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Punere sub interdicŃie. Persoană având discernământ. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4315/R din 17 octombrie 2012  

Prin cererea formulată reclamantul I.V. a solicitat instanŃei sa dispună punerea 
sub interdicŃie a fostei sale soŃii, parata V.I., căreia i-a fost încredinŃat minorul ce a 
rezultat din casatoria celor doua parti, pe motiv ca este bolnava psihic. 

Prin sentinŃa civilă nr. 453 din data de 26 iulie 2011, pronunŃată de Judecătoria 
Dragomireşti, a fost admisă cererea formulată de reclamantul I.V. jr. şi s-a dispus 
punerea sub interdicŃie a numitei V.I. 

S-a dispus comunicarea sentinŃei, după rămânerea definitivă, AutorităŃii Tutelare 
din cadrul Primăriei Săliştea de Sus, în vederea numirii unui tutore,  precum si 
medicului-sef al Oraşului Săliştea de Sus şi publicarea în extras a hotărârii rămase 
irevocabile într-un cotidian local, prin grija reclamantului. 

În considerentele sentinŃei s-a reŃinut că reclamantul a solicitat punerea sub 
interdicŃie a fostei sale soŃii, pârata V.I., căreia i-a fost încredinŃat spre creştere si educare 
minorul I.A.V., născut la data de 28.02.2004, din căsătoria celor doua părŃi, motivând că 
pârâta suferă de afecŃiuni psihice ce o împiedică să se îngrijească de  propriile interese şi, 
cu atât mai puŃin, de interesele minorului încredinŃat. 

Reclamantul are interes in formularea cererii de punere sub interdicŃie a pârâtei, 
interes pe care se sprijină şi calitatea sa procesuală activă, conform art. 115 C.Fam., 
reclamantul fiind părintele minorului ce se afla încredinŃat pârâtei.  

A admite altfel înseamnă a ignora interesul superior al minorului ce a fost 
încredinŃat pârâtei, chiar daca măsura ce s-ar lua nu ar conduce in mod automat la 



modificarea măsurii de încredinŃare a acestuia, reclamantului fiindu-i recunoscut, in egala 
măsura, dreptul de a veghea la creşterea, educarea, învăŃătura şi pregătirea profesionala a 
fiului sau, conform art. 43 al.3 C.Fam. 

Din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica nr. 659/11 07 2011, întocmit 
de Serviciul medico-legal – Cabinetul medico-legal Sighetu MarmaŃiei şi depus pentru 
termenul din 26 07 2011, rezulta ca parata suferă de „tulburare afectiva depresiva de 
situaŃie; personalitate structurata dizarmonic predominant instabil-impulsiva”, concluzia 
fiind ca parata V.I. „nu are capacitatea psihica de a aprecia conŃinutul si consecinŃele 
faptelor sale; nu are discernământ”, comisia de examinare recomandând punerea sub 
interdicŃie. 

Potrivit art. 142 al.1 din C.Fam. „cel care nu are discernământ pentru a se îngriji 
de interesele sale, din cauza alienaŃiei mintale ori debilitaŃii mintale, va fi pus sub 
interdicŃie.” 

Raportat la concluziile expertizei medico-legale, instanŃa a reŃinut că pârâta este 
lipsita de discernământ, lipsa discernământului fiind cauzata de afecŃiunile psihice de care 
suferă si determinând neputinŃa acesteia de a se ingriji de interesele sale. 

Audiind pe pârătă, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Decretul nr. 
32/1954, s-a constatat ca aceasta este nemulŃumită de eşecul căsătoriei încheiate cu 
reclamantul si desfăcute prin divorŃ, pârâta susŃinând că nu urmează un tratament adecvat 
tulburărilor psihice astfel cum i s-a recomandat prin actele medicale depuse la dosarul 
cauzei, deşi in raportul de expertiza medico-legala se consemnează că „urmează un 
tratament cu antidepresive şi anxiolitice fiind luată în evidenŃă cu psihoza maniaco-
depresiva.” 

InstanŃa, deşi a reŃinut că pârâta nu şi-a manifestat, in timpul audierii sale, lipsa de 
discernământ stabilită prin expertiza medico-legala efectuata in cauza,  a Ńinut seama de 
faptul că punerea sub interdicŃie este o instituŃie menită să ocrotească persoana care nu 
are discernământul necesar de a se ingriji de interesele sale şi a dat eficienŃă propunerii 
comisiei medico-legale. 

Prevederea legala înscrisă in art. 142 din Codul familiei condiŃionează punerea 
sub interdicŃie de existenta unei stări de tulburare mintala cu caracter general si 
permanent.   

Sub acest aspect, dispoziŃiile referitoare la procedura interdicŃiei, in prima faza, 
aşa cum este reglementată de prevederile art. 30 din Decretul nr. 32/1954, sunt de stricta 
interpretare. Potrivit acestor prevederi legale, procurorul care efectuează cercetările "ia 
părerea unei comisii de medici specialişti", iar dacă cel a cărui punere sub interdicŃie este 
cerută se găseşte internat intr-o instituŃie sanitară, si părerea medicului sub supravegherea 
căruia se afla. 

Prin urmare, este obligatoriu a se solicita părerea unei comisii de medici 
specialişti de la clinica de psihiatrie, care urmează a se pronunŃa daca persoana a cărei 
punere sub interdicŃie se cere suferă de alienaŃie mintală sau de debilitate mintala şi dacă, 
din cauza bolii, nu are capacitatea de a se îngriji de interesele sale sau de a-si administra 
bunurile. Aşa fiind, instanŃa nu ar putea ignora părerea specialiştilor ce s-au pronunŃat in 
cauza prin intermediului raportului de expertiza psihiatrica ce s-a înaintat la dosarul 
cauzei, câtă vreme părŃile nu au formulat obiecŃiuni faŃă de concluziile din acest raport, 
iar pârâta nu a solicitat a se aştepta rezultatul examinării sale efectuate in scopul 
întocmirii unui raport de expertiza medico-legala in Dosarul nr. …/2009, având ca obiect 



reîncredinŃare minor şi aflat in apel pe rolul Tribunalului Maramureş, cu termen la 21 09 
2011,  la care a făcut referire numai reclamantul. 

In speŃă, s-a constatat că s-au respectat prevederile imperative ale art. 30 din 
Decretul nr. 32/1954, in sensul ca persoana a cărei punere sub interdicŃie s-a solicitat a 
fost examinată de o comisie de medici specialişti formată din expert medico-legal medic 
primar legist şi doi medici psihiatri, cărora li s-a alăturat un psiholog clinician principal, 
iar rezultatul examinării a fost consemnat intr-un raport de expertiza medico-legala 
psihiatrica prin care se concluzionează că bolnava suferă de „tulburare afectiva depresiva 
de situaŃie; personalitate structurata dizarmonic predominant instabil-impulsiva” , precum 
si ca „ nu are capacitatea psihica de a aprecia conŃinutul si consecinŃele faptelor sale”, 
recomandându-se  si avizându-se punerea ei sub interdicŃie. 

In ce priveşte cea de a doua faza procedurala privitoare la punerea sub interdicŃie, 
s-a reŃinut că, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Decretul nr. 32/1954, 
instanŃa are obligaŃia de a asculta pe cel a cărui punere sub interdicŃie este cerută, pentru a 
constata starea sa mintala.  

Prin decizia civilă nr. 149/A din 24.05.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş 
s-a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a apelantei V.I., invocată de 
intimatul I.V. jr. prin întâmpinare. 

S-a admis apelul declarat de apelanta V.I., asistată de curator V.V. împotriva 
sentinŃei civile nr. 453 din data de 26 iulie 2011, pronunŃată de Judecătoria 
Dragomireşti, pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a respins ca neîntemeiată cererea 
formulată de reclamantul-intimat I.V. jr. privind punerea sub interdicŃie a pârâtei-
apelante V.I.. 

A fost obligat intimatul I.V. jr. la plata către apelanta V.I. a sumei de 697,30 lei, 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele:   
În deliberare cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a apelantei 

V.I., invocată de intimatul I.V. jr. prin întâmpinare, tribunalul a apreciat că aceasta nu 
este întemeiată, atâta timp cât judecata în faŃa primei instanŃe s-a desfăşurat în 
contradictoriu cu apelanta, iar instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacităŃii celui 
pe care curatorul îl reprezintă. 

Aşa fiind, instanŃa a respins excepŃia invocată. 
Pe fondul cauzei, analizând sentinŃa apelată, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală psihiatrică, efectuat în 

apel de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, apelanta V.I. prezintă diagnosticul de 
„tulburare de personalitate de tip borderline cu decompensări depresive situaŃionale”. 

În cadrul stării sale psihice, s-a concluzionat că apelanta poate aprecia critic 
conŃinutul şi consecinŃele faptelor sale, are capacitate psihică de exerciŃiu, astfel încât nu 
se impune punerea sub interdicŃie. 

PrezenŃa discernământului a fost constatată şi de către instanŃă cu prilejul 
ascultării apelantei la termenul de judecată din data de 1 martie 2012, în temeiul art. 33 
alin.2 din Decretul nr. 32/1954. 

Analizând probele administrate, tribunalul a apreciat că nu sunt întrunite în cauză 
condiŃiile prevăzute de art. 142 din Codul familiei, în vigoare la momentul introducerii 
acŃiunii, pentru a se dispune punerea sub interdicŃie a apelantei, aceasta având 
discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale. 



Raportat la considerentele mai sus-expuse, în baza art. 296 Cod procedură civilă, 
tribunalul a admis apelul declarat, a schimbat în tot sentinŃa civilă nr. 453 din data de 26 
iulie 2011, pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti şi a respins ca neîntemeiată cererea 
formulată de reclamantul-intimat I.V. jr., privind punerea sub interdicŃie a pârâtei-
apelante V.I.. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, acestea pot fi acordate în măsura în 
care se dovedeşte realitatea, necesitatea şi, în plus, caracterul rezonabil al sumelor 
solicitate. 

În speŃă, apelanta a făcută dovada efectuării următoarelor cheltuieli: 0,3 lei timbru 
judiciar, 20 lei taxă judiciară de timbru (fila 5), 40 lei taxa de examinare la Spitalul 
Municipal Sighetu MarmaŃiei, achitată potrivit chitanŃei nr. 052283 din 03.05.2011, 287 
lei taxa pentru expertiza medico-legală, în apel, achitată potrivit chitanŃei nr. 615 din 
13.05.2012. 

Tribunalul a acordat, de asemenea, apelantei suma de 350 lei cu titlu de cheltuieli 
de transport, dovedite cu biletele de călătorie depuse la dosar, câte 50 lei pentru fiecare 
termen, reŃinând prezenŃa curatorului V.V. la 6 termene de judecată în faŃa instanŃei de 
apel şi a apelantei personal la un termen de judecată, respectiv 1 martie 2012. 

Celelalte cheltuieli de judecată solicitate nu au fost dovedite în cauză. 
Bonurile fiscale depuse în copie la dosar nu probează efectuarea unor cheltuieli 

ocazionate de judecarea prezentului litigiu. 
Aşa fiind, în temeiul art. 274 alin.1, coroborat cu art. 298 Cod procedură civilă, 

tribunalul a obligat pe intimatul I.V. jr. la plata către apelanta V.I. a sumei de 697,30 lei, 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta V.I. solicitând acordarea 
cheltuielilor de judecată în sumă de 2800 lei. 

În motivare s-a arătat că instanŃa de apel nu a luat în considerare chitanŃa din care 
rezultă achitarea sumei de 1270 lei la Clinica de diagnostic P. Cluj-Napoca, chitanŃa din 
12, 13.01.2012 reprezentând examinare medicală şi nici venitul de curator al tatălui său 
pentru 6 termene de judecată, respectiv veniturile nerealizate de către pârâtă în cele 9 zile 
de internare, deplasare la Spitalul Sighetu-MarmaŃiei, cel din Baia-Mare şi Cluj-Napoca. 
Nu s-au avut în vedere în integralitate nici cheltuielile de transport ocazionate de 
desfăşurarea procesului. 

În probaŃiune s-au depus în copie două bilete de călătorie eliberate de SC T. SRL. 
În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 C.pr.civ. şi art. 274 C.pr.civ. 
În apărare, reclamantul intimat I.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea recursului, depunând în probaŃiune  mai multe hotărâri judecătoreşti. 
Analizând recursul declarat de pârâta V.I. împotriva deciziei civile nr. 146/A  din 

24.05.2012 a Tribunalului Maramureş, Curtea reŃine următoarele: 
Singura critică formulată referitor la decizia civilă nr.146/2012 a Tribunalului 

Maramureş priveşte cheltuielile de judecată acordate pârâtei, apreciindu-se că acestea au 
fost stabilite cu aplicarea greşită a legii. 

Suma acordată cu titlu de cheltuieli de judecată de către instanŃa de apel a fost de 
697,30 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, taxă examinare Spitalul 
Municipal Sighetu MarmaŃiei, taxă expertiză medico-legală, cheltuieli de transport. S-a 
apreciat că nu au fost dovedite alte cheltuieli, referitor la bonurile fiscale depuse la dosar 
constatându-se că aceste cheltuieli nu au fost ocazionate de judecarea litigiului. 



łinând cont de faptul că în recurs se pot aduce numai critici de nelegalitate a 
hotărârii atacate conform prevederilor art.304 alin.1 C.pr.civ., instanŃa de recurs este 
abilitată să cenzureze problema cheltuielilor de judecată numai din această perspectivă. 

Pârâta arată în recurs că s-a încălcat şi aplicat greşit legea în ceea ce priveşte 
cheltuielile de judecată în apel, motiv de recurs care se poate încadra la prevederile pct.9 
al art.304 C.pr.civ., dispoziŃiile a căror încălcare se invocă fiind cele de la art.274 şi urm 
C.pr.civ. 

Acordarea în parte a cheltuielilor de judecată pe motiv că nu au legătură cu 
această cauză sau că nu s-a putut face dovada lor nu se poate cenzura în recurs, fiind 
vorba de temeinicia deciziei atacate, iar nu de nelegalitatea acesteia. 

Singura critică care poate fi apreciată ca fiind una privind legalitatea deciziei este 
cea referitoare la cheltuielile de transport la IML Cluj, în vederea efectuării expertizei 
medico-legale. 

InstanŃa de apel le-a apreciat ca nedovedite, şi în consecinŃă nu le-a acordat, 
aplicând probabil dispoziŃiile art.1169 C.Civ. Ori, chiar dacă pârâta nu ar fi depus la 
dosar dovada cheltuielilor de transport în acest sens, se putea prezuma de către instanŃa 
de apel (prezumŃie simplă) că din moment ce expertiza medico-legală s-a întocmit, pârâta 
s-a prezentat la IML Cluj în vederea expertizării sale(aspect care rezultă de altfel din 
cuprinsul raportului de expertiză medico-legală). Aceste cheltuieli de judecată, în 
cuantum de 120 de lei vor fi deci acordate pârâtei, dovada cuantumului acestora fiind 
făcută prin biletul de transport eliberat de S.C. T. S.R.L. depus în recurs. Nu s-a făcut 
dovada că pârâta s-a prezentat de două ori la IML, prima dată fiind amânată expertizarea 
sa, deci se va acorda contravaloarea unei singure călătorii dus-întors pentru aceasta şi 
curatorul care a însoŃit-o. 

Prin urmare, în temeiul art. 312 alin.3 C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat 
de pârâta V.I. împotriva deciziei civile nr. 146/A din 24.05.2012 a Tribunalului 
Maramureş pe care o va  modifica în parte în sensul că va fi obligat intimatul I.V. jr. şi la 
plata sumei de 120 lei, cu titlu de  cheltuieli de judecată, în apel, menŃinând celelalte 
dispoziŃii ale deciziei. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. va obliga  intimatul I.V. jr. să plătească 
recurentei suma de 60 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând cheltuieli de 
transport. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 

DivorŃ. SoŃi care locuiesc în acelaşi impobil, dar se gospodărec 
separat, având menajul şi spaŃii private distincte. Admitere. Legea aplicabilă 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4448/R din 26 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 210/07.04.2011, pronunŃată de Judecătoria Târgu Lăpuş, 
s-a respins acŃiunea civilă formulată de reclamantul B.G., în contradictoriu cu pârâta 
B.V., având ca obiect „divorŃ”. Nu au fost acordate cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 

„PărŃile s-au căsătorit la data de 13.08.1988  în faŃa delegatului stării civile de pe 
lângă Primăria oraşului Târgu Lăpuş. Din relaŃiile de căsătorie a  rezultat  un copil, 
respectiv B.C.G. care, în prezent, este majoră. 



În cauză au fost audiaŃi atât martori propuşi de reclamant (declaraŃiile acestora 
fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar) cât şi martori propuşi de pârâtă (declaraŃiile 
acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar). Din aceste declaraŃii nu rezultă însă 
că pârâta ar avea vreo culpă în destrămarea relaŃiilor de căsătorie. 

Martorul C.V., propus de reclamant, a arătat că a asistat la certuri între părŃi 
provocate de reclamant care îi reproşa soŃiei sale că ar avea relaŃii extraconjugale. Pârâta 
nu a recunoscut reproşurile  aduse şi nici martorul nu a auzit de la alte persoane ca pârâta 
să aibă relaŃii extraconjugale. De asemenea, cunoaşte faptul că  pârâta a plecat de mai 
multe ori de acasă la o casă de rugăciune din Arad, fără acordul pârâtului. Potrivit 
aceleiaşi declaraŃii,  pârâta, venind spre casă de la locul de muncă şi având de parcurs o 
distanŃă mai mare pe jos,  se urca în diverse maşini conduse de cunoştinŃe ale acesteia. 
Chiar martorul a dus-o pe pârâtă cu maşina acasă.  

