflectate în statele de plată şi nu în funcţie de veniturile  
cuvenite a fi  încasate potrivit dispoziţiilor legale, printre care şi sporul de  risc şi suprasolicitare 



neuropsihică, prevăzut de art.47 din Legea nr.50/1996 şi, abia  începând cu data de 01.04.2008, 
acest spor a fost luat în calcul la actualizarea  pensiei de serviciu. 

Prima instanţă a mai reţinut că, în mod nelegal, ca urmare a unei interpretări eronate a 
dispoziţiilor art.47 din Legea nr. 50/1996, aşa cum a fost modificată de OG nr.83/2000, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud nu a achitat procurorilor sporul de 50% pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică  cuvenit, în perioada octombrie 2000-12 noiembrie 2009, când  a 
intrat în vigoare art.4 alin.1 din anexa VI a Legii nr.330/2009. 

Ca urmare a refuzului  angajatorului de a le achita procurorilor(printre care şi reclamantul) 
drepturile ce reprezintă sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, aceştia au 
acţionat în judecată  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru a plăti, pentru toată 
perioada retroactivă şi până la pronunţarea sentinţei şi în continuare, pentru procurorii în 
activitate (respectiv până la pensionare în cazul reclamantului) drepturile băneşti ce reprezintă 
sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi, prin sentinţa civilă nr.204/F/24 
aprilie 2008, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, devenită irevocabilă, prin decizia 
nr.1005/R/21 aprilie 2009 a Curţii de Apel Cluj, a fost obligat Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud, să plătească reclamantului suma cuvenită cu titlu de spor pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică şi neacordată  până la data pensionării, 30 aprilie 2005 şi pentru 
procurorii în funcţie până la 31.03.2008, precum  şi în continuare. 

Întrucât dispoziţia legală  care reglementa sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică a fost interpretată diferit de instanţele judecătoreşti, unele susţinând că este 
abrogată iar altele că este în vigoare, ÎCCJ a fost investită cu soluţionarea unui recurs în interesul 
legii prin care s-a solicitat interpretarea  dispoziţiilor art.47 din  Legea nr.50/1996. 

Prin Decizia nr.21/10 martie 2008, pronunţată de Î.C.C.J s-a statuat că  judecătorii şi 
procurorii au dreptul sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi după  intrarea în 
vigoare a OG nr.83/2000.  

Aşa fiind, prima instanţă a reţinut că acest spor a fost un spor prevăzut de lege, cuvenit 
judecătorilor şi procurorilor  în toată perioada în care a fost în vigoare art.47 din Legea 
nr.50/1996 adică în toată perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr.50/1996  şi 
până la data intrării în vigoare art.4 alin.1 din anexa VI a Legii nr.330/2009, 12 noiembrie 2009. 

Tot ca o expresie a refuzului angajatorului de a  aplica dispoziţia legală ce  acorda dreptul 
procurorilor la sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică, urmare a adreselor comunicate de  
parchetele ierarhic superioare, Parchetul de pe lângă Tribunalului Bistriţa-Năsăud a refuzat 
eliberarea de adeverinţe în care să  se menţioneze acest spor în vederea actualizării pensiei 
reclamantului,  astfel că acesta a fost nevoit să acţioneze fostul angajator în  judecată iar, prin 
sentinţa  nr.145/CA/2010, pronunţată de Tribunalul BN, secţia comercială de contencios 
administrativ şi fiscal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a obligat să se elibereze 
adeverinţe de venit în vederea actualizării pensiei pentru anii 2006, 2007 şi trimestrul I 2008,   
care să cuprindă şi sporul de 50 % pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică.  

Aceste adeverinţe au fost eliberate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud 
respectiv pentru  anul 2006, adeverinţa nr. 7002/VI/9/12.01.2011; pentru anul 2007, adeverinţa 
nr. 7006/VI/9/12.01.2011 şi, pentru perioada 01.01.2008-31.03.2008, adeverinţa nr. 
7008/VI/9/12.01.2011 şi au fost depuse de reclamant la Casa Teritorială de Pensii Bistriţa-
Năsăud şi totodată fostul angajator a înaintat acesteia şi adresa 7002/VI/9/12.01.2011, privind 
veniturile ce trebuie avute în vedere la actualizarea pensiei de serviciu, însă pârâta a refuzat să 
actualizeze pensia conform acestor venituri, refuz exprimat şi prin întâmpinarea formulată.. 

Tribunalul a reţinut că susţinerile Casei Teritoriale de Pensii în sensul că  suma ce 
reprezintă sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică nu constituie un drept 
prevăzut de lege şi  nu trebuie avută în vedere la determinarea cuantumului pensiei de serviciu nu 
sunt întemeiate. 

Prin hotărârile  judecătoreşti  nu s-a reglementat sporul de 50% pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică, ci doar au fost obligaţi angajatorii să plătească sumele neachitate, 
acest spor fiind prevăzut de art.47 din Legea 50/1996, până la data intrării în vigoare a art.4 alin.1 
din anexa VI a Legii nr.330/2009, 12 noiembrie 2009. 



Aşa fiind, potrivit art.85 alin 2 din Legea nr.303/2004, la actualizarea cuantumului pensiei 
de serviciu a reclamantului pentru anii 2006, 2007 şi, pentru perioada 01.01.208-31.03.2008, 
pârâta trebuie să aibă în vedere veniturile reale cuvenite procurorilor în funcţie, adică cele 
prevăzute de lege şi nu doar cele efectiv calculate şi achitate de angajator, menţionate în statele de 
plată, venituri care nu includ şi sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi care 
urmează să fie achitate eşalonat procurorilor în funcţie, potrivit  dispoziţiilor din OUG 
nr.71/2009. 

S-a mai reţinut că, întrucât Casa Teritorială de Pensii a actualizat pensia de serviciu a 
reclamantului, pentru anii  2006 şi 2007 şi pentru perioada 01.01.2008-31.03.2008, în funcţie de 
veniturile brute  ale procurorilor în activitate mai mici decât cele corecte, pensia rezultată pentru 
acesta a fost  mai mică decât cea cuvenită iar refuzul  pârâtei de a actualiza pensia conform 
veniturilor menţionate în adresa  nr. 7002/VI/9/12.01.2011, respectiv având în vedere o bază de 
calcul: de  8510 lei, pentru  anul 2006, conform adeverinţei nr. 7002/VI/9/12.01.2011; de 9810 
lei, pentru anul 2007, conform adeverinţei nr. 7006/VI/9/12.01.2011şi de 103999 lei, pentru 
perioada 01.01.2008-31.03.2008, conform adeverinţei nr. 7008/VI/9/12.01.2011, este 
neîntemeiat. 

În consecinţă, prima instanţă a mai reţinut că cererea reclamantului este întemeiată, iar 
pârâta Casa teritorială de pensii Bistriţa-Năsăud a fost obligată să actualizeze pensia cuvenită 
reclamantului pentru anii 2006, 2007 şi pentru perioada 01.01.2008-31.03.2008, conform 
veniturilor menţionate în adresa 7002/VI/9/12.01.2011, respectiv având în vedere o bază de 
calcul: 8510 lei, pentru  anul 2006, conform adeverinţei nr. 7002/VI/9/12.01.2011; de 9810 lei, 
pentru anul 2007, conform adeverinţei nr. 7006/VI/9/12.01.2011şi de 103999 lei, pentru 
perioada 01.01.2008-31.03.2008, conform adeverinţei nr. 7008/VI/9/12.01.2011. 

Totodată, având în vedere că dispoziţiile OUG nr.71/2009  se referă doar la eşalonarea 
plăţii drepturilor salariale cuvenite procurorilor în funcţie şi neachitate la timp, nu şi la achitarea 
pensiei de serviciu cuvenită procurorilor pensionaţi,  corespunzătoare acestor drepturi salariale, 
pârâta Casa Teritorială de Pensii a fost obligată să plătească reclamantului diferenţa dintre pensia 
cuvenită şi cea efectiv încasată în perioada 01.01.2006-31.03.2008,  urmând ca suma să fie  
actualizată în funcţie  de rata inflaţiei, pentru a se realiza o  despăgubire  integrală a reclamantului 
ca urmare a plăţii cu întârziere a pensiei cuvenite. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta CASA TERITORIALĂ DE PENSII 
BISTRIŢA NĂSĂUD, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 
hotărârea pronunţata este lipsita de temei legal, fiind data cu încălcarea si aplicarea greşita a legii, 
prima instanţă interpretând greşit obiectul dedus judecăţii, schimbând in acest fel înţelesul 
lămurit si vădit neîndoielnic al acestuia.   

In fapt, s-a arătat că intimatul-contestatar B.A. beneficiază de pensie pentru munca depusa 
si limita de vârsta începând cu data de O1.04.2005 in baza Legii nr. 19/2000. Drepturile au fost 
stabilite pentru o vechime in magistratura de 37 de ani si 2 luni, potrivit Legii 303/2004, astfel ca 
a fost îndrituit la o pensie de serviciu in cuantum de 35.617.854 lei vechi.  

Potrivit reglementarilor conţinute de art. 85 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor si procurorilor, astfel cum a fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului 
nr. 100/2007, "pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmaş 
prevăzute la art. 84 se actualizează ori de cate ori se majorează indemnizaţia bruta lunara a unui 
judecător si procuror in activitate, in condiţii identice de funcţie, vechime si grad al instanţei sau 
parchetului, cu luarea in considerare, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la 
acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime".  

In raport de conţinutul actului normativ invocat, reclamantul B.A. a solicitat Casei 
Teritoriale de Pensii Bistriţa Năsăud actualizarea pensiei de serviciu si pentru perioada 
01.01.2006 - 31.03.2008, anexând in acest sens adeverinţa nr. 7002NI/9, eliberata de Ministerul 
Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul B-N.  

Recurenta a arătat că cererea acestuia nu a fost soluţionata in mod favorabil, întrucât la 
actualizarea pensiei de serviciu in anii 2006, 2007, primul trimestru 2008 nu se justifica 
modificarea bazei de calcul (prin includerea drepturilor salariale dobândite in baza hotărârilor 



judecătoreşti), deoarece actualizarea se referea la veniturile celor in activitate (deci reglementate 
prin lege si nu la drepturi câştigate prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti). Hotărârile 
judecătoreşti stabilesc drepturi individuale numai pentru anumite persoane, si nu pentru întreg 
corpul magistraţilor activi.   

S-a mai arătat că, în cazul magistraţilor care, in baza unor sentinţe judecătoreşti, au 
dobândit unele drepturi salariale (in speta sporuri salariale), drepturile de pensie de serviciu se 
revizuiesc, urmând ca drepturile salariale câştigate sa fie incluse in baza de calcul utilizată la 
înscrierea iniţiala a pensiei de serviciu.  