Martorul C.C., propus de reclamant, a arătat că nu cunoaşte amănunte din viaŃa 
părŃilor pe care să le fi constatat în mod direct. De la reclamant ştie că acesta nu se mai 
înŃelege cu soŃia,  că pârâta ar avea relaŃii extraconjugale şi că aceasta nu îl aşteaptă cu 
mâncare când vine de la serviciu. Nu a auzit de la alte persoane  ca pârâta să aibă relaŃii 
extraconjugale. 

Martora P.M., propusă de pârâtă, a arătat că  părŃile sunt naşii ei de cununie şi s-
au înŃeles bine  întotdeauna. Nu a asistat niciodată la certuri între ei.  În anul 2010, înainte 
ca reclamantul  să promoveze acŃiunea de divorŃ, pârâta i-a spus că  reclamantul îi aduce 
tot felul de acuze, reproşându-i că nu este o bună gospodină şi că ar avea relaŃii 
conjugale.  Din anul 2010, martora nu a mai vizitat părŃile la locuinŃa lor deoarece 
reclamantul, prin soŃia sa, fără a avea un motiv, i-a interzis să-i mai viziteze. Aceeaşi 
martoră a declarat că pârâta nu are relaŃii extraconjugale întrucât o cunoaşte foarte bine. 
Totodată, a arătat că pârâta este o bună gospodină, este o fire foarte credincioasă, merge 
des la biserică şi, într-adevăr, în drumul său spre casă sau spre oraş, este luată de 
cunoscuŃi cu maşina pentru a nu parcurge distanŃa mare pe jos. Acest lucru i se întâmplă 
şi martorei  care locuieşte aproape de  casa părŃilor. A mai arătat  că de aproximativ un an 
de zile părŃile sunt despărŃite în fapt, fiecare dintre soŃi  locuieşte în camere separate ale 
imobilului, se gospodăresc separat, şi crede că pârâta a încercat să se împace cu 
reclamantul. 

 Audiată fiind martora B.A.S., propusă de pârâtă a arătat că ea şi soŃul ei au fost 
prieteni de familie cu părŃile şi până în anul 2009 acestea s-au înŃeles foarte bine. 
Singurul lucru pe care ar fi putut reclamantul să-l reproşeze pârâtei ar fi acela că a plecat 
pentru 3 luni la muncă în străinătate. Aceasta era o bună gospodină, se ocupa de casă, 
copil şi animalele din gospodărie şi nu a auzit ca pârâta să aibă relaŃii extraconjugale.   

Raportat la documentaŃia existentă la dosar, instanŃa apreciază că doar 
reclamantului îi este imputabilă deteriorarea relaŃiilor de familie. Nici o probă din cele 
administrate nu confirmă culpa pârâtei, inclusiv martorii propuşi de către reclamant 
arătând că pârâta este o bună gospodină,nu are relaŃii extraconjugale şi  doreşte să se 
împace cu reclamantul. 

Nu se poate reŃine că plecarea pârâtei la muncă în străinătate a determinat 
deteriorarea relaŃiilor dintre părŃi în condiŃiile în care reclamantul,  la acea vreme, şi-a dat 
acordul în acest sens. De altfel, se poate constata că pârâta a fost plecată în  străinătate o 
perioadă scurt de timp, respectiv 3 luni. 



De asemenea, instanŃa apreciază că nu se poate imputa pârâtei faptul că ar avea 
relaŃii extraconjugale în condiŃiile în care această susŃinere a reclamantului nu a fost 
dovedită.  

Potrivit art. 37 alin. 2 lit. b din Codul familiei, divorŃul poate avea loc atunci când, 
din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soŃi sunt grav vătămate şi continuarea 
căsătoriei nu mai este posibilă. În cauza dedusă judecăŃii, nu s-a făcut dovada existenŃei 
unor asemenea motive iar întreaga probaŃiune confirmă culpa exclusivă a reclamantului 
în deteriorarea relaŃiilor de familie. 

 Având în vedere faptul că nimeni nu poate să-şi invoce propria culpă şi să obŃină 
câştig de cauză, Ńinând totodată seama de poziŃia procesuală a pârâtei care s-a opus 
desfacerii căsătoriei şi de faptul că părŃile au convieŃuit timp de 22 de ani, instanŃa 
apreciază că soŃii au posibilitatea de a depăşi situaŃia mai dificilă în care se află în 
prezent, astfel că,  în temeiul art. 37 alin. 2 lit. b din Codul familiei şi art. 617 Cod 
procedură civilă, instanŃa va respinge cererea privind desfacerea căsătoriei. 

ReŃinând caracterul accesoriu al petitului vizând revenirea pârâtei la numele avut 
anterior încheierii căsătoriei, instanŃa îl va respinge şi pe acestea. 

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată , instanŃa în baza art. 274- 277 
Cod procedură civilă, nu va acorda  cheltuieli de judecată nici uneia dintre părŃi”. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel, în termen legal, reclamantul B.G., 
solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate, în sensul admiterii 
acŃiunii introductive. 

În motivarea apelului, s-a învederat că din depoziŃiile martorilor audiaŃi (C.V., 
C.C., P.M.) rezultă că între soŃi nu mai există relaŃie de convieŃuire normală, raporturile 
conjugale fiind grav afectate, s-a dovedit existenŃa unei stări conflictuale care a dus la 
răcirea sentimentelor, iar soŃii nu mai pot reface această relaŃie şi continuarea căsătoriei 
nu mai este posibilă. S-a precizat că martorul C.V. a arătat că a asistat la nenumărate 
certuri între părŃi, cauzate de pârâtă, aceasta lipsea des de acasă şi a auzit zvonuri despre 
existenŃa unor relaŃii extraconjugale ale acesteia. Martorul C.C. a susŃinut că erau dese 
certurile între soŃi, cauzate de relaŃii extraconjugale ale pârâtei, cunoscute de reclamant şi 
de faptul că pârâta nu se Ńinea de gospodărie. Martora P.M. a declarat că de aproximativ 
un an de zile părŃile sunt despărŃite în fapt, soŃii locuiesc în camere separate ale 
imobilului şi se gospodăresc separat. 

Intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că solicită respingerea apelului, 
iar în subsidiar, a se face aplicarea art. 379 al. 1 din Noul Cod civil, coroborat cu disp. art. 
388 din acelaşi act normativ. S-a arătat că declaraŃiile martorilor propuşi de însuşi 
apelantul-reclamant nu au susŃinut afirmaŃiile acestuia din cererea de chemare în judecată, 
martorii nu au văzut sau auzit ei înşişi ceea ce afirma reclamantul (relaŃiile 
extraconjugale, faptul că intimata nu este o bună gospodină). 

S-a învederat că nu se poate reŃine că plecarea intimatei la muncă în străinătate 
pentru o perioadă scurtă de timp (3 luni) a determinat deteriorarea relaŃiilor dintre aceştia, 
cu atât mai mult cu cât a făcut-o în interesul exclusiv al familiei.  

În şedinŃa publică din data de 18.05.2012 au fost audiaŃi sub prestare de jurământ 
martorii B.N., B.L., P.F.C. şi R.R., declaraŃiile acestora fiind consemnate şi ataşate la 
dosar. 



Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 144/A/18.05.2012, a respins apelul 
declarat de apelantul B.G. în contradictoriu cu intimata B.V., împotriva sentinŃei 
Judecătoriei Târgu Lăpuş. 

S-a luat act de renunŃarea intimatei la solicitarea de obligare a apelantului la 
despăgubiri. 

Motivând decizia, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia următoarele: 
„Desfacerea căsătoriei poate fi dispusă între altele, în situaŃia în care din cauza 

unor motive temeinice, raporturile dintre soŃi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei 
nu mai este posibilă. Viziunea legislativă relevată prin disp. art. 38 al. 1 din Codul 
familiei a fost menŃinută prin prevederile art. 373 lit. b Cod civil, în speŃă interesând 
divorŃul sancŃiune, care presupune dovedirea culpei fie exclusivă a pârâtului, fie comună 
a soŃilor (în absenŃa cererii reconvenŃionale). 

ProbaŃiunea testimonială administrată în faŃa primei instanŃe şi a celei de apel nu a 
dovedit existenŃa unei culpe, fie şi concurente, a pârâtei-intimate în deteriorarea vieŃii 
maritale a părŃilor. Reclamantul-apelant a invocat infidelitatea pârâtei, dar martorii 
audiaŃi la propunerea sa aveau cunoştinŃă de acest aspect exclusiv din spusele 
reclamantului, astfel încât sursa informaŃiilor acestora este una subiectivă raportat la 
obiectul cauzei. Chiar martora B.L., mama apelantului, care de 22 ani locuieşte cu soŃii, 
nu ştie ca pârâta să-l fi înşelat. De asemenea, împrejurarea că soŃii, deşi locuiesc în 
acelaşi imobil, se gospodăresc separat, având menajul şi spaŃii private distincte, aspect ce 
rezultă din declaraŃiile martorilor B.N., B.L., P.F.C. şi R.R.,  nu este aptă automat să 
conducă la concluzia că această situaŃie a fost determinată de culpa pârâtei, fiind mai 
degrabă o consecinŃă a opŃiunii unilaterale a reclamantului de a pune capăt vieŃii de 
familie cu pârâta. Dimpotrivă, din depoziŃia martorei R.R. a rezultat că pârâta doreşte să 
se împace cu reclamantul şi să fie o familie şi a făcut eforturi în vederea împăcării în 
ultimii doi ani. Nu se poate imputa pârâtei ca o culpă în deteriorarea raporturilor dintre 
soŃi faptul că nu a reuşit singură să remedieze criza conjugală, câtă vreme nu a existat 
disponibilitate din partea reclamantului în acest sens.  

Nici şederea intimatei în străinătate pentru o scurtă perioadă de timp, din 
considerente financiare, nu se materializează într-o culpă a acesteia, aptă să determine 
concluzia imposibilităŃii continuării căsătoriei. De asemenea, opŃiunea acesteia de a face 
scurte deplasări la Arad din considerente religioase excede vreunei vinovăŃii de natură să 
determine desfacerea căsătoriei. Certurile dintre soŃi au intervenit în contextul atitudinii 
adoptate de către reclamant. Se constată că reclamantul doreşte desfacerea căsătoriei 
încheiate cu pârâta, dar de lege lata şi în contextul speŃei, pronunŃarea divorŃului, în lipsa 
acordului pârâtei, nu se poate dispune conform solicitării reclamantului.  

InstanŃa va lua act că intimata a renunŃat la solicitarea de obligare a reclamantului 
la despăgubiri”.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul B.G., 
solicitând, în temeiul art. 312 alin. 2, art. 304 pct. 9 C.pr.civ., admiterea recursului, 
modificarea în tot a deciziei recurate, cu consecinŃa admiterii apelului şi a modificării 
sentinŃei Judecătoriei Târgu Lăpuş, în sensul admiterii acŃiunii introductive de instanŃă; 
cu cheltuieli de judecată în apel şi în recurs. 

În motivarea recursului, s-a arătat că hotărârea instanŃei de apel este nelegală şi a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, întrucât, din ansamblul probaŃiunii 
administrate în faŃa instanŃei de fond s-a dovedit existenŃa unei stări conflictuale care a 



dus la răcirea sentimentelor, iar soŃii nu mai pot reface această relaŃie şi nici continuarea 
căsătoriei nu mai este posibilă. 

Astfel, arată recurentul, din actele depuse la dosar reiese faptul că părŃile s-au 
căsătorit la data de 13.08.1988 în faŃa delegatului stării civile de pe lângă Primăria 
oraşului Târgu Lăpuş, iar din căsătorie a rezultat un copil, B.C.G., care în prezent este 
majoră.  

InstanŃa de fond a admis în probaŃiune înscrisuri şi a audiat 4 martori.  
 Martorul C.V., propus de reclamant, a arătat faptul că a asistat la nenumărate 
certuri între părŃi, care se datorau pârâtei, totodată, a subliniat faptul că pârâta lipsea des 
de acasă şi a auzit zvonuri despre existenŃa unor relaŃii extraconjugale a acesteia.  

Martorul C.C., propus de reclamant, a arătat faptul că reclamantul nu se înŃelege 
cu pârâta, fiind dese certurile între ei. Aceste certuri se datorează unor relaŃii 
extraconjugale ale pârâtei şi a faptului că pârâta "nu se Ńine de gospodărie".  

Martora P.M., martora pârâtei, a declarat faptul că de aproximativ un an de zile, 
părŃile sunt despărŃite în fapt, soŃii locuiesc în camere separate ale imobilului şi se 
gospodăresc separat.  

Prin declaraŃia martorilor mai sus arătaŃi a reieşit faptul că între soŃi nu mai există 
o relaŃie de convieŃuire normală de mai bine de un an, raporturile conjugale fiind grav 
afectate.  

InstanŃa de fond a cenzurat declaraŃiile martorilor audiaŃi şi a luat în considerare 
doar susŃinerile care erau în favoarea pârâtei, ajungând la concluzia, că singurul vinovat 
pentru vătămarea raporturilor dintre soŃi este reclamantul şi că nu există motive de divorŃ.  

În apel au fost audiaŃi un număr de 4 martori, B.N. şi B.L., martori propuşi de 
apelantul-reclamant B.G., şi P.F.C. şi R.R., martorii propuşi de intimata-pârâtă B.V..  

Martorilor B.N. şi B.L. au declarat faptul că au auzit de la reclamant faptul că 
intimata-pârâtă a fost infidelă, iar această infidelitate a stat la răcirea relaŃiilor dintre soŃi, 
pe lângă alte neînŃelegeri de ordine materială.  

Este adevărat faptul că infidelitatea intimatei-pârâte nu a fost constatată în mod 
direct de martorii audiaŃi, dar un lucru este cert, faptul că de aproape trei ani soŃii sunt 
despărŃiŃi în fapt şi se gospodăresc separat. Trăiesc în acelaşi imobil dar în camere 
separate, fiind vorba de o convieŃuire de conjunctură.  

Acest fapt reiese şi din declaraŃia martorilor intimatei-pârâte, care au arătat faptul 
că nici măcar sărbătorile importante din an nu sunt sărbătorite împreună de cei doi soŃi.  

Martorii audiaŃi în apel au subliniat din nou că această despărŃire de fapt a fost 
urmarea unei perioade caracterizate de certuri şi neînŃelegeri între soŃi.  

Certurile care au avut la origine neînŃelegeri de ordin financiar, dar erau provocate 
şi de comportamentului intimatei-pârâte, care a mers la lucru în străinătate fără acordul 
reclamantului şi care a fost văzută de acesta cu un alt bărbat, fapt ce a trezit gelozia 
recurentului.  

În urma probaŃiunii administrate în instanŃa de apel sunt de neînŃeles concluziile 
care au fost trase de instanŃa de apel, care a considerat că nu rezultă vătămarea gravă a 
relaŃiilor dintre soŃi şi imposibilitatea continuării căsătoriei. 

Recurentul îşi pune întrebarea cum se explică faptul că instanŃele au subliniat în 
motivările formulate doar aspecte favorabile intimatei pârâte din declaraŃia martorilor, 
aspecte care scoase din context ar duce la constatarea lipsei culpei acesteia în deteriorarea 
raporturilor? 



Cum se explică faptul că declaraŃiile martorilor prezentaŃi de recurentul reclamant 
nu au fost luat în considerare de instanŃa de apel ? Când aceştia au arătat că despărŃirea 
între soŃi, s-a produs în urma unei perioade caracterizate de certuri si jigniri reciproce, 
arătând şi motivele care au declanşat aceste neînŃelegeri.  

Oare faptul că doi soŃi de aproape trei ani duc o viaŃă separată în fapt nu duce la 
concluzia unei reconcilieri imposibil de realizat între ei?  

Chiar legiuitorul în art. 373 lit. (c) N. C.civ. stabileşte faptul că divorŃul poate 
avea loc la cererea unuia dintre soŃi în cazul unei separări în fapt care a durat cel puŃin doi 
ani.  

DispoziŃiile art. 617 alin. (2) din C.pr.civ. prevăd că "instanŃa poate să pronunŃe 
divorŃul din vina ambilor soŃi, chiar atunci când numai unul din ei a făcut cererea! dacă 
din dovezile administrate reiese vina amândurora".  

Textul legal nu face distincŃie după cum reclamantul a invocat culpa exclusivă a 
soŃului pârât sau şi-a întemeiat acŃiunea pe culpa comună a ambilor soŃi, astfel nici 
instanŃa nu pot face asemenea distincŃii. Cât timp din probele administrate rezultă aspecte 
de natură a contura culpa ambilor soŃi în destrămarea relaŃiilor dintre părŃi, relaŃii care se 
dovedesc a fi iremediabil distruse.  

Oare această prevedere legală nu are aplicabilitate în speŃă?  
Din analiza declaraŃiilor martorilor audiaŃi pe parcursul procesului se constată că 

viaŃa în comun a soŃilor a devenit cu neputinŃă de continuat. Este evident faptul că 
neînŃelegerile dintre ei nu au fost rezolvate, iar separarea părŃilor în fapt durează de o 
perioadă îndelungată.  

Chiar dacă s-ar lua în considerare declaraŃia martorului R.R., în sensul că pârâta a 
făcut eforturi în vederea împăcării în ultimi doi ani (fapt subliniat de instanŃa de apel în 
motivarea deciziei), este evident faptul că această împăcare nu s-a realizat, iar starea de 
despărŃire în fapt a părŃilor durează şi în prezent.  