Noile drepturi se cuvin de la data stabilirii iniţiale (daca instanţa nu a dispus altceva) pana 
la prima actualizare, cu respectarea termenului general de prescripţie si cu condiţia prezentării 
unor noi adeverinţe eliberate conform prevederilor HG nr. 1275/2005.  

In ceea ce priveşte actualizarea pensiei de serviciu după stabilirea noilor drepturi, s-a 
susţinut că textul conţinut de art. 85 pct. 2 din Legea nr. 303/2004, statuează asupra modalităţii 
de actualizare anuale a pensiilor magistraţilor, actualizare care trebuie analizată evident, la data 
formulării cererii, nefiind posibila o actualizare retroactiva, în alte cuvinte, nu se poate solicita în 
anul 2011 o actualizare a pensiei pentru anii 2006, 2007 si 2008 întrucât termenul folosit de lege 
este "actualizare anuala."  

În acest sens, recurenta a mai arătat că magistraţii în activitate nu au beneficiat de acest 
spor, ci au încasat ulterior sume globale cu caracter de despăgubire, care nu poate fi inclusa în 
categoria veniturilor lunare de care vorbeşte textul de lege mai sus enunţat.  

În plus, s-a invocat faptul că exista si o imposibilitate de a calcula lunar cuantumul acestor 
sporuri, întrucât acestea reprezintă drepturi care au fost plătite retroactiv, au fost actualizate si 
indexate cu indicele de inflaţie, sub forma unei sume globale.  

Fata de aceste considerente, având în vedere ca salariile magistraţilor nu s-au modificat, s-
au arătat următoarele:  

1.la actualizarea pensiei de serviciu in anii 2006, 2007 nu se justifica modificarea bazei de 
calcul (prin includerea drepturilor salariale dobândite in baza hotărârilor judecătoreşti) deoarece 
actualizarea, aşa cum prevede art. 82 alin. 2 si 3 din Legea nr. 303/2004 se refera la veniturile 
celor in activitate (deci reglementate prin lege) si nu in exclusivitate la veniturile avute la data 
pensionarii de către persoana a cărei pensie se actualizează;  

2.la actualizarea pensiei de serviciu efectuata la data de 1 aprilie 2008 vor fi avute in vedere 
si sporurile câştigate prin hotărâri judecătoreşti, deoarece, prin O. U.G. nr. 100/2007 (data 
intrării in vigoare a actului normativ), pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, 
precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează 
indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, 
vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor 
intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime.  

Actualizarea pensiei de serviciu presupunea modificarea bazei de calcul avuta în vedere la 
stabilirea iniţiala a pensiei de serviciu si nu se realiza în mod automat din momentul în care se 
majora indemnizaţia bruta lunara a unui judecător sau procuror în activitate, ci numai după 
procedura prevăzuta în hotărâre nr. 1275 din 18 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si 
procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu.  

Astfel, potrivit prevederilor art. 18 din Hotărârea nr. 1275/2005, în aplicarea prevederilor 
art. 85 alin.2 si 3 din lege privind actualizarea anuala a pensiei de serviciu, se stabileşte 
următoarea procedura: a) Casa Naţionala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite 
Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Departamentului Naţional Anticorupţie si Ministerului Justiţiei 
listele cu titularii pensiilor de serviciu aflaţi în plata în luna decembrie a fiecărui an; b) instituţiile 
publice prevăzute la lit. a) transmit adeverinţele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4 - 6 la 
prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei 
Naţionale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunica caselor teritoriale de 



pensii în vederea punerii în aplicare. Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui 
an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii si procurorii în 
activitate. '', iar potrivit art. 20 din acelaşi act normativ " răspunderea cu privire la stabilirea 
vechimii în magistratura, a vechimii în funcţia de judecător sau de procuror, a mediei veniturilor 
brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionarii si a venitului brut 
realizat la data pensionarii a judecătorilor si procurorilor revine instituţiei care eliberează 
adeverinţa - tip.  

Ca atare, în condiţiile în care în media veniturilor realizate în ultimele 12 luni se includ 
exclusiv veniturile realizate în cele 12 luni ale anului calendaristic 2006, evident ca în adeverinţa 
prin care reclamantul a comunicat Casei de Pensii media acestor venituri sporul cuantificat nu 
putea fi prevăzut, pentru ca acesta nu făcea parte din veniturile unui procuror în anul 2006.  

Recurenta a mai arătat că abia prin O.U.G. nr. 100/2007, au fost modificate dispoziţiile 
art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, în sensul ca pensiile de serviciu ale judecătorilor si 
procurorilor se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia bruta lunara a unui 
judecător si procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime si grad al instanţei sau 
parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la 
acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime, însa aceasta norma legala 
modificata se aplica aşadar doar pentru viitor nu si pentru trecut, astfel încât nu exista temei legal 
pentru actualizarea începând cu anul 2006 a pensiilor de serviciu pentru personalul cu vechime in 
magistratura.  

În drept, au fost invocate disp. art. 3041 şi 304 pct. 9 din Cod.proc.civilă. 
Analizând recursul declarat de pârâta CASA TERITORIALĂ DE PENSII BISTRIŢA 

NĂSĂUD, în temeiul disp.art.3041 Cod.proc.civilă, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este nefondat, pentru următoarele 
considerente: 

Prima instanţă a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, neputându-se reţine în cauză 
incidenţa art.304 pct.8 şi 9 Cod.proc.civilă, aceasta interpretând corect obiectul dedus judecăţii şi 
aplicând  corect legea. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr.204/F/24.04.2008 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă 
irevocabilă prin decizia civilă nr.1005/R/21.04.2009 a Curţii de Apel Cluj, Ministerul Public-
Parchetul de pe lângă Î.C.C.J, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi D.I.I.C.O.T. au fost obligaţi să plătească reclamantului B.A. sumele 
de bani reprezentând sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50%, calculat la 
indemnizaţia brută lunară a reclamanţilor, începând cu luna octombrie 2004 şi până la data de 
31.03.2008 şi în continuare, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

Mai mult, se reţine că, prin decizia nr.XXI din 10.03.2008 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, s-a constatat că judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, precum şi 
personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv salariul de bază brut 
lunar şi după intrarea în vigoare a O.G. nr.83/2000, aprobată prin Legea nr.334/2001. 

Prin considerentele acestei decizii, s-a reţinut că „… au supravieţuit dispoziţiilor de 
abrogare normele ce reglementau acordarea sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, astfel că acestea au produs şi produc în continuare efecte juridice”. 

De asemenea, s-a mai constatat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că „… dispoziţiile 
respective nu şi-au încetat aplicabilitatea”. 

Prin sentinţa civilă nr.145/CA/05.05.2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă 
irevocabilă prin decizia civilă nr.2965/22.11.2010 a Curţii de Apel Cluj,  Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost obligat să elibereze reclamantului o adeverinţă de salarizare 
pentru anii 2006, 2007 şi trimestrul I 2008 aferentă unui magistrat procuror, având aceeaşi 
funcţie şi vechime cu reclamantul, care să cuprindă şi sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică. 

S-a reţinut în acest sens, prin decizia pronunţată de către instanţa de control judiciar că, 
potrivit art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, 



precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează 
indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, 
vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor 
intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, astfel încât procurorii pensionari 
beneficiază cu ocazia actualizării pensiilor de serviciu de toate sporurile acordate sau intrate în 
baza de calcul a indemnizaţiei brute a unui procurer în activitate. 

S-a mai reţinut că “…reclamantul este îndreptăţit pentru perioada 2006-01.04.2008 la 
actualizarea pensiei sale cu includerea în baza de calcul a sporul de 50% pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică, deoarece procurorii în activitate, de la aceeaşi unitate a parchetului 
unde a funcţionat şi reclamantul până la pensionare, au beneficiat de aceste spor, fiindu-le 
consfinţit şi prin sentinţa civilă nr.204/24.04.2008 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud….” 

În executarea acestor hotărâri judecătoreşti pronunţate în contencios administrativ, 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a emis adresa 7002/VI/9/12.01.2011 şi adeverinţele nr. 
7002/VI/9/12.01.2011, nr. 7006/VI/9/12.01.2011 şi nr. 7008/VI/9/12.01.2011, fiind stabilită 
astfel, prin aceste acte administrative, baza de calcul care trebuie să fie avută de către casa de 
pensii la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului pentru perioadele înscrise în fiecare 
act. 

Potrivit art.20 din H.G. nr.1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, răspunderea cu privire la stabilirea vechimii în magistratură, a vechimii în funcţia de 
judecător sau de procuror, a mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate 
înainte de data pensionării şi a venitului brut realizat la data pensionării a judecătorilor şi 
procurorilor revine instituţiei care eliberează adeverinţa-tip. 

Se reţine că, astfel cum am menţionat anterior, marea majoritate a aspectelor invocate de 
către recurentă prin motivele de recurs au fost deja soluţionate cu autoritate de lucru judecat de 
către instanţele de judecată, respectiv îndreptăţirea reclamantului la sporul de 50 % şi luarea în 
calculul pensiei de serviciu, pentru perioada anilor 2006, 2007 şi trimestrul I al anului 2008, a 
acestui spor la stabilirea drepturilor sale de pensie de serviciu. 

De asemenea, se reţine că au fost eliberate, în executarea acestor hotărâri, actele 
administrative care, conform art.13 alin.1 lit.b) şi art.18 din H.G.nr. 1275/2005, stau la baza 
emiterii de către casa de pensii a actelor administrative prin care se stabileşte cuantumul pensiei 
de serviciu, astfel încât se constată că în mod nejustificat Casa Teritoriale de Pensii Bistriţa-
Năsăud refuză recalcularea pensiei de serviciu a recurentului. 

Se mai reţine că, prin adresa nr.9710/11.02.2008 a Ministrului Justiţiei, adresată Casei 
Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, s-a precizat că: “Pentru magistraţii 
cărora li s-au emis decizii de pensionare care au fost puse în plată şi care, ulterior, au obţinut prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile recalcularea pensiilor cu luarea în considerare a 
unor sporuri salariale, în mod evident se va proceda la emiterea adeverinţelor în conformitate cu 
cele stabilite prin hotărârea judecătorescă (se vor recalcula pensiile pentru perioada anterioară, 
prin aplicarea dispoziţiilor atunci în vigoare).” 

În ceea ce priveşte motivele de recurs potrivit cărora pensiile de serviciu ale judecătorilor şi 
procurorilor se pot actualiza doar în condiţiile în care se majorează indemnizaţia brută lunară a 
unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei 
sau parchetului, se reţine că acestea sunt nefondate, întrucât sporul de  risc si suprasolicitare 
neuropsihică   în procent de 50%  din salariul de bază brut lunar pe perioada 2004-2008, face 
parte dintre drepturile care în parte au fost achitate magistraţilor conform ordinelor din 2009 ale 
Ministerului Public, restul fiind eşalonate la plată, iar prin ordinul aceluiaşi minister, începând cu 
data de 01.03.2009, magistraţii beneficiază de un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare 
neuropsihică calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, având în vedere cele statuate 
prin decizia nr. 21/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie - Secţiile Unite.   