Recurentul consideră că instanŃa de apel avea obligaŃia de a lua în considerare 
întregul probator administrat în cauză şi să facă aplicarea prevederilor legale mai sus 
arătate, pronunŃând desfacerea căsătoriei din culpă comună, deoarece, în general, dar şi în 
speŃă, la deteriorarea relaŃiilor într-o căsătorie contribuie ambii soŃi.  

A considera că, după aproape trei ani de despărŃire în fapt şi mai bine de doi ani 
de procese, o căsătorie mai este viabilă, trimite la ideea unei naivităŃi sau la o lipsă a 
experienŃei de viaŃă, experienŃă care este necesară într-o astfel de cauză.  

Intimata nu a depus la dosarul cauzei întâmpinarea pentru a-şi susŃine poziŃia 
procesuală şi nici nu s-a prezentat în instanŃă în acest sens. 

Recursul este fondat. 
În ceea ce priveşte acele motive de recurs prin care se reiterează depoziŃiile 

testimoniale administrate în faŃa instanŃei de fond, precum şi în faŃa instanŃei de apel, 
Curtea a invocat la termenul de judecată din 26.10.2012 excepŃia inadmisibilităŃii, 
excepŃie care urmează să fie admisă în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 
316 C.pr.civ., dat fiind că aceste motive vizează netemeinicia deciziei recurate, iar nu 
nelegalitatea acesteia. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanŃei de 
apel, memoriul de recurs conŃine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, 
limitându-se practic la o reproducere a stării de fapt a cauzei,  o analizare a probaŃiunii 
administrate şi o expunere a relaŃiilor dintre cei doi soŃi. 



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

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

În consecinŃă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea 
în care primele două instanŃe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se 
refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părŃi, ori 
care să tindă la o reapreciere a probaŃiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, 
instanŃa de recurs fiind Ńinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele 
două instanŃe şi fiind obligată de a se abŃine de la orice reanalizare a probelor deja 
administrate. 

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

În privinŃa motivelor de recurs vizând incidenŃa în cauză a prevederilor art. 373 
lit. c Noul C.civ., Curtea, din oficiu, la termenul de judecată din data de 26.10.2012 a 
invocat, în temeiul art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 
223 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil, excepŃia 
inadmisibilităŃii schimbării cauzei juridice a acŃiunii în recurs, prin invocarea, pentru 
prima dată în recurs a acestui temei juridic nou. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs care se circumscrie punctului 9 al art. 304 C. 
proc. civ., Curtea constată că acesta vizează încălcarea, în opinia recurentului, de către 
instanŃa de apel a prevederilor art. 617 alin. 2 C.pr.civ. 

În realitate, Curtea constată că motivul de recurs de nelegalitate circumscris 
dispoziŃiilor art. 304 pct. 9 C.pr.civ. are în vedere aplicarea greşită de către instanŃa de 
apel a dispoziŃiilor art. 617 alin. 1 C.pr.civ. 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. 1 C.pr.civ., instanŃa poate să pronunŃe 
divorŃul împotriva ambilor soŃi, chiar atunci când numai unul din ei a făcut cerere, dacă 
din dovezile administrate reiese vina amândurora. 

În speŃă, din starea de fapt reŃinută atât de către instanŃa de apel, în baza probelor 
testimoniale administrate direct în faŃa sa, cât şi de către instanŃa de fond, prin raportare 
la depoziŃiile martorilor audiaŃi de instanŃa fondului – stare de fapt care nu mai poate fi 
schimbată de instanŃa de recurs, dată fiind abrogarea prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 
C.pr.civ. -, rezultă faptul că de aproximativ un an de zile părŃile sunt despărŃite în fapt, 
fiecare dintre soŃi locuind în camere separate ale aceluiaşi imobil, gospodărindu-se 
separat, niciunul dintre cei doi soŃi neîncercând reluarea vieŃii de familie. 

InstanŃa de apel reŃine în plus faptul că toŃi martorii audiaŃi în mod direct în faza 
de judecată a apelului au relevat împrejurarea că soŃii, deşi locuiesc în acelaşi imobil, se 
gospodăresc separat, având menajul şi spaŃii private distincte, niciunul dintre soŃi 
nemanifestând intenŃii concrete, materializate, în încercarea de a relua convieŃuirea. 

Raportat la această stare de fapt, unanim reŃinută de primele două instanŃe, Curtea 
constată că în cauză sunt pe deplin incidente dispoziŃiile art. 617 alin. 1 C.pr.civ., 
respectiv, probele administrate în cauză au relevat vina ambilor soŃi la destrămarea 



relaŃiilor de familie, împrejurare raportat la care instanŃa poate să pronunŃe divorŃul 
împotriva ambilor soŃi, chiar dacă numai reclamantul recurent a formulat cerere de divorŃ. 

Art. 37 alin. 2 lit. b C.fam. – aplicabil în speŃă prin prisma art. 223 din Legea nr. 
71/2011 -, prevede că căsătoria se poate desface prin divorŃ, atunci când, din cauza unor 
motive temeinice, raporturile dintre soŃi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu 
mai este posibilă. 

SeparaŃia în fapt a soŃilor pe o perioadă de peste un an de zile, coroborată cu 
faptul că aceştia se gospodăresc în mod separat şi că nu au avut nicio tentativă concretă şi 
efectivă de împăcare şi de reluare a vieŃii intime de cuplu şi a vieŃii de familie, constituie 
motive temeinice de vătămare a raporturilor dintre soŃi şi de imposibilitate a continuării 
căsătoriei. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 
304 pct. 9 C.pr.civ., art. 312 alin. 1, alin. 3 teza finală, coroborat cu art. 617 alin. 1 
C.pr.civ., art. 37 alin. 2 lit. b C.fam. şi art. 40 alin. 3 C.fam., Curtea va admite recursul, 
conform dispozitivului prezentei decizii. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., coroborat cu art. 1169 C.civ., intimata B.V. va fi 
obligată să îi plătească recurentului B.G. suma de 2.439,8 lei cheltuieli de judecată în 
recurs şi în apel, reprezentând: 0,15 lei timbru judiciar în apel; 20 lei taxa judiciară de 
timbru în apel; 600 lei onorariu avocaŃial în apel, justificat prin chitanŃa de plată nr. 
38/07.10.2011; 600 lei onorariu avocaŃial în apel, justificat prin chitanŃa de plată nr. 
19/20.05.2011 – ambele aferente contractului de asistenŃă juridică nr. 21/20.05.2011 -; 
19,5 lei taxa judiciară de timbru în recurs; 0,15 lei timbru judiciar; 1.200 lei onorariu 
avocaŃial în recurs, aferent contractului de asistenŃă juridică nr. 28/01.08.2012, justificat 
prin chitanŃele de plată nr. 25/01.08.2012 şi nr. 44/24.10.2012. (Judecător Carmen Maria 
ConŃ) 

 
 
 
 

Anulare titlu de proprietate. Teren reconstituit în favoarea 
proprietarului care l-a adus în CAP. Reconstituirea ulterioară a dreptului de 

proprietate asupra aceluiaşi teren, în favoarea persoanei căreia i-a fost 
atribuit în folosinŃă temporară la lot ajutător 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4564/R din 2 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 2.839/06.10.2010 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei, s-a 
admis acŃiunea civilă înaintată de reclamantele B.S. şi T.M., în contradictoriu cu pârâŃii 
M.I., COMISIA LOCALĂ SIGHETU MARMAłIEI PENTRU APLICAREA LEGILOR 
FONDULUI FUNCIAR şi COMISIA JUDEłEANĂ MARAMUREŞ, PENTRU 
APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR MARAMUREŞ şi s-a constatat 
nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 1974/38/07.05.2009 emis pe numele 
defunctei M.D. , antecesoarea pârâtului ,privind suprafaŃa de 3129 m.p, teren situat în 
Sighetu MarmaŃiei , la locul numit „MocăniŃa” sau „Valea Mare”. 

A fost obligat pârâtul M.I. să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinŃă 
reclamantelor, terenul în suprafaŃă de 3129 m.p., situat în locul numit „Valea Mare” 
dintre vecinii: I.I., P.I., pârâu şi drum, identificat prin Raportul de Expertiză Tehnică 



Judiciară întocmit de ing. S.O., având nr. cadastral 9347, cu nr.top.3694/1/2 din C.F. nr. 
2281 Sighetu MarmaŃiei , materializat în Planul de SituaŃie din anexa 1 prin conturul a-b-
c-e-e-a, haşurat cu culoare roşie. Fără cheltuieli de judecată . 

Împotriva acestei sentinŃe, pârâtul M.I. a declarat recurs care a fost admis prin 
decizia civilă nr. 223/R/10.03.2011 a Tribunalului Maramureş, pronunŃată în acelaşi 
dosar, hotărârea primei instanŃe a fost casată, iar în temeiul art. 312 C.pr.civ., s-a dispus 
trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

În rejudecare, în al doilea ciclu procesual, prin sentinŃa civilă nr. 
2.813/09.11.2011 a Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei, s-a admis acŃiunea civilă înaintată de 
reclamantele B.S. şi T.M., în contradictoriu cu pârâŃii M.I., COMISIA LOCALĂ 
SIGHETU MARMAłIEI PENTRU APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi 
COMISIA JUDEłEANĂ MARAMUREŞ, PENTRU APLICAREA LEGILOR 
FONDULUI FUNCIAR MARAMUREŞ şi s-a constatat nulitatea absolută a titlului de 
proprietate nr. 1974/38/07.05.2009 emis pe numele defunctei M.D., antecesoarea 
pârâtului, privind suprafaŃa de 3129 m.p, teren situat în Sighetu MarmaŃiei, la locul numit 
„MocăniŃa” sau „Valea Mare”. 

Pârâtul M.I. a fost obligat să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinŃă 
reclamantelor, terenul în suprafaŃă de 3129 m.p., situat în locul numit „Valea Mare” 
dintre vecinii: I.I., P.I., pârâu şi drum, identificat prin Raportul de Expertiză Tehnică 
Judiciară întocmit de ing. S.O., având nr. cadastral 9347, cu nr.top.3694/1/2 din C.F. nr. 
2281 Sighetu MarmaŃiei , materializat în Planul de SituaŃie din anexa 1 prin conturul a-b-
c-e-e-a, haşurat cu culoare roşie.  

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantelor suma de 21.900 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că prin titlul de 
proprietate nr. 44248/51/26.02.1997 s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 
suprafaŃa de 3,00 ha şi 1866 mp, în favoarea lui M.S., T.M., B.S. şi M.C.C. 

La lit. A, pct.5 din titlu, este menŃionată suprafaŃa de 1,5898 ha şi la pct.7 
suprafaŃa de 250 mp, curŃi construcŃii, teren situat la locul numit ”Valea Mare”. 

SuprafaŃa totală susmenŃionată, este înscrisă în CF 16952 Sighet, cu nr. 
top.3694/1, pe numele reclamantelor. 

Prin titlul de proprietate nr.1974/38/07.05.2009 s-a reconstituit pe seama 
antecesoarei pârâtului,numita M.D.,dreptul de proprietate pentru suprafaŃa de 3129 mp. 
teren de natură arabil şi fânaŃ situat pe str. M. 

La fila 65, este cererea depusă de M.D., în 15.03.1991, prin care solicită 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce le-a deŃinut în „ Mociar nr…”, 
dovedite cu adeverinŃa nr. 5315/1991, certificat de moştenitor, certificat de deces. 

La fila 64, este depus extras din anexa nr.7, unde s-a validat şi antecesoarea 
pârâtului de rândul 1, M.D., cu suprafaŃa de 0,58 ha (arabil crt.9-10) şi 0,30 trecut la nr. 
11-12 ( corespunzătoare poziŃiei livezi). 

Din adeverinŃa nr.5315/1991, rezultă că M.P., a figurat în registrul agricol în 
perioada 1949-1963 şi cu suprafaŃa de 30 de ari, teren arabil t situat în A.Buteanu,30 ari 
livezi Mociar şi 6 ari curŃi -Acasă. 

În cauză s-a efectuat un raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de dr. 
ing.S.O., din care rezultă că terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr. 
1974/38/2009 în favoarea defunctei M.D.,este situat în extravilanul municipiului Sighetu 



MarmaŃiei,la locul numit,în titlul de proprietate MocăniŃei,,are o suprafaŃă de 3129 mp 
fiind învecinat la nord cu un drum întabulat în favoare reclamantelor,la est teren al 
reclamantelor,la sud vale şi la est Petreuş Petru şi Irina. 

Expertul arată că terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate în favoarea 
antecesoarei pârâtului ocupă o suprafaŃă din parcela cu nr. cadastral 
9347(nr.top3694/1/2,iniŃial nr.top.3694/1) înscrisă în CF 22881 cu suprafaŃa de 9044 
mp,pe seama reclamantelor. 

Astfel, expertul concluzionează că terenul pentru care s-a eliberat titlul de 
proprietate nr.1974/38/07.05.2009 se suprapune în totalitate peste terenul întabulat în 
favoarea reclamantelor, locul în care este situat terenul fiind cunoscut sub mai multe 
denumiri toponimice: Mociar,MocăniŃei,Valea Mare,neavând o denumire unică,dar 
denumirile din cele două titluri de proprietate privesc acelaşi teren. 

De asemenea se mai arată în lucrarea de expertiză: că în titlul de proprietate emis 
pe seama antecesoarei pârâtului este menŃionat ca vecin I.I.,însă în realitate terenul nu se 
întinde până la terenul aparŃinând acestei persoane; că vecinătăŃile terenului înscrise în 
titlul de proprietate al reclamantelor sunt conforme cu cele reale însă sunt greşite punctele 
cardinale. 

Având în vedere această lucrare, instanŃa a concluzionat că între cele două titluri 
de proprietate există suprapunere parŃială. 

Comparând titlurile de proprietate, instanŃa a analizat în principal îndreptăŃirea la 
reconstituire. 

În primul rând s-a constatat că cererea formulată de pârât în calitate de moştenitor 
după M.P. şi D., înregistrată cu nr.5584/18.03.2009, nu a fost depusă în termenul legal 
limită( 30.11.2005) prevăzut de Legea nr. 247/2005, prin care a fost modificată şi 
completată Legea 18/1991 privind reconstituirea dreptului de proprietate a terenurilor 
agricole. 

M.P. a figurat în registrul agricol, cu suprafaŃa de 58 de ari pentru care s-a 
reconstituit dreptul de proprietate, iar suprafaŃa de 30 de ari, a fost pe strada A. Buteanu. 

Martorul B.I. a relatat că părinŃii pârâtului au locuit până în anul 1951 la familia 
sa, unde au lucrat ca grădinari, terenul în litigiu fiind folosit în acea perioadă de familia 
MM. . 

 De altfel ,în CF figurează înscrişi cu acest teren, ce a făcut parte iniŃial din 
nr.top.3694, din anul 1952, antecesorii reclamantelor, fam. MM.. 

Martorul P.S.M. a arătat că înainte de anul 1989 terenul în litigiu era folosit de 
mama pârâtului ,care l-a primit de la CAP pentru a-l lucra . 

În aceste împrejurări, instanŃa a reŃinut că antecesorii pârâtului, care s-au aflat în 
folosinŃa terenului pentru o anumită perioadă, l-au deŃinut fără nici un titlu, îndreptăŃite la 
reconstituire fiind reclamantele. 

Apreciind probele de la dosar, instanŃa a considerat acŃiunea reclamantelor 
întemeiată, privind ambele capete de cerere, având în vedere dispoziŃiile art.III, lit.”a” din 
Legea nr.18/1991, modificată şi republicată şi art.480 din codul civil, a admis-o în sensul 
constatării nulităŃii absolute a titlului de proprietate emis pe numele mamei pârâtului de 
rândul 1, cu consecinŃa obligării acestuia la predarea terenului în suprafaŃă de 3129 mp în 
proprietate reclamantelor. 

Cererea reconvenŃională formulată de pârât este neîntemeiată şi a fost respinsă. 



În temeiul disp. art.274 c.pr.civ. pârâtul a fost obligat să plătească reclamantelor 
1900 lei cheltuieli de judecată reprezentând 400 lei onorariu de avocat şi 1500 lei 
contravaloarea expertizei. . 

Împotriva acestei sentinŃe, pârâtul M.I. a declarat recurs care a fost respins prin 
decizia civilă nr. 472/R/06.06.2012 a Tribunalului Maramureş. 

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii instanŃei de fond, prin prisma tuturor 
criticilor aduse acesteia de către recurent, dar şi din oficiu sub aspectul motivelor de 
ordine publica, tribunalul a apreciat ca nefondat recursul declarat împotriva acesteia 
pentru considerentele ce urmează. 

Temeiul juridic al obligării la plata cheltuielilor de judecată este art. 274 Cod 
procedură civilă potrivit căruia, partea care cade în pretenŃii, va fi obligată la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată. 

Cheltuielile de judecată reprezintă, o sumă de bani în care se regăsesc toate 
cheltuielile pe care partea care a câştigat procesul le-a efectuat în cadrul litigiului 
soluŃionat prin hotărâre judecătorească. 

În speŃă, recurentul este partea care a căzut în pretenŃii, iar în cheltuielile efectuate 
de intimaŃi intră şi contravaloarea lucrării de expertiză efectuată în cel de al doilea ciclu 
procesual, respectiv în rejudecarea cauzei după casare, precum şi onorariul de avocat, 
astfel că în mod corect instanŃa de fond a decis punerea acestor cheltuieli în sarcina 
pârâtului-recurent, care a pierdut procesul. 