Se mai reţine că în acest sens sunt şi dispoziţiile Anexei nr.VI din Legea nr.330/2009, 
potrivit căruia magistraţii în funcţie beneficiază de un spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică 
ce a fost inclus chiar în indemnizaţia de încadrare lunară. 



  Pentru toate aceste considerente, în temeiul disp.art.312 alin.1 cod. proc. civilă, se va 
respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta CASA TERITORIALĂ DE PENSII BISTRIŢA-
NĂSĂUD şi se va menţine sentinţa primei instanţe. (Judecător Cristina Mănăstireanu) 

 
 

40. Ordonanţă preşedinţială. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a 
pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, 4794/R din 21 noiembrie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1386/02.09.2011, pronunţată de Tribunalul Maramureş, a fost 
admisă cererea de  ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul D.C., în contradictoriu cu 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş, şi în consecinţă. 

S-a dispus suspendarea deciziei de revizuire nr. 166287/19.07.2011 emisă de pârâtă, până 
la soluţionarea contestaţiei care face obiectul dosarului xxx/100/2011 al Tribunalului Maramureş. 

 A fost obligată pârâta să repună în plată decizia de pensionare nr. 166287/17.12.2008 
privind pensia de serviciu. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 581 
C.pr.civ., ordonanţa preşedinţiala reprezintă o procedura speciala în temeiul căreia la cererea 
părţi interesate instanţa poate lua masuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru prevenirea unei 
pagube iminente si care nu s-ar putea repara.  

Condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială sunt următoarele: 
- urgenţa măsurii solicitate, aceasta urmând a fi apreciată de către instanţă în raport cu 

situaţia existentă în momentul judecării cererii de ordonanţă preşedinţială; 
- nesoluţionarea (neprejudecarea) fondului cauzei, aceasta însemnând ca măsura luată să 

nu prejudece fondul dreptului. În soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu 
analizează fondul dreptului discutat de părţi; 

- vremelnicia măsurii, respectiv prin intermediul acestei proceduri nu pot fi luate măsuri 
definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi. Partea nemulţumită de măsura luată prin 
ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei, pe calea dreptului comun. 

De regulă, măsurile dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt limitate în timp, până la 
soluţionarea pe fond a cauzei. 

Ca urmare a suspendării de către instanţă a HG 737/2010 în dosar nr. yyyy/2/2010 a Curţii 
de Apel Bucureşti, prin decizia din 14.04.2011 a fost reluată în plată pensia de serviciu de care 
beneficia reclamantul anterior. 

Faţă de abrogarea expresă a HG 737/2010, suspendarea acestei hotărâri a rămas fără 
obiect şi implicit a rămas fără obiect şi suspendarea deciziei de recalculare din 30.08.2010. În 
acest sens fiind exprimat şi punctul de vedere al Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie care prin 
decizia din 6.07.2011 pronunţată în dosar nr. zzzz/2/2010 a admis recursurile declarate de 
Guvern şi Ministerul Muncii împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, pe care a modificat-o în 
sensul că a respins cererea de suspendare a HG nr. 737/2010 ca rămasă fără obiect, moment la 
care în ce îl priveşte pe reclamant, a rămas în plată cu pensia de serviciu iniţial stabilită în baza 
Legii nr.567/2004. 

În speţă decizia a cărei suspendare se solicită, a fost emisă de pârâtă, ca urmare a revizuirii 
pensiei de serviciu reclamantului în baza art. 1 al. 1 din OUG nr. 59/2011 potrivit căruia: 

 „Pensiile prev. la art. 1 lit. c-h din Legea nr. 119/2010, care au făcut obiectul recalculării 
conform  prevederilor aceleiaşi legi se revizuiesc din oficiu, de către casele teritoriale de pensii în 
evidenţa cărora se află dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

Împotriva deciziei de revizuire, reclamantul a formulat contestaţie, prin aceasta 
invocându-se nelegalitatea şi caracterul abuziv al emiterii deciziei de revizuire. Contestaţia a fost 
înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş 



Cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamant nu prejudecă fondul cauzei, are 
un caracter urgent şi cuprinde motive bine justificate pentru a dispune suspendarea executării 
deciziei de revizuire şi reluarea în plată a deciziei iniţiale. 

Astfel, pensia de serviciu de care reclamantul a beneficiat, era un drept menit să asigure 
securitatea socială a acestuia. 

La momentul stabilirii dreptului de pensie de serviciu în favoarea reclamantului, calificat 
de Curtea Constituţională prin decizia 20/02.02.2000 ca fiind o compensaţie parţială a 
inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale, deşi era în vigoare Legea 19/2000, 
reclamanta a optat pentru pensia de serviciu, în felul acesta renunţând la dreptul său de a muncii 
şi a obţine salariu. Această opţiune a reclamantului formulată la data înscrierii la pensie, în 
considerarea unui cuantum al pensiei apropiat salariului obţinut, faptul că ulterior stabilirii 
pensiei de serviciu drepturile băneşti i-au fost plătite în cuantumul  stabilit conform art. 68 din 
Legea 567/2004, aşteptările sale fireşti fiind în sensul menţinerii acestora, precum şi faptul că în 
caz contrar aceasta ar mai fi putut presta muncă pentru a îndeplini condiţiile minime de vechime 
şi stagiu de cotizare prevăzute de legea pensiilor, fac ca aparenţa dreptului să fie de partea 
reclamantului.  

Singura sursă de venit a reclamantului este venitul realizat din pensie. Reducerea acestui 
venit este de natură a crea reclamantului o pagubă iminentă, prejudiciul constând în 
imposibilitatea executării de către reclamantă a obligaţiilor lunare şi asigurarea în acelaşi timp a 
venitului minim care să-i asigure un nivel de trai decent, acest prejudiciu fiind ulterior greu de 
recuperat.  

Măsura care se solicită a fi dispusă, respectiv suspendarea deciziei de revizuire, are un 
caracter vremelnic, aceasta urmând a fi dispusă doar până la soluţionarea contestaţiei înregistrate 
împotriva deciziei de revizuire a pensiei reclamantului. 

Faţă de considerentele reţinute, având în vedere că pensia  de serviciu de care aparent ar 
trebui să se bucure reclamantul, constituie un drept de securitate socială, prin prisma art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţie, că măsura prin emiterea deciziei de revizuire pare să fie afectată 
chiar substanţa dreptului, aducând atingere mijloacelor de trai ale reclamantului, suspendarea 
deciziei de revizuire a pensiei este justificată, până la verificarea de către instanţa de judecată a 
legalităţii şi temeiniciei deciziei contestate, sens în care se va admite cererea de ordonanţă 
preşedinţială, conform dispozitivului. 

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş a declarat 
recurs prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii cererii.  

În motivarea recursului, pârâta a invocat prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., arătând că în 
cauză nu s-a făcut dovada unei situaţii de excepţie care să justifice luarea acestei măsuri. 
Revizuirea pensiei reclamantului, respectiv reducerea cuantumului pensiei, nu dovedeşte 
insuficienţa veniturilor şi nici o situaţie de excepţie care să justifice luarea măsurii de suspendare 
a deciziei de revizuire prin ordonanţă preşedinţială. 

Nu este îndeplinită nici condiţia unei pagube iminente, care nu ar putea fi reparată. 
Eventualul prejudiciu cauzat reclamantului prin reducerea cuantumului pensiei este unul 
patrimonial, cuantificabil şi va putea fi reparat, în situaţia soluţionării favorabile a contestaţiei 
împotriva deciziei de revizuire. 

În ceea ce priveşte condiţia vremelniciei, pârâta solicită să se constate că şi această condiţie 
este doar aparent îndeplinită. Astfel, deşi în considerentele sentinţei recurate, instanţa de fond a 
apreciat că, de regulă, măsurile dispuse pe cale de ordonanţă preşedinţială sunt limitate în timp, 
până la soluţionarea pe fond a cauzei, s-a dispus suspendarea deciziei de revizuire a pensiei până 
la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei împotriva acestei decizii. 

Pârâta consideră că nu este îndeplinită nici cerinţa neprejudicierii fondului. Prin OUG 
nr.59/2011 s-a dispus revizuirea pensiilor prevăzute la art.1 lit. c – h din Legea nr. 119/2010, care 
au făcut obiectul recalculării în baza acestei legi, iar Legea nr. 119/2010 a făcut obiectul 
controlului de constituţionalitate (Decizia nr.871/2010 şi decizia nr.873/2010) anterior 
promulgării, iar prin decizia nr.871 din 25.06.2010, Curtea a decis că dispoziţiile  acestei legi sunt  
constituţionale în raport cu criticile formulate. Consideră că eventuala neconformitate cu normele 



comunitare nu poate fi analizată în cadrul acestei proceduri de ordonanţă preşedinţială, pentru că 
s-ar aduce atingere cerinţei neprejudicierii fondului. 

Prin întâmpinare reclamantul a solicitat respingerea recursului formulat de pârâtă, cu 
menţinerea în întregime a sentinţei atacate, apreciind că urgenţa şi vremelnicia situaţiei justifică 
admiterea cererii sale. 

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va admite recursul 
pentru următoarele considerente: 

Astfel, prin demersul juridic dedus judecăţii, reclamantul a solicitat să se dispună 
suspendarea executării deciziei nr. 166287 din 17.12.2008, privind revizuirea pensiei de serviciu, 
până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei prin care a solicitat anularea acestei decizii. 

În vederea valorificării cererii, recurentul reclamant a recurs la procedura specială a 
ordonanţei preşedinţiale, procedură reglementată de dispoziţiile art.581 - 582 C.pr.civ., cu privire 
la care legiuitorul a instituit trei condiţii de admisibilitate – urgenţa, caracterul vremelnic al 
măsurii care se cere a se lua pe această cale, respectiv neprejudecarea fondului cauzei - condiţii ce 
trebuie întrunite cumulativ. 

Raportat la textele legale menţionate, Curtea constată că prima instanţă nu a soluţionat în 
mod legal şi temeinic cauza dedusă judecăţii, nefăcând o aplicare corectă a normelor legale 
menţionate. 

Referitor la condiţia urgenţei, Curtea reţine că aceasta subzistă atunci când luarea  măsurii 
este justificată pentru păstrarea unui drept, care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea 
unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar 
ivi cu prilejul unei executări. Atât doctrina, cât şi jurisprudenţa au precizat că instanţa trebuie să 
arate împrejurările din care se deduce existenţa urgenţei, respectiv ce anume s-ar periclita, dacă 
s-ar refuza părţii dreptul de a recurge la această procedură specială. De asemenea, aceasta trebuie 
să persiste pe tot parcursul judecăţii. 