Prin prisma dispoziŃiilor art. 6 alin. 2 ind. 1 din Legea 1/2000, tribunalul a 
apreciat că instanŃa fondului, pusă să compare titlurile de proprietate emise ambelor părŃi, 
prin analizarea îndreptăŃirii la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestora, 
pe baza întregului material probator administrat în mod corect a procedat atunci când a 
reŃinut că deşi dovedită din partea recurentului folosinŃa asupra terenului în litigiu încă 
din anul 1951, acesta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului, 
proprietari tabulari ai terenului fiind antecesorii intimaŃilor, familia MM., care are înscris 
dreptul de proprietate în coala funciară din anul 1952. 

FaŃă de considerentele reŃinute, recursul declarat a fost apreciat ca nefondat sub 
toate aspectele şi a fost respins. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul M.I. a formulat o „cerere de rejudecare” în 
care a arătat că nu este de acord cu dispoziŃia cuprinsă în hotărârea primei instanŃe în ceea 
ce priveşte cheltuielile de judecată la care a fost obligat care, de altfel, nu sunt justificate. 

În opinia pârâtului, obligarea sa la plata acestor cheltuieli este o eroare materială, 
motiv pentru care solicită îndreptarea acesteia prin rejudecare dosarului de către Curte şi 
pronunŃarea unei decizii favorabile în sensul neobligării pârâtului la plata cheltuielilor 
efectuate de către reclamante întrucât pe terenul în litigiu pârâtul a avut un titlu de 
proprietate emis de Consiliul local Sighetu MarmaŃiei şi Consiliul judeŃean Maramureş şi 
nu este vina lui ci, eventual, vina aparŃine organelor care au emis două titluri de 
proprietate pe acelaşi teren. 

În opinia pârâtului cheltuielile de judecată reprezentând cheltuieli de expertiză şi 
onorariu de avocat trebuie să fie suportate de reclamante întrucât ele au solicitat 
expertiză, în condiŃiile în care pârâtul le-a adus la cunoştinŃă că nu are resurse materiale 
nici măcar pentru angajarea unui avocat. 

Reclamantele intimate B.S. şi T.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului formulat de pârât ca inadmisibil întrucât decizia recurată a fost 



pronunŃată de tribunal ca instanŃă de recurs, cu obligarea pârâtului recurent la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Pârâtele intimate COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR SIGHETU 
MARMAłIEI şi COMISIA JUDEłEANĂ DE FOND FUNCIAR MARAMUREŞ, deşi legal 
citate, nu şi-au delegat reprezentant în instanŃă şi nu au depus întâmpinare prin care să-şi 
exprime poziŃia procesuală. 

În şedinŃa publică din 02.11.2012 Curtea a pus în discuŃia părŃilor prezente 
calificarea juridică a cererii de rejudecare a dosarului formulată de pârâtul M.I., iar acesta 
a arătat că are nelămuriri şi nemulŃumiri privind modul de acordare a cheltuielilor de 
judecată de către tribunal, dar şi de către instanŃa de fond. 

Reprezentanta reclamantelor intimate a arătat că cererea formulată de pârâtul M.I. 
este un recurs inadmisibil deoarece practic părŃile s-au judecat în recurs la Tribunalul 
Maramureş. 

Pârâtul recurent arată că a formulat cererea care formează obiectul prezentului 
dosar pentru că nu este mulŃumit de modul în care s-au acordat cheltuielile de judecată de 
către instanŃa de recurs. 

Având în vedere aspectele învederate de pârâtul M.I., Curtea în temeiul art.84 
C.pr.civ. a calificat cererea formulată de acesta ca fiind o cerere de recurs declarată 
împotriva deciziei civile nr. 472/R din 06.06.2012 a Tribunalului Maramureş. 

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

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 1 C.pr.civ., instanŃa se va pronunŃa mai întâi 
asupra excepŃiei inadmisibilităŃii recursului invocată de reclamantele intimate prin 
întâmpinare, excepŃie de procedură care face de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în 
fond a pricinii. 

În conformitate cu prevederile art.299 din C.pr.civ. „Hotărârile date fără drept de 
apel, cele date în apel, precum şi, în condiŃiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe 
cu activitate jurisdicŃională sunt supuse recursului. DispoziŃiile art. 282 alin. 2 sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 

 Recursul se soluŃionează de către instanŃa imediat superioară celei care a 
pronunŃat hotărârea în apel.” 

Art.377 alin.2 pct.4 C.pr.civ. stabileşte că, sunt hotărâri irevocabile: hotărârile 
date în recurs chiar dacă prin acestea s-a soluŃionat fondul pricinii. 

Din analiza acestor norme legale rezultă că obiectul recursului, cale extraordinară 
de atac, este reglementat în mod expres, fie în legea de procedură civilă, fie în legi 
speciale, cum este în speŃă art. 5 din TITLUL XIII - Accelerarea judecaŃilor în materia 
restituirii proprietăŃilor funciare al Legii nr.247/2005 potrivit căruia „Hotărârile 
pronunŃate de instanŃele judecătoreşti în procesele funciare în prima instanŃă sunt supuse 
numai recursului”. 

În acest context, exercitarea căilor de atac este guvernată de principiul legalităŃii, 
potrivit căruia căile de atac sunt instituite prin lege, ceea ce înseamnă că o hotărâre 
judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege. 

Legalitatea căilor de atac este totodată şi o regulă cu valoare de principiu 
constituŃional, consacrat în art.129 din ConstituŃia României, conform căruia: „Împotriva 
hotărârilor judecătoreşti, părŃile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de 
atac, în condiŃiile legii”. 



Prin urmare, proclamând dreptul părŃilor interesate şi al Ministerului Public de a 
ataca hotărârile judecătoreşti, textul constituŃional arată însă, că aceasta se poate face 
numai „în condiŃiile legii”, evocând astfel nu numai faptul că mijloacele procesuale de 
atac a hotărârilor judecătoreşti sunt cele prevăzute de lege, dar şi că exercitarea însăşi a 
acestora trebuie să se realizeze în condiŃiile legii. 

Legalitatea căilor de atac implică totodată şi consecinŃa că menŃiunea greşită 
făcută în dispozitivul hotărârii care se atacă nu acordă părŃii o cale de atac pe care legea 
însăşi n-a prevăzut-o sau, dimpotrivă, nu-i răpeşte părŃii calea de atac pe care legea i-a 
conferit-o. 

În prezenta cauză calea de atac prevăzută de legea specială, art. 5 din TITLUL 
XIII - Accelerarea judecaŃilor în materia restituirii proprietăŃilor funciare al Legii 
nr.247/2005, împotriva sentinŃei judecătoriei este recursul care a fost soluŃionat prin 
decizia civilă nr. nr. 472/R din 06.06.2012 a Tribunalului Maramureş. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că limitările 
dreptului de acces la un tribunal – componentă a garanŃiilor unui proces echitabil – 
cuprinse în marja de apreciere, lăsată de prevederile ConvenŃiei şi de jurisprudenŃa 
organelor sale la dispoziŃia statelor, cuprinde şi condiŃiile în care poate fi atacată o 
hotărâre a unei instanŃe de fond. 

În măsura în care neîndeplinirea unei asemenea condiŃii se datorează culpei 
titularului exerciŃiului căii de atac, el poate fi decăzut din posibilitatea de a o pune în 
realizare. 

De asemenea, deşi art.6 paragraful 1 din ConvenŃia europeană nu obligă statele 
ca, în materie extrapenală, să asigure accesul la dublul grad de jurisdicŃie, totuşi, dacă 
asemenea jurisdicŃii există, garanŃiile instituite de acest text trebuie respectate, în vederea 
asigurării dreptului de acces efectiv la un tribunal. 

Astfel, Curtea constată că pârâtul a înŃeles să declare recurs împotriva deciziei 
civile nr. 472/R/06.06.2012 a Tribunalului Maramureş, prin care s-a soluŃionat recursul 
declarat de acesta împotriva sentinŃei civile nr. 2.813/09.11.2011 a Judecătoriei Sighetu 
MarmaŃiei. 

Având în vedere că decizia atacată de pârât a fost dată în recurs, prin care s-a 
soluŃionat fondul pricinii, Curtea constată că recursul pârâtului este inadmisibil deoarece 
acesta tinde să atace cu recurs o hotărâre dată de o instanŃă de recurs, ceea ce nu poate fi 
primit, considerent pentru care în temeiul textelor legale mai sus arătate va admite 
excepŃia inadmisibilităŃii invocată de reclamantele intimate prin întâmpinare. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge 
ca inadmisibil recursul declarat de pârâtul M.I. împotriva deciziei civile nr. 472/R din 
06.06.2012 a Tribunalului Maramureş pe care o menŃine, ca fiind legală. (Judecător 
Anca-Adriana Pop) 

 

AcŃiune privind constatarea caducităŃii deciziei de expropriere a 
imobilului şi constatarea nulităŃii absolute a contractului de vânzare-

cumpărare încheiat între consiliul local şi fostul chiriaş. Inadmisibilitate  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4347/R din 18 octombrie 2012  

Prin cererea înregistrată la data de 02.02.2010 reclamanŃii T.E. şi T.A. au 
solicitat, în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Judetean Cluj, Consiliul Local Cluj 



Napoca, S.T.E. să se constate caducitatea Deciziei nr.468/31.10.1987 a fostului Comitet 
Executiv al Consiliului Popular al judeŃului Cluj, emisă în baza Decretului nr.223/1974; 
să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare 
nr.30519/18.10.1996 încheiat între Consiliul Local Cluj Napoca în calitate de vânzător 
(prin mandatar SC C. SA) şi pârâta S.T.A., în calitate de cumpărătoare, având ca obiect 
ap. nr. 3 sc.I, str. D. Cluj Napoca, compus din 4 camere şi dependinŃe în suprafaŃă  utilă 
de 78,39 mp, înscrisă în CF individuală nr.50250 Cluj Napoca top: 21217/S/III cu Pic 
înscrise în CF colectivă nr.46487 Cluj Napoca, să se dispună rectificarea ambelor cărŃi 
funciare sus menŃionate, în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei S.T.A., cu 
cheltuieli de judecată. 

Prin SentinŃa civilă nr.16.802/01 Noiembrie 2011, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a 
fost admisă excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii invocată de pârâŃi. 

A fost respinsă acŃiunea formulată de reclamanŃii T.E. şi T.A., prin mandatar C.I., 
în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Judetean Cluj,  Consiliul local Cluj-Napoca, S.T.E., 
ca inadmisibilă. 

Totodată, au fost obligaŃi reclamanŃii, în solidar, la plata către pârâta S.T.E., a 
sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut în esenŃă 
următoarele: 

Prin Decizia în interesul legii nr.33/2008 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie cu privire la acŃiunile întemeiate pe dispoziŃiile dreptului comun, având ca obiect 
revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada 06 Martie 1945 - 22 
Decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, instanŃa suprema 
a statuat că „Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea legii 
speciale, conform principiului specialia generalibus  derogant,  chiar dacă acesta nu este 
prevăzut expres în legea specială.  În cazul în care sunt sesizate neconcordante între legea 
specială, respectiv Legea nr.10/2001 şi ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, 
aceasta din urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul acŃiunii de 
revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în are astfel nu s-ar aduce atingere 
unui alt drept de proprietate ori securităŃii raporturilor juridice”.  

În speŃă, reclamanŃii au solicitat recunoaşterea dreptului de proprietate asupra 
imobilului ap. nr.3, situat în sc. I, strada D. Cluj-Napoca, înscris în C.F. individuală 
nr.50250 Cluj-Napoca, nr. topo 21217/S/III cu PIC înscrise în CF colectivă nr.46487 
Cluj-Napoca, ca urmare a constatării caducităŃii Deciziei nr.468/31 Octombrie 1987 a 
fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al JudeŃului Cluj emisă în baza 
Decretului nr.223/1974 abrogat prin Decretul nr.9/31 Decembrie 1989 şi constatării 
nulităŃii absolute a contractului de vânzare – cumpărare a acestui imobil încheiat cu 
pârâta, cu consecinŃa radierii dreptului de proprietate al acesteia din cartea funciară. 

Deşi reclamanŃii nu au solicitat în mod direct restituirea în natura a apartamentului 
ce a  făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, invocând ca temei juridic al 
cererii dispoziŃiile art.480-481 Cod civil, art.1 Protocolul 1 din ConvenŃia europeană a 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului şi argumentând în sensul unei preluări 
nelegale de către Stat a acestui imobil, în temeiul unui act administrativ pe care îl 
apreciază „caduc”, acŃiunea acestora suprapune unei veritabile acŃiuni în revendicare de 
drept comun. 



Chiar şi în condiŃiile reclamanŃii nu au solicitat expres şi explicit constatarea 
preluării abuzive a imobilului de către Stat, argumentând în sensul „caducităŃii” Deciziei 
nr.468/31 Octombrie 1987 emise în temeiul Decretului de naŃionalizare nr.223/1974, care 
a stat la baza intrării bunului în patrimoniul Statului şi de aici şi consecinŃa nulităŃii 
contractului de vânzare-cumpărare, motivarea în fapt şi în drept a acŃiunii face trimitere la 
prevederile Legii nr.10/2001 ca lege specială de reparaŃie pentru imobilele preluate de 
către stat fără titlu valabil. 

Totodată, argumentul reclamanŃilor în sensul în care acŃiunea lor vizează exclusiv 
transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu prin contractul de vânzare-
cumpărare încheiat în anul 1997 cu pârâta, nu a putut fi primit, întrucât transmiterea 
dreptului de proprietate s-a făcut de către Statul Român, titular al dreptului de proprietate 
cf. Deciziei nr.468/31 Octombrie 1987 emisa de Comitetul Executiv al Consiliului 
Popular al JudeŃului Cluj, decizie menŃionată în Cartea Funciară, ori cercetarea 
valabilităŃii transmiterii dreptului nu s-a putut face fără prealabila cercetare a preluării 
bunului de către Stat.  

În aceste condiŃii, este evident că acŃiunea formulată de reclamanŃi pentru 
restabilirea dreptului lor de proprietate apare ca o acŃiune în revendicarea imobilului pe 
calea dreptului comun şi se încadrează în interpretarea dată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie Decizia în interesul legii nr.33/2008.  

Totodată, instanŃa a reŃinut că reclamanŃii au invocat dispoziŃiile art.21 din 
ConstituŃie şi art.6 din CEDO susŃinând posibilitatea formulării unei asemenea cereri pe 
aceasta cale, soluŃia contrară, de respingere a acŃiunii lor ca inadmisibilă pentru 
considerentul că nu au urmat procedura legii speciale - Legea nr. 10/2001 urmând a 
constitui o îngrădire inacceptabilă a dreptului lor de acces la justiŃie.  

Aplicând Decizia nr.33/2008, în cazul de faŃă, instanŃa a constatat că reclamanŃii 
nu au utilizat procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, pentru a se constata 
nevalabilitatea preluării bunului de către stat, opunând în acŃiunea în revendicare de drept 
comun înscrierile din cartea funciară cu privire la dreptul lor de proprietate asupra 
imobilului în litigiu.  

Pe de altă parte, pârâta S.T.A. a opus reclamanŃilor un contract de vânzare-
cumpărare încheiat cu Statul Român, care îşi justifica dreptul de proprietate prin Decizia 
nr.468/31.10.1987 emisă de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al JudeŃului Cluj 
în temeiul Decretului nr. 223/1974 prin care bunul a fost preluat de către stat, preluare 
care nu a fost contestată de către reclamanŃi sub aspectul caracterului abuziv sau nu, 
situaŃie în care de asemenea sunt incidente dispoziŃiile Deciziei nr.33/2008 privitoare la 
concursul dintre acŃiunea în revendicare pe dreptul comun  şi ConvenŃia Europeană a 
Drepturilor Omului. InstanŃa apreciază că invocarea „caducităŃii” deciziei contestate 
raportat la abrogarea Decretului care a stat la baza emiterii deciziei, constituie o eludare a 
dispoziŃiilor Legii nr.10/2001 care se referă la imobile preluate abuziv, reclamanŃii 
invocând de fapt caracterul abuziv al preluării mascat prin invocarea caducităŃii. 

Art.1 din Protocolul nr.1 adiŃional la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, 
temei invocat de reclamanŃi, garantează protecŃia unui bun actual aflat în patrimoniul 
persoanei interesate sau a unei speranŃe legitime cu privire la valoarea patrimonială 
respectivă, ori, simpla solicitare de a obŃine un bun preluat de stat nu reprezintă nici un 
bun actual şi nici o speranŃă legitimă, soluŃie afirmată de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului.  



În speŃă, reclamanŃii au invocat înscrierea acestora în cartea funciară în calitate de 
proprietari, căreia i se opune Decizia nr. 468/31 Octombrie 1987 de preluare a bunului de 
către Stat, prin Decretul nr. 223/1974, preluare cu plata de despăgubiri către reclamanŃi, 
cu privire la care nu s-a invocat nevalabilitatea, astfel încât, instanŃa a apreciat că aceştia 
nu deŃin un bun în sensul art.1 Protocol 1 sau o speranŃă legitimă (precum o notificare în 
baza Legii nr.10/2001, chiar şi respinsă, sau o hotărâre judecătorească irevocabilă de 
constatare a nevalabilităŃii titlului statului.) 

În acest context, instanŃa a apreciat că acŃiunea reclamanŃilor este inadmisibilă 
raportat la Decizia în interesul legii nr.33/2008 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie, fiind respinsa ca atare. 

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, reclamanŃii au fost obligaŃi, în solidar, 
faŃă de care s-a reŃinut culpa procesuală, la plata către pârâta Somlea Tala Aurelia a sumei 
de 3.000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 331/A din 26.06.2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanŃii T.E. şi T.A., împotriva SentinŃei civile 
nr.16.802/01 Noiembrie 2011, pronunŃată în dosarul civil nr.3647/211/2010 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Au fost obligaŃi apelanŃii să plătească intimatei S.T.E. suma de 1.500 lei, 
cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Judecătoria a dat eficienŃă Deciziei de recurs în interesul legii nr.33/2008 

pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în sensul că a apreciat că prin acŃiunea 
promovată de constatare a caducităŃii deciziei de preluare emisă în baza Decretului 
nr.223/1974, de anulare a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii 
nr.112/1995 şi de rectificare a cărŃii funciare, se tinde la recunoaşterea dreptului de 
proprietate al reclamanŃilor, fiind o veritabilă acŃiune în revendicare, intrând astfel sub 
incidenŃa deciziei de recurs menŃionate. 

Drept urmare, motivul invocat privind necercetarea fondului cauzei, de fapt 
nepronunŃarea asupra tuturor capetelor de cerere este neîntemeiat. 

S-a mai invocat contradictorialitatea motivării prin trimiterea la dispoziŃiile Legii 
10/2001 deşi acŃiunea a fost calificată ca fiind de drept comun, însă această referire a 
instanŃei s-a făcut în contextul inadmisibilităŃii cererii raportat la faptul că există o 
reglementare specială care prevalează.  

Totodată s-a criticat motivarea sentinŃei şi din perspectiva preluării abuzive, şi a 
caducităŃii, dar, chiar dacă există o inadvertenŃă în aprecierea acestor aspecte, chestiunile 
respective nu impietează asupra soluŃiei date.  

În acord cu opinia primei instanŃe, cu toate că acŃiunea înaintată nu are ca obiect 
strict revendicarea, demersul judiciar iniŃiat are ca şi finalitate recunoaşterea dreptului de 
proprietate a reclamanŃilor pe calea dreptului comun, prin formularea unor petite de 
constatare a caducităŃii, nulităŃii şi rectificării. 

Însă, acest aspect nu înlătură excepŃia inadmisibilităŃii, în condiŃiile în care 
reclamanŃii puteau dobândi restituirea proprietăŃii lor, preluate în mod abuziv de către 
Statul Român şi apoi înstrăinată în favoarea foştilor chiriaşi, în temeiul legii speciale, 
Legea nr.10/2001 care prevede o anumită procedură şi anumite termene atât din 
perspectiva formulării notificării, cât şi a înaintării cererii de constatare a nulităŃii 
absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor. 



Din cuprinsul dosarului rezultă că reclamanŃii nu s-au prevalat de dispoziŃiile 
acestei legi, recurgând direct la procedura de drept comun, încălcând astfel  principiul 
specialia generalibus derogant.  

În acest sens, al imposibilităŃii opŃiunii între calea specială şi calea de drept 
comun este art.46 alin.4 din Legea nr.10/2001 conform căruia „ persoana îndreptăŃită are 
obligaŃia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare”.  

ReclamanŃii nu se pot prevala de încălcarea dreptului garantat de art.6 din 
ConvenŃie, atâta timp cât satisfacerea drepturilor lor se putea realiza prin procedura 
reglementată de Legea nr.10/2001 care nu este sustrasă controlului instanŃei judecătoreşti, 
dimpotrivă în cazul refuzului de soluŃionare a notificării, s-a recunoscut competenŃa 
instanŃelor de judecată de a soluŃiona pe fond nu numai contestaŃia, dar şi notificarea. 

ApelanŃii au invocat faptul că Înalta Curte a considerat că existenŃa Legii 10/2001 
nu exclude posibilitatea de a se recurge la dreptul comun, însă instanŃa supremă a avut în 
vedere situaŃia în care reclamantul se poate prevala de un bun în sensul art.1 din Primul 
Protocol adiŃional, respectiv o hotărâre judecătorească anterioară prin care i s-a 
recunoscut dreptul la imobil sau o speranŃă legitimă ori, în prezenta cauză, nu se verifică 
această condiŃie neiniŃiind reclamanŃii nici un demers în sensul redobândirii bunului, iar 
prin faptul că acest imobil este preluat în mod abuziv şi   restituibil nu poate constitui o 
speranŃă legitimă, practica judiciară constanŃă în materie fiind aceea de anulare a 
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995 doar în contextul 
Legii 10/2001 cu respectarea implicită a termenului de un an de la apariŃia legii . 

FaŃă de cele ce preced, tribunalul a menŃinut soluŃia judecătoriei ca fiind 
temeinică şi legală. 

ReŃinând culpa procesuală a apelanŃilor, în temeiul art.274 Cod procedură civilă, 
i-a obligat să plătească intimatei S.T.E. suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată în apel, 
reprezentând onorariu avocaŃial conform chitanŃei nr.34/05 Iunie 2012 eliberată de 
avocat. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanŃii T.E. şi T.A. solicitând 
în principal casarea deciziei atacate, admiterea apelului reclamanŃilor şi desfiinŃarea 
sentinŃei cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei de fond, iar în subsidiar casarea 
deciziei cu trimiterea spre rejudecare a apelului, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că decizia atacată este nelegală deoarece instanŃa de apel nu 
a examinat niciuna dintre criticile aduse de reclamanŃi sentinŃei apelate, cu excepŃia celei 
de la pct. 4 din motivele de apel. 

Totodată, ambele instanŃe de fond, respingând acŃiunea reclamanŃilor pe excepŃia 
inadmisibilităŃii, au pronunŃat o soluŃie nelegală, cu încălcarea art. 21 alin. 1-3 din 
ConstituŃie, art. 6 din CEDO şi art. 1 din Primul Protocol adiŃional la ConvenŃie. 

Motivarea ambelor instanŃe este axată în principal pe statuările deciziei nr. 
33/2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, fără a examina starea de fapt învederată de 
reclamanŃi prin acŃiune şi temeiurile juridice ale acesteia, deci fără a intra în cercetarea 
fondului. 

Chiar dacă s-a soluŃionat acŃiunea pe excepŃia inadmisibilităŃii, şi în mod normal 
această excepŃie face de prisos cercetarea fondului, este de observat că Înalta Curte 
statuează în motivarea deciziei nr. 33/2008 că este necesar a se analiza circumstanŃele 
concrete ale fiecărei cauze pentru a se verifica dacă acŃiunea în revendicare împotriva 
terŃului dobânditor de bună credinŃă poate fi admisă fără despăgubirea terŃului. Ori, în 



speŃă fără abordarea şi examinarea fondului cauzei nu se pot stabili circumstanŃele 
concrete ale cauzei şi mai ales buna sau reaua credinŃă a pârâtei, de care depinde soluŃia 
în cauză. Rezultă deci că ambele instanŃe au ignorat cu desăvârşire statuările deciziei nr. 
33/2008 pronunŃată în interesul legii de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 

Deşi tribunalul reŃine că există inadvertenŃe în motivarea instanŃei de fond din 
perspectiva preluării abuzive şi a caducităŃii nu precizează în ce constau acestea şi care 
sunt efectele celor două instituŃii în cauză. În speŃă, Statul Român nu şi-a întabulat 
niciodată dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu, neputând transmite deci 
valabil un drept neîntabulat, nefiind suficientă în această privinŃă menŃionarea în CF a 
deciziei de preluare nr. 468/1987. 

Deşi este real faptul că reclamanŃii nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 
10/2001 această împrejurare nu este de natură să-i priveze de drepturile lor fundamentale, 
respectiv dreptul la un proces echitabil şi dreptul de proprietate. AcŃiunea reclamanŃilor 
nu putea fi respinsă ca inadmisibilă, ignorându-se cu desăvârşire că aceştia au figurat ca 
proprietari tabulari în perioada 14.09.1981-03.03.1997. 

Privarea reclamanŃilor de bunul în litigiu în absenŃa oricărei despăgubiri constituie 
în mod cert o încălcare a dispoziŃiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvenŃie. 

De asemenea, se impune a se constata că pârâta este în mod vădit de rea credinŃă 
nepunându-se problema vreunei despăgubiri în favoarea acesteia. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 7 şi 9 raportat la art. 312 alin. 1-
3 C.pr.civ. 

În apărare, pârâta S.T.E. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte nesoluŃionarea cauzei pe fond, atâta 
timp cât instanŃa de apel a reŃinut incidenŃa excepŃiei inadmisibilităŃii nu era necesară 
reluarea motivării asupra fiecărui capăt de cerere, cu atât mai mult cu cât instanŃa de fond 
a analizat toate aceste aspecte. 

Referitor la încălcarea art. 21 alin. 3 din ConstituŃie s-a arătat că nu se pune 
problema încălcării accesului reclamanŃilor la justiŃie şi la un proces echitabil, reclamanŃii 
neuzând de dispoziŃiile legilor speciale puse la dispoziŃie foştilor proprietari de-a lungul 
timpului după anul 1989. 

În ceea ce priveşte caducitatea, preluarea abuzivă şi buna sau reaua credinŃă a 
pârâtei s-a arătat că acŃiunea formulată este de fapt o veritabilă revendicare pe drept 
comun prin care s-a încercat eludarea dispoziŃiilor Legii nr. 10/2001. 

Pârâta a făcut referiri la instituŃia caducităŃii atât din punct de vedere teoretic cât şi 
în  ceea ce priveşte cauza dedusă judecăŃii, concluzionând în sensul că nu se poate 
constata caducitatea deciziei nr. 468/1987 a Consiliului Popular JudeŃean, fiind vorba 
despre un act valabil care şi-a produs efectele. 

S-a mai învederat de către pârâtă că în mod corect a concluzionat instanŃa de apel 
că la pronunŃarea deciziei în interesul legii nr. 33/2008 instanŃa supremă a avut în vedere 
situaŃia în care reclamantul se poate prevala de un bun în sensul art. 1 alin. 1 din 
Protocolul adiŃional nr. 1, în prezenta cauză neverificându-se această condiŃie atâta timp 
cât reclamanŃii nu au făcut nici un demers în sensul redobândirii bunului. 

Instituirea unor termene pentru apărarea dreptului de proprietate nu sunt contrare 
spiritului practicii CEDO, Curtea Europeană de Drepturilor Omului recunoscând că 
statele au o marjă de apreciere referitor la existenŃa unei probleme de interes public, 



invocându-se în acest sens cauza Păduraru împotriva României şi cauza Raicu împotriva 
României. 

ReclamanŃii nu au un bun actual în sensul ConvenŃiei Europene a Drepturilor 
Omului. 

Faptul că Legea nr. 10/2001 prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri 
administrative prealabile nu conduce la privarea de dreptul la un tribunal neîncălcându-se 
prevederile art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Pârâta a mai invocat principiul „error comunis facit jus”. 
În drept au fost invocate dispoziŃiile CEDO, decizia în interesul legii nr. 33/2008 

a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, jurisprudenŃa comunitară şi naŃională referitoare la 
situaŃia imobilelor preluate abuziv, art. 15 alin. 2 din ConstituŃie, art. 115 şi art. 274 
C.pr.civ. 

Analizând recursul declarat de reclamanŃii T.E. şi T.A. împotriva deciziei civile 
nr. 331/A din 26 iunie 2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

1.Decizia pronunŃată de instanŃa de apel este motivată, faptul că s-au reluat o parte 
din argumentele reŃinute de judecătorie la pronunŃarea soluŃiei, argumente apreciate ca 
fiind corecte de către instanŃa de apel, neputând conduce la concluzia nemotivării 
deciziei. 

2.Prin respingerea acŃiunii ca inadmisibilă, având în vedere motivele pentru care 
s-a pronunŃat această soluŃie, nu se pune problema încălcării accesului liber la justiŃie sau 
a dreptului la un proces echitabil, şi cu atât mai puŃin a dreptului de proprietate, drepturi 
protejate într-adevăr de ConstituŃia României şi ConvenŃia Europeană a Drepturilor 
Omului, dar nu în mod absolut. 

În ceea ce priveşte dreptul de acces la justiŃie şi la un proces echitabil, acestea 
sunt asigurate în cadrul procedurii judiciare prevăzute de Legea nr.10/2001. Curtea 
Europeană a decis că dreptul de acces la justiŃie este compatibil cu anumite limitări, 
statele dispunând de o anumită marjă de apreciere în acest sens. 

În cuprinsul deciziei în interesul legii nr.33/2008 se arată în acest sens că 
adoptarea unei reglementări speciale, derogatorie de la dreptul comun, cu consecinŃa 
imposibilităŃii utilizării unei reglementări anterioare, nu încalcă art.6 din ConvenŃie în 
situaŃia în care calea oferită de legea specială pentru valorificarea dreptului este una 
efectivă, ceea ce nu se contestă în cauză. 

3.Nu se pune problema casării deciziei atacate şi a trimiterii cauzei spre 
rejudecare instanŃei de fond pentru necercetarea fondului decât în situaŃia în care s-ar 
aprecia că în mod greşit s-a soluŃionat cauza fără a se intra în cercetarea fondului. Ori, aşa 
cum au reŃinut şi instanŃele de fond, în cazul dedus judecăŃii nu se impunea raportat în 
principal la decizia în interesul legii nr.33/2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie 
cercetarea altor elemente decât cele care au fost analizate de către cele două instanŃe de 
fond.  

Decizia nr.33/2008 este explicită în ceea ce priveşte situaŃia care ar impune o 
cercetare a fondului, respectiv o analiză detaliată a circumstanŃelor concrete ale cauzei. 
Este vorba de situaŃia în care reclamantul care a intentat acŃiunea în revendicare 
întemeiată pe dispoziŃiile dreptului comun s-ar putea prevala de un bun, în sensul art.1 
din Primul Protocol adiŃional la CEDO. Dar în cazul reclamanŃilor din acest dosar, astfel 
cum s-a arătat de către judecătorie şi apoi de către tribunal, aceştia nu au un bun în sensul 
ConvenŃiei, respectiv o hotărâre judecătorească anterioară prin care să li se fi recunoscut 



dreptul de proprietate asupra imobilului,  sau o speranŃă legitimă în acest sens, dedusă din 
dispoziŃiile legii speciale unite cu o jurisprudenŃă constantă în acest sens. ReclamanŃii se 
prevalează numai de un drept de proprietate înscris în cartea funciară în anul 1981, asupra 
unui imobil care a fost expropriat în anul 1987 de către Statul Român, care a fost apoi 
înstrăinat în favoarea pârâtei S.T.A.. Deci simpla solicitare de a obŃine un bun preluat de 
stat nu reprezintă un bun actual  şi nici o speranŃă legitimă(cauza Poenaru împotriva 
României). 

Cea care are un bun în sensul ConvenŃiei, protejat de asemenea prin aceasta, este 
pârâta S.T.A., dreptul de proprietate al acesteia fiind de asemenea înscris în cartea 
funciară la această dată, în baza unui contract de vânzare cumpărare valabil până la proba 
contrară, probă care putea fi făcută numai în condiŃiile şi termenele expres prevăzute de 
Legea nr.10/2001 având în vedere că la acest moment reclamanŃii nu se pot prevala de un 
bun în sensul ConvenŃiei, aşa cum s-a arătat mai sus. 

Astfel cum s-a reŃinut şi de către instanŃele de fond, prin acŃiunea formulată 
reclamanŃii urmăresc redobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, 
prin invocarea unor dispoziŃii de drept comun interne(inclusiv art.480, art.481 C.civ.), a 
unor prevederi constituŃionale şi din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce 
este inadmisibil în condiŃiile în care reclamanŃii nu au înŃeles să valorifice dispoziŃiile 
legii speciale puse la dispoziŃia lor în acest sens. 

În jurisprudenŃa CEDO s-a afirmat în mod constant( a se vedea în acest sens cauza 
Păduraru contra României) că prin ConvenŃie, art.1 din Protocolul nr.1, nu se impune 
statelor contractante nici o obligaŃie specifică de reparare a nedreptăŃilor sau prejudiciilor 
cauzate înainte ca ele să fi ratificat ConvenŃia. SoluŃia aleasă de către Statul Român în 
acest sens este cea care rezultă din Legea nr.10/2001, reclamanŃii neputând ignora această 
opŃiune a Statului Român în materia retrocedării imobilelor preluate abuziv în perioada 
1945-1989. ExistenŃa unor termene şi condiŃii prevăzute de această lege specială sunt de 
asemenea măsuri compatibile cu prevederile ConvenŃiei raportat la principiul securităŃii 
raporturilor juridice civile. 

Relevant este şi că în decizia în interesul legii nr.33/2008 s-au reluat 
considerentele deciziei în interesul legii nr. 53/2007 prin care s-a statuat că „ prin 
dispoziŃiile sale Legea nr.10/2001 a suprimat practic posibilitatea recurgerii la dreptul 
comun în cazul ineficacităŃii actelor de preluare a imobilelor naŃionalizate, şi fără să 
diminueze accesul la justiŃie, a adus perfecŃionări sistemului reparator, subordonându-l 
totodată controlului judecătoresc prin norme de procedură cu caracter special.”  

4. Raportat la considerentele de mai sus este irelevantă abordarea instanŃelor de 
fond în ceea ce priveşte noŃiunile de preluare abuzivă sau caducitate, în cauză 
neimpunându-se cercetarea cauzei pe fond. 

Prin urmare, având în vedere considerentele anterioare, în ansamblu, recursul 
declarat de către reclamanŃii T.E. şi T.A. împotriva deciziei civile nr. 331/A din 26 iunie 
2012 a Tribunalului Cluj apare ca nefondat, urmând a fi respins în temeiul art.312 alin.1 
C.pr.civ, menŃinându-se decizia atacată ca legală. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. instanŃa va obliga recurenŃii să plătească 
intimatei S.T.E. suma de 1500 lei, cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariu 
avocaŃial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 



Expropriere în vederea construirii unor autostrăzi. Valoare mai mică 
a terenului stabilită prin expertiza judiciară decât valoarea stabilită prin 

hotărârile de expropriere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4365/R din 19 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 469 din 08.06.2012 a Tribunalului Clujs-a admis în parte 
acŃiunea civilă formulată de reclamantul N.V. împotriva pârâtului Statul Român prin 
Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România S.A. şi, în 
consecinŃă, s-a anulat parŃial Hotărârile nr.28/12 Mai 2008, nr.29/12 Mai 2008 şi 30/12 
Mai 2008, emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004 de pe lângă Consiliul 
local Turda, în sensul stabilirii despăgubirii totale pentru terenurile expropriate prin 
aceste hotărâri la suma de 12.755,09 lei. 