În cauză, reclamantul apreciază că este justificată condiţia urgenţei, susţinând cea de-a 
doua teză a textului legal menţionat referitor la „prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar 
putea repara”, subliniind în acest sens că reducerea drastică a mijloacelor de întreţinere îi 
produce consecinţe vădit prejudiciabile. 

Sunt lipsite de fundament susţinerile potrivit cărora urgenţa rezultă în mod implicit din 
circumstanţele cauzei, respectiv, aceasta „nu trebuie în mod obligatoriu probată”. 

Este adevărat că sunt situaţii în care urgenţa se presupune până la dovada contrară, însă în 
acele situaţii „urgenţa” este apreciată chiar de către legiuitor (art. 280 Cod de procedură civilă, 
privind cererea pentru suspendarea executării vremelnice). 

Or, în cauza dedusă judecăţii nu este incidentă nici o normă legală care să justifice o astfel 
de concluzie. 

Curtea apreciază că depunerea în probaţiune a deciziei prin care s-a recalculat pensia 
reclamantului în temeiul OUG nr.  59/2011  nu este de natură să se circumscrie condiţiei urgenţei, 
în lipsa coroborării cu alte mijloace de probă.  

Din înscrisurile depuse în recurs rezultă datoriile recurentului-reclamant în temeiul unui 
contract de împrumut, respectiv că aceasta din urmă şi fiul ei au serioase probleme de sănătate, 
însă în cauză nu s-a dovedit faptul că recurentul şi familia acesteia nu obţin alte venituri, în 
condiţiile în care faţă de caracterul special al acestei proceduri şi de măsura excepţională solicitată 
era necesar să se administreze un probatoriu care să dovedească şi acest aspect.  

Mai mult, Curtea observă că şi în măsura în care s-ar admite ipoteza producerii unei 
pagube iminente, o astfel de pagubă ar putea fi reparată prin pronunţarea unei soluţii favorabile 
în cauza privitoare la contestarea deciziei de revizuire, ceea ce înseamnă că nu este îndeplinită 
condiţia urgenţei prevăzută de lege. 

Referitor la neprejudecarea fondului cauzei, Curtea apreciază că nici aparenţa dreptului nu 
este în favoarea recurentei întrucât pârâta a emis decizia de revizuire a pensiei în temeiul şi în 
aplicarea OUG nr. 59/2011, iar eventuala neconformitate a acesteia cu normele comunitare sau cu 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului invocate de recurent nu poate fi analizată în cadrul 
acestei proceduri sumare întrucât ar implica examinarea fondului cauzei.   



Potrivit considerentelor deja expuse, în conformitate cu art. 312 al.3 raportat la art. 304 
pct. 9 Cod de procedură civilă coroborat cu art. 582 Cod de procedură civilă, Curtea va admite 
recursul pârâtei, va modifica în întregime sentinţa în sensul că va respinge cererea formulată de 
reclamantul D.C., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Maramureş. (Judecător 
Daniela Griga) 

Notă: În acelaşi sens sunt şi deciziile nr. 4795 din 21 noiembrie 2011, respectiv 4796 din 21 
noiembrie 2011 ale aceleiaşi instanţe. 

 

41. Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei. Cadru  militar. 
Soluţionare de către prima instanţă în baza excepţiei prtivind neurmarea 

procedurii contestaţiei la M.A.N. neobligativitatea parcurgerii procedurii prealabile 
a contestaţiei pentru deciziile de recalculare emise în temeiul Legii nr. 19/2000. 

Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 4713/R din 16 noiembrie 2011 

Prin Sentinţa civilă nr. 1044 din 27 mai 2011, a Tribunalului Maramureş, a fost respinsă 
contestaţia formulată de reclamantul P.I. reprezentat de Sindicatul Cadrelor Militare 
Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere în contradictoriu cu intimaţii MINISTERUL APĂRĂRII 
NAŢIONALE BUCUREŞTI ŞI CASA DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 
BUCUREŞTI.   

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut pe baza probelor de la dosar şi analizând 
cu prioritate excepţia invocată, a apreciat întemeiată excepţia, având în vedere următoarele 
considerente: decizia contestată a fost emisă în baza HG nr. 735/ 2010 privind recalcularea 
pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale 
poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 14 din această Hotărâre, „(1) Împotriva deciziilor de 
pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la 
comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (2) Deciziile comisiilor de 
contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 1/2011 a fost abrogată HG nr. 735/2010 iar, 
potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 1/28.01.2011 au fost stabilite noi termene şi criterii 
de recalculare a pensiilor militare. Acest act normativ prevede că pensiile militare se revizuiesc 
din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, împotriva acestor decizii urmând să 
curgă alte termene. 

Legea nr. 263/2010 prevede la art. 149 ca: „(1) Deciziile de pensie emise de casele 
teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care fun-
cţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii. (2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării 
reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. (3) 
Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP. 

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive”. 
Ca atare atât în baza HG nr. 735/2010 care a stat la baza emiterii deciziei contestate cât şi 

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 263/2010, act normativ în vigoare la momentul 
înregistrării contestaţiei, era prevăzută în mod imperativ, necesitatea urmării procedurii 
prealabile privind atacarea deciziei de recalculare a pensiei, procedură ce trebuia exercitată într-
un termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, acţiunea direct în instanţa de judecată vizând 
doar hotărârea pronunţată de comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 



Pentru considerentele reţinute, tribunalul a apreciat întemeiată excepţia invocată de 
intimat, excepţia fiind una peremtorie, nu se mai impune verificarea susţinerilor de fond ale 
contestaţiei şi în consecinţă s-a respins contestaţia formulată. Cheltuieli de judecată nu au fost 
solicitate. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul P.I. solicitând în principal, 
casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond şi în subsidiar, 
modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii excepţiilor invocate şi admiterii acţiunii aşa 
cum a fost ea formulată. 