Pârâtul a fost obligat să achite reclamantului suma de 2.672 lei, diferenŃa fiind 
consemnată la dispoziŃia reclamantului, precum şi suma de 500 lei, cheltuieli de judecată 
parŃiale. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că prin Hotărârea 
nr.28/12 Mai 2008, emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004 – Consiliul 
local Turda, s-a aprobat acordarea de despăgubiri în favoarea reclamantului pentru 
imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în suprafaŃă de 124 mp., făcând parte din 
tarlaua 25, parcela 63/1, identificat sub număr cadastral 3.410, evidenŃiat în Titlul de 
proprietate nr. 2828303/1407/25 Decembrie 1995, în cuantum de 5.177,71 lei, 
reprezentând echivalentul  sumei de 1.401,2 Euro raportat la cursul de 1 Euro = 3,6952 
lei din data de 09 Mai 2008. 

Prin Hotărârea nr.29/12 Mai 2008, emisă de aceeaşi comisie, s-a aprobat 
acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în 
suprafaŃă de 145 mp., făcând parte din tarlaua 24, parcela 21/2, identificat sub număr 
cadastral 324/1, evidenŃiat în acelaşi titlu de proprietate, în cuantum de 4.018,53 lei, 
reprezentând echivalentul  sumei de 1.087,5 Euro raportat la acelaşi curs Euro, iar prin 
Hotărârea nr. 30/12 Mai 2008, emisă de aceeaşi comisie, s-a aprobat acordarea de 
despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în suprafaŃă de 32 mp., 
făcând parte din tarlaua 24, parcela 16/1, identificat sub număr cadastral 326/1, evidenŃiat 
în acelaşi titlu de proprietate, în cuantum de 886,85 lei, reprezentând echivalentul  sumei 
de 240 Euro raportat la acelaşi curs Euro. 

Tribunalul în temeiul dispoziŃiilor art.9 alin.3 din Legea nr.198/2004 coroborat cu 
art.26, 27 din Legea nr.33/1994 a dispus efectuarea unei expertize tehnice, având ca şi 
obiective evaluarea terenului expropriat la momentul efectuării raportului de expertiză şi 
daunele aduse reclamantului ca urmare a exproprierii.  

Din raportul de expertiză efectuat de către comisia de experŃi formată din domnul 
expert B.G., domnul expert T.C. şi doamna expert P.M., rezultă că valoarea de circulaŃie 
a imobilelor la momentul realizării expertizei este de 7.968 lei, respectiv 4.248 lei, adică 
989 Euro, pentru terenul arabil şi 3.720 lei, adică 866 Euro pentru terenul livadă. 

Constatându-se o anumită depreciere a zonei adiacente parcelelor expropriate 
(alunecări de teren şi taluzări), zona depreciată reprezentând 20% din suprafaŃa 
expropriată,  s-a stabilit că preŃul unitar se va majora cu acest procent, aşa încât rezultă un 
total de 9.744 lei, adică 2.280 Euro, din care 5.310 lei echivalent a 1.240 Euro pentru 



terenul arabil în suprafaŃă de 177 mp. şi 4.464 lei, adică 1.040 Euro pentru terenul livadă 
în suprafaŃă de 124 mp. 

Ca urmare a calculării unor despăgubiri inferioare celor stabilite prin hotărârile de 
expropriere, reprezentanta reclamantului a solicitat efectuarea unei expertize de evaluare 
a terenurilor la momentul exproprierii, rezultând un total de 13.358 lei, adică 6.845 lei 
pentru terenul livadă şi 177 mp. pentru terenul arabil, sumă care depăşeşte cea stabilită de 
comisia de expropriere şi 2672 lei cu titlu de daune. 

Cu toate acestea, tribunalul a apreciat că se impune a se face aplicarea 
prevederilor art.9 alin.3 din Legea nr.19/2004, în sensul că modificându-se alineatul trei 
al acestei legi prin O.U.G. nr.228/2008, raportarea în ceea ce priveşte stabilirea 
despăgubirii trebuie să se realizeze nu la momentul transferului dreptului de proprietate, 
aşa cum s-a făcut iniŃial, ci la momentul efectuării expertizei, legiuitorul făcând trimitere 
la art.21-27 din Legea nr.33/1994, care stabileşte clar ca şi moment de referinŃă data 
întocmirii raportului de expertiză raportat la necesitatea ca despăgubirea să fie actuală. 

Aşadar, tribunalul s-a raportat la concluziile primului raport de expertiză şi în 
condiŃiile în care suma rezultată este mai mică decât cea avută în vedere de către 
expropriator, tribunalul în baza art.27 alin.2 din Legea nr.33/1994 a menŃinut această 
sumă stabilită la momentul exproprierii, adiŃionând doar daunele produse persoanei 
expropriate ca urmare a deteriorării terenului rămas în proprietatea sa prin alunecare şi 
taluzare, în cuantum de 2672 lei. 

În privinŃa acestor daune, pârâtul a formulat obiecŃiuni, în sensul că acestea nu pot 
fi stabilite de către experŃi evaluatori şi topografi, ci de un expert în specialitatea 
agricultură, însă tribunalul a considerat că această comisie de experŃi este abilitată să 
stabilească acest prejudiciu, evaluându-l la un procent de 20% din valoarea suprafeŃei 
expropriate. 

În temeiul dispoziŃiilor art.276 Cod procedură civilă, fiind în culpă procesuală, 
tribunalul l-a obligat pe pârât să achite reclamantului suma de 500 lei, cheltuieli de 
judecată, reprezentând 100 lei, o parte din onorariu avocaŃial achitat conform chitanŃei 
nr.00076/04.08.2008, eliberat de avocat Nemeş Lucia Olimpia raportat la pretenŃiile 
admise şi 400 lei, onorariu cuvenit comisiei de experŃi din totalul de 1.200 lei, raportat la 
faptul că tribunalul şi-a însuşit doar concluzia favorabilă a acestei comisii cu privire la 
daunele produse în urma exproprierii, aşa cum a reieşit din cea de-a doua expertiză. 

Împotriva acestei sentinŃe pârâtul Statul Român, prin Compania NaŃională de 
Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România – S.A. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanŃei admiterea recursului, în principal, modificarea hotărârii atacate în 
sensul respingerii cererii de chemare în judecată, iar în subsidiar, casarea hotărârii 
criticate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalul Cluj, precum şi obligarea 
intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a învederat  că instanŃa de fond nu a motivat 
soluŃia de anulare a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor. Cu privire la 
primul capăt din cererea introductivă de instanŃă, pârâtul a invocat excepŃia de 
inadmisibilitate, în sensul că potrivit dispoziŃiilor art. 7, art. 9 din Legea nr. 198/2004 şi 
art. 10 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 198/2004, cererea de constatare a 
nulităŃii absolute parŃiale a hotărârilor este inadmisibilă întrucât instanŃa de judecată este 
investită doar cu stabilirea cuantumului despăgubirilor fără a putea dispune anularea unor 
acte juridice unilaterale. 



În mod nelegal prima instanŃă a acordat reclamantului un prejudiciu neexistent şi 
nedovedit pronunŃând o hotărâre dată cu aplicarea şi interpretarea greşită a prevederilor 
art. 9 din Legea nr. 198/2004 coroborat cu art. 26 din Legea nr. 33/1994. 

Din interpretarea acestui ultim text legal rezultă că, pentru acordarea 
despăgubirilor, legiuitorul a avut în vedere teza unui prejudiciu cert, existent şi probat. 

În speŃă, prejudiciul a fost prezentat doar de către experŃi, iar instanŃa l-a reŃinut ca 
atare fără îndeplinirea cerinŃelor legale. ExperŃii judiciari au stabilit că prejudiciul îl 
constituie împrejurarea că suprafaŃa afectată de măsura exproprierii este mai mare decât 
suprafaŃa expropriată cu 20 %. În cuprinsul lucrării de expertiză nu există nici măcar o 
schiŃă relevantă care să poată susŃine concluziile referitoare la existenŃa şi dimensiunea 
unui prejudiciu. Mai mult decât atât, aceeaşi experŃi judiciari au prezentat concluzii 
diferite în sensul că în raportul de evaluare întocmit pentru data de 07.09.2010 experŃii au 
estimat că zona depreciată reprezintă 20 % din valoarea expropriată, astfel că preŃul 
unitar se va majora cu acest procent, în raportul de expertiză întocmit pentru data de 
09.03.2012, comisia de experŃi a apreciat op extindere în fapt a terenului pierdut de 
reclamant, cu 20 % faŃă de suprafaŃa expropriată de 177 mp. Procedând în acest mod, 
experŃii au apreciat în mod superficial procentul de ocupare a suprafeŃei terenului rămas 
doar la terenul de 177 mp., fără a avea în vedere şi terenul expropriat, având categoria 
livezi, în suprafaŃă de 124 mp.  

Cu toate acestea, atât experŃii cât şi instanŃa au calculat prejudiciul prin raportare 
la suprafaŃa de teren de 124 mp., în privinŃa cărora tot experŃii s-au pronunŃat în sensul că 
nu este afectată în mod indirect. 

Deci, trebuie înlăturat din totalul de 2627 lei, cel puŃin 1369 lei care a fost 
stabilită în mod greşit cu titlu de prejudiciu. 

În opinia recurentului, pentru clarificarea prejudiciului prezintă utilitate efectuarea 
unei expertize suplimentare judiciare topografice prin care să se identifice cu exactitate 
suprafeŃele de teren expropriate şi să se măsoare care este suprafaŃa de teren efectiv 
ocupată şi care excede celei ocupate. 

În concluzie, experŃii au fabricat un prejudiciu care în speŃă nu există, nu este cert 
şi nu este determinat, în condiŃiile în care terenul arabil neexpropriat a rămas în 
continuare în proprietatea reclamantului care îl poate lucra în continuare conform 
destinaŃiei sale. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 7, 9 şi art. 3041 C.pr.civ.  
Reclamantul intimat N.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat şi, în consecinŃă, menŃinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi 
temeinică. 

În susŃinerea poziŃiei procesuale, reclamantul intimat a arătat că toate criticile 
recurentului nu sunt întemeiate întrucât comisia de experŃi a calculat în mod just 
despăgubirile cuvenite la suma de 2.672 lei. 

Analizând sentinŃa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., reŃine următoarele:  

Prin acŃiunea civilă înregistrată la data de 04.08.2008, reclamantul N.V. a chemat 
în judecată pârâŃii Statul Român prin Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri 
NaŃionale din România S.A, Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004 a jud. Cluj şi 
Consiliul Local Turda, solicitând instanŃei să dispună anularea Hotărârilor nr. 28, nr. 29 şi 
nr. 30 emise la 12.05.2008, în sensul majorării cuantumului despăgubirilor pentru 



suprafaŃa de 124 mp., de la suma de 1.401,20 euro la 8.680 euro, pentru suprafaŃa de 145 
mp., de la suma de 1.087,50 euro la suma de 10.150 euro şi pentru suprafaŃa de 32 mp. de 
la suma de 240 euro la 2.240 euro, cu obligaŃia pârâtului Statul Român de a emite noi 
hotărâri prin care să se acorde despăgubirile solicitate şi de obligare a aceluiaşi pârât la 
plata sumelor ce vor fi stabilite cu titlu de despăgubiri. 

Totodată, reclamantul a solicitat şi obligarea expropriatorului la exproprierea 
întregii suprafeŃe de teren, respectiv 2.000 mp. din tarla 25, parcela 63/1 şi 5.950 mp. din 
tarla nr. 24, parcela nr.21/2, cu obligarea pârâŃilor la plata despăgubirilor aferente de 70 
euro/mp., respectiv 140.000 euro şi 416.500 euro. 

Prin Hotărârea nr.28/12 Mai 2008, emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 
198/2004 – Consiliul local Turda, s-a aprobat acordarea de despăgubiri în favoarea 
reclamantului pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în suprafaŃă de 124 
mp., făcând parte din tarlaua 25, parcela 63/1, identificat sub număr cadastral 3.410, 
evidenŃiat în Titlul de proprietate nr. 2828303/1407/25 Decembrie 1995, în cuantum de 
5.177,71 lei, reprezentând echivalentul  sumei de 1.401,2 Euro raportat la cursul de 1 
Euro = 3,6952 lei din data de 09 Mai 2008. 

Prin Hotărârea nr.29/12 Mai 2008, emisă de aceeaşi comisie, s-a aprobat 
acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în 
suprafaŃă de 145 mp., făcând parte din tarlaua 24, parcela 21/2, identificat sub număr 
cadastral 324/1, evidenŃiat în acelaşi titlu de proprietate, în cuantum de 4.018,53 lei, 
reprezentând echivalentul  sumei de 1.087,5 Euro raportat la acelaşi curs Euro, iar prin 
Hotărârea nr. 30/12 Mai 2008, emisă de aceeaşi comisie, s-a aprobat acordarea de 
despăgubiri pentru imobilul expropriat, situat în localitatea Turda, în suprafaŃă de 32 mp., 
făcând parte din tarlaua 24, parcela 16/1, identificat sub număr cadastral 326/1, evidenŃiat 
în acelaşi titlu de proprietate, în cuantum de 886,85 lei, reprezentând echivalentul  sumei 
de 240 Euro raportat la acelaşi curs Euro. 

În cauză, în faŃa primei instanŃe, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice 
judiciare de evaluare de către o comisie de experŃi alcătuită din: ing. T.C., ing. B.G. şi 
ing. P.M.. 

Primii 2 experŃi au concluzionat că terenul în litigiu este amplasat în extravilanul 
mun. Turda, tarla 24, parcela nr. 21/2 şi parcela nr. 16/1, teren agricol, precum şi tarla 25, 
parcela 63/1, teren livadă, întreg terenul arabil expropriat având valoarea de 4248 lei  = 
989 euro, iar întregul teren livadă expropriat având o valoare de 3720 lei = 866 euro, în 
total 1.855 euro. 

S-a considerat că suprafaŃa parcelelor expropriate este foarte redusă comparativ cu 
parcele iniŃiale, astfel încât nu afectează negativ valoarea acestora. S-a constatat o 
anumită depreciere a zonei adiacentă parcelelor expropriate (alunecări de teren şi 
taluzări) şi s-a estimat că zona depreciată reprezintă 20 % din suprafaŃa expropriată. În 
consecinŃă, preŃul unitar se va majora cu acest procent, astfel încât valoarea totală a 
despăgubirilor va fi pentru terenul arabil de 177 mp. de 5.310 lei = 1.420 euro, iar pentru 
terenul livadă de 124 mp. de 4.464 lei = 1.040 euro, în total 9.744 lei = 2.280 euro. 

Celălalt expert numit în cauză, P.M., a întocmit în mod separat un alt raport de 
expertiză tehnică judiciară prin care a concluzionat că suprafeŃele de teren de 145 mp. şi 
32 mp., obiect al prezentului dosar, reprezintă un supliment de expropriere a imobilelor 
identificate prin nr. cadastrale 323 şi 325, anterior expropriate de la reclamant. 



Reclamantul a formulat obiecŃiuni la raportul de expertiză, iar comisia de experŃi 
prin răspunsul formulat a arătat că despăgubirile evidenŃiate în expertiză s-au stabilit la 
momentul întocmirii acesteia, respectiv în luna iunie 2010, iar singura posibilitate de 
evaluare a terenurilor a fost utilizarea metodologiei de estimare a valorii terenurilor 
agricole elaborată de Comsia NaŃională de Exproprieri de Terenuri Agricole în Interes 
Public, respectiv metoda comparaŃiilor prin bonitarea calităŃii terenului şi aportul 
infrastructurii. Metoda comparaŃiei directe se referă la terenuri în intravilanul şi/sau 
extravilanul situat în vecinătatea limitei de intravilan şi nu a fost folosită întrucât nu s-au 
găsit contracte ferme de achiziŃionare a unor astfel de terenuri şi nici oferte credibile în 
publicaŃiile imobiliare.  

În consecinŃă, valoarea terenurilor la data întocmirii expertizei este de 49.761 ron 
echivalent a 11.649 euro, 1 euro = 4,2718 lei la momentul iunie 2010. 

În şedinŃa publică din 15.11.2011, instanŃa a încuviinŃat cererea reclamantului 
privind evaluarea imobilului evaluat la momentul exproprierii, 12 mai 2008 şi să arate 
dacă experŃii îşi menŃin punctul de vedere referitor la procentul de 20 % din raportul de 
expertiză iniŃial. 

Drept urmare, experŃii au întocmit un alt raport de expertiză tehnică judiciară prin 
care au concluzionat că la nivelul lunii mai 2008, terenul arabil avea o valoare de 36,8 
lei/mp., echivalent cu 10 euro/mp., iar terenul livadă avea o valoare de 55,2 lei/mp., 
echivalent cu 15 euro/mp.  

De asemenea, comisia de experŃi a arătat că terenul rămas neexpropriat nu a 
dobândit o valoare suplimentară, ci din contră, pe zona de vecinătate a gardului de 
protecŃie a autostrăzii s-a produs spălarea taluzului şi alunecarea acestui teren cu apariŃia 
unor crăpături mari, care a transformat zona respectivă în teren complet neproductiv. 
Comisia a apreciat o extindere în fapt a terenului pierdut de reclamant cu 20 % în plus 
faŃă de suprafaŃa expropriată de 177 mp. Astfel, valoarea despăgubirilor pentru terenul 
depreciat în urma lucrărilor la autostradă este de 1.303 lei pentru terenul arabil şi 1.369 
lei pentru terenul livadă, în total 2.672 lei. 

Împotriva acestei raport de expertiză, pârâtul a formulat obiecŃiuni, iar prin 
răspunsul la obiecŃiuni comisia de experŃi a arătat că îşi menŃine punctul de vedere în 
ceea ce priveşte estimarea valorii terenului expropriat precum şi a despăgubirilor.  

Motivul de apel invocat de pârât referitor la faptul că în mod greşit instanŃa de 
fond a reŃinut că este îndreptăŃită a se pronunŃa asupra anulării parŃiale a  actelor 
administrative, respectiv a hotărârilor de expropriere  mai sus arătate prin încălcarea 
prevederilor art.7, art.9 din Legea nr.198/2004 nu este întemeiat deoarece Legea 
nr.198/2004 în art.1 stipulează că „prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea 
unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi 
drumuri  de interes naŃional,  ….” 

Conform art.18 din Legea nr.198/2004, dispoziŃiile prezentei legi se completează 
în mod corespunzător cu prevederile Legii nr.33/1994, precum şi cu cele ale codului civil 
şi ale codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel. 

Prin urmare, din conŃinutul acestor acte normative rezultă în mod clar domeniul 
lor de aplicare, dar şi raportul dintre ele, în ceea ce priveşte regulile de interpretare în 
sensul că, Legea nr.198/1994 este o legea specială care derogă de la prevederile Legii 
nr.33/1994 care este legea generală în materia exproprierii pentru cauză de utilitate 
publică. 



Potrivit Legii nr.33/1994, procedura exproprierii se derulează în trei etape 
reglementate distinct de lege, şi anume : declararea de utilitate publică a exproprierii, 
măsuri premergătoare exproprierii, precum şi exproprierea propriu zisă şi stabilirea 
despăgubirilor. Primele două etape sunt administrative iar cea de-a treia este judiciară. 
Procedura de expropriere reglementată de Legea nr.198/2004, ca lege specială, este 
derogatorie de la Legea nr.33/1994 astfel încât prevederile art.7 şi art.9 din Legea 
nr.198/2004 au fost pe deplin respectate.   

Potrivit art.7 din Legea nr.198/2004, hotărârea de stabilire a cuantumului 
despăgubirii se emite în condiŃiile prevăzute la art. 5 şi 6 se comunică solicitantului, 
precum şi celorlalŃi titulari ori, după caz, titulari aparenŃi ai dreptului de proprietate.  

Reclamantul a înregistrat cererea de chemare în judecată la data de 04 august 
2008 când art. 9 din Legea nr.198/2004 avea următorul conŃinut: „Expropriatul 
nemulŃumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 8, precum şi orice persoană care 
se consideră îndreptăŃită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa 
instanŃei judecătoreşti competente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care 
i-a fost comunicată hotărârea comisiei prin care i s-a respins, în tot sau în parte, cererea 
de despăgubire. AcŃiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se 
soluŃionează potrivit dispoziŃiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. În acest caz, 
plata despăgubirii se face de către expropriator în termen de 30 de zile de la data 
solicitării, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de stabilire a 
cuantumului acesteia”. 

În acest sens, art.26 din Legea nr.33/1994 statuează că “Despăgubirea se compune 
din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane 
îndreptăŃite.  

La calcularea cuantumului despăgubirilor, experŃii, precum şi instanŃa vor tine 
seama de preŃul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea 
administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiza, precum şi de daunele 
aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăŃite, luând în considerare şi 
dovezile prezentate de aceştia.  

ExperŃii vor defalca despăgubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin 
titularilor de alte drepturi reale.  

În cazul exproprierii parŃiale, dacă partea de imobil rămasă neexpropriata va 
dobândi un spor de valoare ca urmare a lucrărilor ce se vor realiza, experŃii, Ńinând seama 
de prevederile alineatului precedent, vor putea propune instanŃei o eventuala reducere 
numai a daunelor.” 

Prin urmare, reclamantul în calitate de expropriat nemulŃumit de cuantumul 
despăgubirii prevăzute la art. 8 se poate adresa instanŃei judecătoreşti competente în 
termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 
alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea comisiei 
prin care i s-a respins, în tot sau în parte, cererea de despăgubire, astfel că acesta a sesizat 
tribunalul solicitând, în principal, majorarea despăgubirilor acordate prin hotărârile de 
expropriere, neavând nicio relevanŃă pe planul efectelor juridice produse, faptul că prima 
instanŃă a dispus anularea parŃială a hotărârilor.   



Critica pârâtului recurent referitoare la faptul că instanŃa de fond a acordat 
reclamantului un prejudiciu inexistent şi a pronunŃat hotărârea cu interpretarea şi 
aplicarea greşită a art.26 din Legea nr.33/1994 este apreciată de Curte ca fiind întemeiată 
pentru argumentele ce urmează a fi expuse.  

Conform art.27 din Legea nr.33/1994, „Primind rezultatul expertizei, instanŃa îl va 
compara cu oferta şi cu pretenŃiile formulate de părŃi şi va hotărî. Despăgubirea acordată 
de către instanŃă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai 
mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată”. 

Prin urmare, este de observat că valoarea stabilită pe cale judiciară, de  9.744 lei, 
respectiv de 2280 euro, pentru întregul teren expropriat, la momentul exproprierii, este 
mai mică decât aceea stabilită prin hotărârile de expropriere de 2728.7 euro, respectiv de 
10.083,09 lei, astfel încât în speŃă sunt incidente dispoziŃiile art.27 din Legea nr.33/1994 
motiv pentru care  instanŃa de judecată nu va putea să acorde reclamantului o despăgubire 
mai mare decât cea oferită de expropriator. 

În privinŃa susŃinerilor reclamantului intimat referitoare la repararea prejudiciului 
suferit ca urmare a deteriorării terenului rămas în proprietatea sa, prin alunecare şi 
taluzare, Curtea constată că acesta nu a solicitat primei instanŃe acordarea de despăgubiri 
pentru prejudiciul cauzat prin expropriere, tribunalul stabilind din oficiu, prin încheierea 
din data de 12.11.2008, la pct.2 din obiectivele expertizei de evaluare, stabilirea de 
despăgubiri pentru daunele aduse reclamanŃilor (f.12-14, vol.I, dosar fond). 

Conform art.26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 33/1994, despăgubirea se compune … şi 
din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăŃite. La calcularea 
cuantumului despăgubirilor, experŃii, precum şi instanŃa vor Ńine seama de … precum şi 
daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăŃite, luând în 
considerare şi dovezile prezentate de aceştia. 

Art.26 alin.4 din Legea nr. 33/1994 prevede că, în cazul exproprierii parŃiale, dacă 
partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de valoare ca urmare a 
lucrărilor ce se vor realiza, experŃii, Ńinând seama de prevederile alineatului precedent, 
vor putea propune instanŃei o eventuală reducere numai a daunelor. 

Din interpretarea textelor legale mai sus menŃionate rezultă că legiuitorul a avut în 
vedere la acordarea despăgubirilor şi prejudiciul cauzat proprietarului terenului 
expropriat în măsura dovedirii acestuia. 

În speŃă, evaluarea terenului supus exproprierii a avut în vedere două componente: 
valoarea de piaŃă a terenului expropriat şi sporul de valoare dobândit de terenurile rămase 
în proprietatea reclamantului ca urmare a  exproprierii şi s-a realizat în considerarea 
tuturor criteriilor necesare pentru stabilirea valorii reale actuale, corespunzătoare 
categoriei de folosinŃă, clasei de calitate, localizării faŃă de intravilanul localităŃii, rangul 
unităŃii administrative pe teritoriul căreia se află, importanŃa economică şi destinaŃia pe 
care o primeşte terenul. 

Contrar dispoziŃiilor art.1169 C.civ., în vigoare la data promovării acŃiunii,  
reclamantul, pe lângă faptul că nu a solicitat acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul 
cauzat ca urmare a deteriorării terenului rămas în proprietatea sa,   nu a prezentat instanŃei 
de judecată dovezi din care să rezulte prejudiciul produs de exproprierea parŃială. În lipsa 
unor probe adecvate care să dovedească susŃinerile reclamantului intimat din întâmpinare, 
acestea sunt simple afirmaŃii care nu pot produce efecte juridice. 



Având în vedere împrejurarea că reclamantul nu a solicitat, dar nici nu a dovedit 
existenŃa unui prejudiciu cauzat prin exproprierea parŃială a terenului în litigiu, Curtea 
apreciază că în speŃă sunt îndeplinite şi cerinŃele prevăzute de art.304 pct.6 C.pr.civ., în 
sensul că prin hotărârea criticată tribunalul a acordat ceea ce nu s-a cerut, pronunŃându-se 
practic ultrapetita, iar pretenŃiile reclamantului intimat menŃionate prin întâmpinare 
referitoare la stabilirea corectă a prejudiciului de către prima instanŃă sunt nefondate. 

În aceste condiŃii, Curtea constată că este inutilă cercetarea sentinŃei atacate prin 
prisma motivului de recurs subsidiar invocat de pârât referitor la casarea hotărârii şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanŃe pentru administrarea probei cu expertiza 
tehnică judiciară topografică. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi 
alin.3 C.pr.civ.  coroborat cu art. 3041 C.pr.civ. apreciază că sunt îndeplinite cerinŃele 
prevăzute de art.304 pct.6 şi pct.9 C.pr.civ., astfel că va admite recursul declarat de 
pârâtul Statul Român, prin Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din 
România S.A., împotriva sentinŃei civile nr. 469 din 08.06.2012 a Tribunalului Cluj, pe 
care o modifică în sensul că respinge acŃiunea civilă formulată de reclamantul N.V. 
împotriva pârâtului Statul Român prin Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri 
NaŃionale din România – S.A. 

În conformitate cu dispoziŃiile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea 
va obliga intimat N.V. să plătească recurentului suma de 400 lei, cheltuieli de judecată în 
recurs, reprezentând onorariul avocaŃial. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 
 
 
 

Rectificarea cotelor indivize comune, ca urmare a scoaterii unei 
uscătorii de bloc din părŃile indivize comune şi transformarea în proprietate 

exclusivă. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4178/R din 5 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 247/27.02.2012, pronunŃată de Judecătoria Dej, s-a admis 
acŃiunea civilă formulată de reclamanta B.C., în contradictoriu cu pârâŃii CEC Dej, 
B.C.R., V.R. SA, Ministerul FinanŃelor Publice – AFP Dej, B.G. Gherla, F.P., F.S.A., şi 
în consecinŃă: 

S-a dispus rectificarea cotelor indivize comune înscrise în CF col Dej nr. 8006 
privind imobilul cu nr.top.4264/S situat în Dej str. F. nr.11 Bl.C1, judeŃ Cluj, potrivit 
documentaŃiei tehnice întocmită de sing B.V., ca urmare a încetării destinaŃiei de 
folosinŃă comună a părŃii indivize comune reprezentată de uscătorie. 

S-a dispus întabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei B.C. 
asupra imobilului situat în Dej str. F. nr.11 Bl.C1, ap.31, judeŃ Cluj, având nr. top. nou 
4264/S/XXXI cu ramura de folosinŃă ”uscătorie” cu cota părŃi aferente părŃilor indivize 
comune menŃionate în documentaŃia tehnică întocmită de sing B.V., ca bun propriu în 
cota de 1/1 parte, cu titlu de cumpărare, dobândit în baza sentinŃei civile nr. 690/2009 
împreună cu încheierea civilă din 28.02.2011 ale Judecătoriei Dej. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 



„Prin acŃiunea civilă formulată de reclamanta B.C., în contradictoriu cu pârâŃii 
CEC DEJ, B.C.R., V.R. SA, MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE – AFP Dej, B.G. 
GHERLA, F.P., F.S.A., se solicită să se dispună rectificarea cotelor indivize comune 
înscrise în CF col Dej nr. 8006 privind imobilul cu nr.top.4264/S situat în Dej str. F. nr.11 
Bl.C1, judeŃ Cluj, potrivit documentaŃiei tehnice întocmită de sing B.V., ca urmare a 
încetării destinaŃiei de folosinŃă comună a părŃii indivize comune reprezentată de 
uscătorie. Să se dispună întabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei 
DB.C. ASUPRA imobilului situat în Dej str. F. nr.11 Bl.C1,ap.31, judeŃ Cluj, având 
nr.top.4264/S/XXXI cu ramura de folosinŃă”uscătorie” cu cota părŃi aferente părŃilor 
indivize comune menŃionate în documentaŃia tehnică întocmită de sing B.V., ca bun 
propriu în cota de 1/1 parte, cu titlu de cumpărare, dobândit în baza sentinŃei civile nr. 
690/2009 împreună cu încheierea civilă din 28.02.2011 ambele pronunŃate în dosarul nr. 
992/219/2009 al Judecătoriei Dej. 

În motivarea acŃiunii reclamanta arată că doreşte să-şi înscrie în CF dreptul de 
proprietate astfel dobândit. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosar de Statul Român prin Ministerul FinanŃelor 
Publice se solicită respingerea acŃiunii formulate de reclamantă, pe considerentul lipsei 
calităŃii procesuale pasive. 

Analizând probele dosarului, prima instanŃă a reŃinut următoarele:  
Potrivit documentaŃiei tehnice întocmită de sing B.V., s-a propus rectificarea 

cotelor indivize comune privind imobilul cu nr.top.4264/S situat în Dej str. F. nr.11 
Bl.C1, judeŃ Cluj, înscris în CF col Dej nr. 8006 ca urmare a încetării destinaŃiei de 
folosinŃă comună a părŃii indivize comune reprezentată de uscătorie. 

PârâŃii de ord.1-5 au fost împrocesuaŃi pentru opozabilitatea hotărârii, întrucât 
sunt titulari ai unui drept de ipotecă. 

Potrivit art.41 alin.2 din Legea 7/1996” Imobilul se poate modifica prin dezlipire, 
dacă se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei părŃi dintr-un imobil se face în 
lipsa unei convenŃii contrare, împreună cu sarcinile care grevează imobilul…. Dacă 
imobilele sunt grevate cu sarcini reale operaŃia de alipire, nu se poate face decât cu 
acordul titularilor acestor sarcini” 

De asemenea potrivit art.37 alin.1 din acelaşi act normativ” Hotărârea prin care s-
a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora 
acŃiunea nu va fi admisă” 

În baza sentinŃei civile nr. 690/2009 împreună cu încheierea civilă din 28.02.2011 
ambele pronunŃate în dosarul nr. 992/219/2009 al Judecătoriei Dej, reclamanta a dobândit 
dreptul de proprietate în cota de 1/1 parte, asupra imobilului ap. 31 cu nr. top. 
4264/S/XXXI cu ramura de folosinŃă ”uscătorie” prin încetarea destinaŃiei de folosinŃă 
comună a uscătoriei. 

Deoarece reclamanta doreşte să-şi înscrie în CF dreptul de proprietate astfel 
dobândit, instanŃa în temeiul art. 22, 33-37,42-45 din Legea 7/1996, art.658 din Noul cod 
civil, a admis acŃiunea aşa cum a fost formulată şi în baza actelor depuse la dosar. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel Statul Român prin Ministerul 
FinanŃelor Publice, solicitând modificarea acesteia, în sensul respingerii acŃiunii 
formulate de reclamantă. 

În motivarea apelului se arată că apelantul a învederat ca în cuprinsul cererii de 
chemare în judecata nu se regăsesc nici considerentele de fapt şi nici considerente de 



drept pe baza cărora reclamanta îşi formulează acŃiunea si în contradictoriu cu Ministerul 
FinanŃelor Publice în calitate de reprezentant al Statului Român alături de ceilalŃi pârâŃi 
din cauza. 

Din analiza documentaŃiei tehnice anexate în probaŃiune la acŃiune respectiv, a 
cărŃilor funciare rezulta ca Statul Român fără nici o altă menŃiune are întabulat un drept 
de proprietate asupra terenului pe care a fost edifica ulterior imobilul in discuŃie. 

Prin urmare, Ministerul FinanŃelor Publice nu a figurat niciodată în calitate de 
proprietar asupra terenului în discuŃie nici în nume propriu şi nici în calitate de 
reprezentat al statului şi nu a deŃinut nici un drept de garanŃie asupra acestuia. 

Mai arată că în cauză calitatea procesuala pasiva a MFP şi situaŃia juridica a 
terenului în discuŃie trebuie stabilita în acord cu prevederile legale care reglementează 
domeniul public, respectiv Legea 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic 
al acesteia. În concret, în conformitate cu prevederile art.3 alin.2 coroborat cu art.12 
alin.2, din Legea 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările si completările ulterioare, Ministerul FinanŃelor Publice are calitate de 
reprezentant al Statului numai atunci când obiectul litigiului se refera la bunuri care fac 
parte din domeniul public de interes naŃional, neavând calitate în cazul bunurilor atribuite 
în folosinŃa altor instituŃii sau autorităŃi astfel cum menŃionează reclamanta în 
considerentele acŃiunii. 

Terenul în discuŃie nu face parte din categoria bunurilor de interes public naŃional, 
întrucât pe acesta au fost edificate construcŃii deŃinute de persoane fizice. 