În motivarea recursului reclamantul înţelege să invoce excepţia nulităţii absolute a deciziei 
de recalculare a pensiei ca fiind emisă de o persoană necompetentă, în speţă Ministerul Apărării 
Naţionale, deşi competenţa aparţinea Casei Sectoriale de pensii, astfel cum vom demonstra în 
continuare. 

Referitor la procedura prealabilă, precizează  că a formulat contestaţie în termenul legal de 
la comunicarea deciziei de recalculare la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale în temeiul dispoziţiilor art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii, însă cum în termenul legal de 45 zile de la momentul 
înregistrării contestaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii, Comisia nu a emis o hotărâre care să soluţioneze contestaţia depusă, 
apreciază că lipsa acestui răspuns echivalează cu respingerea demersului său. 

Consideră că, prin contestarea la Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile art. 149 
alin. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, fapt ce îi dă dreptul să se 
adreseze instanţelor de judecată. 

Pe fondul cauzei se arată de către recurent faptul că prin Decizia pe care o contestă prin 
prezenta acţiune s-a dispus în mod netemeinic şi nelegal, recalcularea pensiei de care beneficiază, 
astfel încât s-a produs o diminuare nejustificată a cuantumului acesteia şi implicit a patrimoniului 
reclamantului. 

Decizia contestată şi implicit procesul de recalculare a pensiilor sunt nelegale raportat la 
dispoziţiile Constituţiei României, ale dreptului comun cât şi ale Legislaţiei Europene în materie. 

Prin întâmpinarea depusă de pârâtul Ministerul Apărării Naţionale s-a solicitat 
respingerea recursului formulat de reclamant, cu aprecierea  că prima instanţă a interpretat şi 
aplicat corect prevederile legale prezentate, iar sentinţa pronunţată este legală şi temeinică. 

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale 
incidente, Curtea reţine că recursul este fondat, având în vedere considerentele ce vor fi expuse 
în continuare:  

Prin Decizia nr. 20486 din 31 decembrie 2010 emisă de intimatul pârât Ministerul Apărării 
Naţionale, contestată de recurentul reclamant prin acţiunea formulată la data de 21 februarie 
2011, s-a dispus în baza Legii nr. 119/2010 recalcularea pensiei militare a cărei beneficiar era 
reclamantul. 

Prin întâmpinarea depusă în faţa primei instanţe, pârâtul Ministerul Apărării Naţionale a 
invocat excepţia inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, raportat la faptul că 
acţiunea a fost introdusă la momentul la care era în vigoare Legea nr. 263/2010, care instituie 
prin art. 149 alin. 1 obligaţia de contestare a deciziilor de pensie la comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

Curtea apreciază, contrar celor reţinute de instanţa de fond, că se impunea respingerea ca 
neîntemeiată a excepţiei invocate de către pârât deoarece decizia de recalculare contestată a fost 
emisă la data de 31 decembrie 2010, astfel că procedura de contestare a acesteia, nu trebuia 
analizată în raport de un act normativ care nu era în vigoare la data emiterii acesteia, respectiv 
Legea nr. 263/2010. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 119/2010, „procedura de stabilire, 
plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi 
este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. 



Prin urmare, procedura de contestare este cea stabilită de Legea nr. 19/2000, lege în 
vigoare la data emiterii deciziei contestate, respectiv decembrie 2010, care nu prevedea o 
procedura prealabilă atacării în instanţă a deciziilor de pensie. 

Este real că prin Legea nr. 263/2010 a fost instituită obligaţia de contestare a deciziilor de 
pensie la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, însă 
acest act normativ, deşi a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 20.12.2010, a intrat în 
vigoare doar la data de 1 ianuarie 2011, aşadar ulterior emiterii deciziei contestate.  

Valorificarea unor dispoziţii conţinute în Legea nr. 263/2010 la o situaţie juridică născută 
anterior intrării ei în vigoare, ar echivala cu nerespectarea principiului neretroactivităţii legii, ceea 
ce contravine prevederilor art. 15 alin. 2 din Constituţie.  

Ca atare, instanţa de fond a apreciat greşit atunci când a concluzionat că, în condiţiile date, 
singura modalitate legală aflată  la dispoziţia reclamantului pentru contestarea deciziei de 
recalculare a pensiei era cea de îndeplinire a noilor condiţii impuse de Legea nr. 263/2010. 

Având în vedere aceste considerente, întrucât prima instanţă a soluţionat cauza pe 
excepţie, fără a intra în cercetarea fondului, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art. 312 alin. 
5 C.proc.civ. va dispune casarea sentinţei atacate şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi 
instanţă de fond. 

Cu ocazia rejudecării, prima instanţă se va pronunţa cu privire la celelalte excepţii invocate 
de părţi, iar în situaţia în care le va găsi neîntemeiate va trece la soluţionarea pe fond a litigiului. 
(Judecător Ioana Rozalia Magyarosi) 

Notă: În acelaşi sens sunt şi deciziile nr. 4714 din 16 noiembrie 2011, respectiv 4715 din 16 
noiembrie 2011 ale aceleiaşi instanţe. 

 
 

Întocmit, 
 

Judecător TRAIAN DÂRJAN 
Preşedintele Secţiei 