Prin întâmpinarea formulată intimata reclamantă B.C. a solicitat respingerea 
apelului, arătând că a înŃeles să formuleze acŃiunea în contradictoriu cu paratul STATUL 
ROMAN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE întrucât acesta figurează cu un 
drept de ipoteca pentru suma de 29.300 Euro, aprobat prin O.U.G. nr. 60/2009 şi H.G. nr. 
717/2009, înscris în CF nr.50012-C1-U1 Dej, nr. top. 4264/XXIX, sub C3, raportat la 
împrejurarea ca pârâŃii F.P. si soŃia F.S.A. au contractat un credit prin programul " Prima 
casa". 

În şedinŃa publică din 31.05.2012 Tribunalul, din oficiu, a invocat excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale active a Statului Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 297/31.05.2012, a admis excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale active a Statului Român prin Ministerul FinanŃelor Publice. 

A respins apelul declarat de Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice 
împotriva sentinŃei civile nr. 247/27.02.2012 pronunŃată în dosarul nr. 3710/219/2011 al 
Judecătoriei Dej, care a fost păstrată în întregime, ca fiind formulat de o persoană fără 
calitate procesuală. 

A fost obligat apelantul să plătească intimatei Baciu Cristina suma de 400 lei, 
cheltuieli de judecată în apel. 

Motivând decizia, Tribunalul a reŃinut, în considerentele acesteia, următoarele: 
„Prin acŃiunea formulată reclamanta B.C. a chemat în judecată, printre alŃii, şi pe 

pârâtul MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE, pe considerentul că acesta este înscris 
în CF în calitate de titular al unui drept de ipotecă asupra apartamentului nr.29, aflat în 
proprietatea numiŃilor FrenŃiu Petru şi FrenŃiu Simona Alexandrina. 

Aşadar, contrar susŃinerilor apelantului, Ministerul FinanŃelor Publice nu a fost 
chemat în judecată în calitate de reprezentant al Statului Român, ci în nume propriu. 



De asemenea, Ministerul FinanŃelor Publice a fost împrocesuat întrucât s-a 
susŃinut calitatea sa de titular al unui drept de ipotecă asupra imobilului menŃionat şi nu în 
calitate de proprietar asupra terenului înscris în CF 8006 Dej. De altfel, este de observat 
că Statul Român nu mai are calitatea de proprietar asupra terenului menŃionat, ca urmare 
a înstrăinării apartamentelor din blocul edificat pe teren şi a cotelor părŃi aferente 
apartamentelor, în favoarea unor persoane fizice. 

În consecinŃă, atât timp cât Ministerul FinanŃelor Publice are calitatea de parte în 
proces în nume propriu, apelul Statului Român, reprezentat de Ministerul FinanŃelor 
Publice, este formulat de o persoană care nu are calitatea de parte. 

Pentru aceste considerente, tribunalul urmează să admită excepŃia lipsei calităŃii 
procesuale active a Statului Român prin Ministerul FinanŃelor Publice şi să respingă 
apelul, ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală. 

În baza dispoziŃiilor art.274 C.proc.civ. apelantul va fi obligat să plătească 
intimatei suma de 400 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariul 
avocaŃial”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Statul Român, 
prin Ministerul FinanŃelor Publice, prin DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Cluj, 
solicitând, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ., modificarea hotărârii atacate, în sensul 
respingerii acŃiunii formulate de reclamantă. 

În motivarea recursului s-a arătat că soluŃia instanŃei de apel este greşită în 
condiŃiile în care a reŃinut poziŃia intimatei reclamante, potrivit căreia, aceasta a înŃeles să 
cheme în judecată Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, întrucât acesta are 
un drept de ipotecă înscris în CF. 

Ministerul FinanŃelor Publice are calitatea de reprezentant al Statului Român şi nu 
stă în judecată în nume propriu, fiind reprezentat în proces de DirecŃiile generale ale 
finanŃelor publice judeŃene/municipiului Bucureşti.  

S-au mai invocat în motivarea recursului dispoziŃiile Ordinului nr. 
2179/1528/25.08.2010, ale art. 15 din O.U.G. nr. 69/2010, ale art. 2, art. 16 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 69/2010, ale O.U.G. nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 109/2008. 

Recursul este netimbrat. 
Pentru primul termen de judecată stabilit în vederea judecării recursului, 

recurentul a fost legal citat, încă din data de 3 septembrie 2012, cu menŃiunea timbrării 
recursului cu o taxa judiciară de timbru în sumă de 4 lei şi un timbru judiciar în sumă de 
0,15 lei, aspect confirmat de dovada de îndeplinire a procedurii de citare. 

La data de 24.09.2012 recurentul a formulat o cerere de reexaminare a taxei 
judiciare de timbru, apreciind că este scutit de plata acestora, în temeiul art. 26 pct. 2 din 
O.M.J. nr. 760/1999 şi a Legii nr. 146/1997, întrucât cauza are ca obiect venituri publice. 

Prin Încheierea Camerei de Consiliu din 01.10.2012, Curtea de Apel Cluj a 
respins ca tardivă această cerere de reexaminare formulată de recurent. 

În consecinŃă, pentru termenul de judecată din 05.10.2012, subzista obligaŃia 
recurentului de a timbra recursul cu suma de 4 lei taxa judiciară de timbru şi 0,15 lei 
timbru judiciar, aşa cum de altfel recurentul a fost legal citat, cu această menŃiune. 

Până la termenul de judecată din 05.10.2012 recurentul nu a depus la dosarul 
cauzei dovada achitării timbrajului aferent recursului, iar la termenul de judecată din 
05.10.2012, deşi s-au făcut două strigări ale cauzei, recurentul nu s-a prezentat în instanŃă 



pentru a depune la dosar chitanŃele care să ateste plata taxelor de timbru şi nici nu au fost 
expediate prin poştă, la dosarul cauzei, respectivele chitanŃe. 

Aşa fiind, constatând că recurentul nu şi-a îndeplinit obligaŃia legală de a timbra 
recursul, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 coroborat cu art. 35 alin. 5 din 
O.M.J. 760/C/1999, Curtea urmează să anuleze ca netimbrat prezentul recurs. 

IntimaŃii nu au solicitat cheltuieli de judecată în recurs. (Judecător Camen-Maria 
ConŃ) 

 

Rectificarea cotelor indivize comune şi a cotelor-părŃi ca urmare a 
cumpărării acoperişului unui condominiu de către o singură persoană 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4310/R din 17 octombrie 2012  

Prin SentinŃa civilă nr. 1084/2011 a Judecătoriei Dej a fost admisă acŃiunea 
precizată a reclamantului M.A.M. în contradictoriu cu pârâŃii R.E., B.R., M.O., M.M., 
M.D., M.V.S., M.T.A., S.L.I., S.C.M., O.F., O.I.N., Statul Român, Banca C. - Sucursala 
Dej, Urbana Cluj - S.A., Banca T. Dej, Banca B. – S.A. Dej, Municipiul Dej, Banca O. 
Dej, Banca R. - Gherla, Banca R. – Cluj - Napoca,  Banca R. - Dej, Cec Bank - Gherla, 
Statul Român -Ministerul FinanŃelor Publice - Fondul NaŃional De Garantare A 
Creditelor Pentru Imm - Ifn Bucureşti, S.C. O.T. – S.R.L. Bucureşti, şi în consecinŃă: 

     - S-a dispus rectificarea cotelor indivize comune şi rectificarea cotelor părŃi 
teren privind imobilul cu nr. top. 4201/S înscris în C.F. col. Dej nr. 8678/a în suprafaŃă 
de 872 m.p.  situat în Dej, Str. A., nr. …, sc. A,B,C, judeŃul Cluj, astfel: 

STATUL ROMÂN prin Municipiul Dej, în cotă de 1,27/100 parte din părŃile 
indivize comune aferente ap. 5 (s.u.= 37,96 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren;  

STATUL ROMÂN, prin Municipiul Dej, în cotă de 1,23/100 parte din părŃile 
indivize comune aferente ap. 9 (s.u.= 36,74 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren;  

R.E., în cotă de 1,32/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 10 (s.u.= 
39,48 m.p.), respectiv 11/872 cota parte teren;  

STATUL ROMÂN prin Mun icipiul Dej, în cotă de 1,53/100 parte din părŃile 
indivize comune aferente ap. 15 (s.u.= 45,78 m.p.), respectiv 12/872 cota parte teren; 

B.R.,  în cotă de 1,25/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 27 (s.u.= 
37,56 m.p.), respectiv 14/872 cota parte teren;       

 M.O. şi M.M., în cotă de 1,30/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 
31 (s.u.= 38,86 m.p.), respectiv 11/872 cota parte teren;  

M.D., în cotă de 1,23/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 32 (s.u.= 
36,89 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren;   

M.V.S. şi M.T.A., în cotă de 1,23/100 parte din părŃile indivize comune aferente 
ap. 33 (s.u.= 36,97 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren; 

S.L.I. şi S.C.M., în cotă de 1,24/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 
48 (s.u.= 37,29 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren; 

O.F. şi O.I.N., în cotă de 1,23/100 parte din părŃile indivize comune aferente ap. 
52 (s.u.= 36,97 m.p.), respectiv 10/872 cota parte teren;  

- a fost încuviinŃată întabularea dreptului de proprietate în favoarea întabularea 
dreptului de proprietate, în favoarea reclamantului M.A.M., asupra imobilului cu ramura 
de folosinŃă „acoperiş”, situat în Dej, Str. A., nr. ..., sc. A,B,C, judeŃul Cluj, având nr. 
top. nou 4201/S/LXI în suprafaŃă de 630,40 m.p., cu cota de 21.01/100 parte din părŃile  



indivize comune, respectiv 170/872 cota parte teren aferent, menŃionate în documentaŃia 
tehnică întocmită  de către sing. B.V., ce face parte integrantă din hotărâre, ca bun 
propriu, în cota de 1/1 parte, cu titlu de „cumpărare” dobândit prin SentinŃa civilă nr. 
1523/2008 a Judecătoriei Dej; 

- S-a dispus parcelarea acoperişului tip terasă, înscris în C.F. 8678/a col. 
identificată sub nr. top. 4201/S/LXI prin formarea a 15 parcele, proprietatea 
reclamantului M.A.M., ca bun propriu, în cota de 1/1 parte, potrivit documentaŃiei 
tehnice întocmită de sing. B.V., ce face parte integrantă din hotărâre, astfel: 

1. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/1 în suprafaŃă de 48,37 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,61/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

2. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/2 în suprafaŃă de 58,14 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,94/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 16/872 cota parte teren; 

3. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/3 în suprafaŃă de 46,44 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,55/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

4. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/4 în suprafaŃă de 46,44 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 0,40/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 3/872 cota parte teren; 

5. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/5 în suprafaŃă de 11,89 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,61/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

6. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/6 în suprafaŃă de 48,37 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,61/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

7. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/7 în suprafaŃă de 57,28 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,90/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 15/872 cota parte teren; 

8. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/8 în suprafaŃă de 45,58 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,52/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 12/872 cota parte teren; 

9. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/9 în suprafaŃă de 46,44 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,55/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

10. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/10 în suprafaŃă de 11,89 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 0,40/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 3/872 cota parte teren; 

11. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/11 în suprafaŃă de 57,28 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,90/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 15/872 cota parte teren; 

12. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/12 în suprafaŃă de 48,37 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,61/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 



13. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/13 în suprafaŃă de 46,44 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,55/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 13/872 cota parte teren; 

14. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/14 în suprafaŃă de 45,58 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 1,52/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 12/872 cota parte teren; 

15. Parcela cu nr. top. 4201/S/LXI/15 în suprafaŃă de 11,89 m.p., cu ramura de 
folosinŃă „acoperiş”, M.A.M., în cota de 0,40/100 din părŃile indivize comune aferente 
acoperişului, respectiv 3/872 cota parte teren. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Reclamantul M.A.M. a solicitat rectificarea cotelor indivize comune şi rectificarea 

cotelor părŃi teren privind imobilul cu nr. top. 4201/S înscris în CF col. Dej nr. 8678/a în 
suprafaŃă de 872 m.p. situat în Dej, Str. A., nr. ..., sc. A,B,C, întabularea dreptului de 
proprietate în favoarea lui, asupra imobilului cu ramura de folosinŃă „acoperiş” şi 
parcelarea acoperişului tip terasă înscris în CF 8678/a col. Dej nr. top. 4201/S/LXI prin 
formare a 15 parcele proprietatea reclamantului în cotă de 1/1 parte ca bun propriu. 

Raportat la contractele de credit acordate unor pârâŃi în cauză, va continua să 
existe asupra imobilului aşa cum a fost constituit, chiar dacă va fi rectificată Cartea 
Funciară privind creditorii. Stingerea obligaŃiei principale, va conduce la stingerea 
ipotecii  instituite. 

Analizând  actele dosarului şi documentaŃia tehnică întocmită în cauză de sing.  
B.V. care face parte integrantă din prezenta, s-a constatat că acŃiunea precizată a 
reclamantului este întemeiată, motiv pentru care, în temeiul art. 22, 37-42-45 din Legea 
nr. 7/1996 republicată, instanŃa a admis acŃiunea aşa cum a fost precizată, în baza actelor 
depuse.     

Prin decizia civilă nr. 30/A din 17.01.2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a 
admis excepŃia nelegalei timbrări.  

S-a anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâtul Statul Român prin MFP 
reprezentat prin DGFP Cluj împotriva sentinŃei civile nr.1084/19.02.2011, a Judecătoriei 
Dej pe care tribunalul a menŃinut-o în totul.  

S-a respins apelul pârâtei Banca B. SA Sucursala Dej împotriva aceleiaşi 
sentinŃe.  

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
În ceea ce priveşte primul apel formulat, respectiv cel al Statului Român, 

tribunalul în şedinŃa publică din 10.01.2012 a invocat excepŃia nelegalei timbrări, pe care 
a admis-o cu consecinŃa anulării apelului pentru următoarele motive: 

Cu ocazia pregătirii dosarului pentru primul termen de judecată, judecătorul 
desemnat a dispus citarea acestuia cu menŃiunea de a achita o taxă judiciară de timbru de 
16 lei şi un timbru judiciar de 0,6 lei, sub sancŃiunea anulării, apelantul primind citaŃia cu 
aceste menŃiuni în 15.11.2011. 

Cu toate acestea, nu a înŃeles să se conformeze dispoziŃiei instanŃei şi nici nu a 
formulat cerere de reexaminare, motiv pentru care  în baza art. 20 al. 3 din Legea 
146/1997, s-a anulat apelul ca netimbrat. 

Analizând cel de-la doilea apel formulat de către pârâta Banca B. SA – Sucursala 
Dej, prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, tribunalul în baza art. 296 
C.pr.civ, l-a respins pentru următoarele considerente: 



În ceea ce priveşte situaŃia apartamentului nr. 39 asupra căruia judecătoria nu s-a 
pronunŃat, tribunalul a constatat că prin precizarea acŃiunii civile depusă de reclamant 
pentru termenul din 27.06.2011 acesta nu a solicitat rectificarea cotelor indivize comune 
şi cotelor părŃi din teren aferente apartamentului 39, ci doar a apartamentului 33, aceeaşi 
fiind situaŃia şi în cuprinsul concluziilor scrise, fiind împrocesuaŃi doar proprietarii 
tabulari ai ap. nr. 33 şi nu şi familia N.M. şi C., proprietarii ap. nr. 39. 

Cât priveşte cel de-al doilea motiv, lipsa acceptului băncii pentru parcelare, 
tribunalul l-a apreciază şi pe acesta ca fiind nefondat în condiŃiile în care   potrivit 
prevederilor art. 5 alin. 1 şi 2 din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru 
investiŃii imobiliare,  „Până la rambursarea integrală a creditului ipotecar pentru investiŃii 
imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi înstrăinat numai cu acordul prealabil, în scris, al 
creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar în legătură cu fiecare înstrăinare 
determinată. (2) Actele încheiate cu nerespectarea dispoziŃiilor alin. (1) sunt lovite de 
nulitate absolută.” 

Rezultă aşadar că necesitatea acordului băncii vizează strict actul de înstrăinare şi 
nu alte acte sau operaŃiuni ulterioare acestuia cum ar fi dezmembrarea acoperişului, cu 
atât mai mult cu cât reclamantul a devenit în urma înstrăinării tuturor cotelor părŃi 
aferente apartamentelor din acest acoperiş, unicul proprietar, evident apartamentul în 
discuŃie ipotecat în favoarea apelantei având doar o cotă parte din acesta. 

Tribunalul a pus în discuŃie reprezentantei băncii dacă acest acord este condiŃionat 
în sensul celor precizate anterior, însă răspunsul a fost negativ. 

În susŃinerea apelului, s-au mai invocat dispoziŃiile art. 42 al. 1 şi 2 din Legea 
7/1996 conform cărora “Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, 
dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea întinderii acestuia. (2) Imobilul se modifică prin 
dezlipire, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei părŃi dintr-un imobil se 
face, în lipsa unei convenŃii contrare, împreună cu sarcinile care grevează imobilul. 
Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot 
să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaŃii cadastrale şi a actului autentic, 
întocmite în condiŃiile legii. Dacă imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operaŃia de 
alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini.” 

Însă, aşa cum se poate constata din cuprinsul acestui text de lege, lipsa acordului 
vizează strict reînscrierea sarcinilor care poartă asupra parcelelor ce se dezlipesc, şi 
nicidecum operaŃiunea dezmembrării în sine, pe de o parte, iar în speŃa de faŃă parcelarea 
este subsecventă întrunirii  în mâna aceleiaşi persoane a tuturor cotelor părŃi indivize din 
imobilul acoperiş, raportat la cele precizate anterior,  pe de altă parte. 

Apelanta a mai arătat şi faptul că prin parcelare în cazul executării silite a 
debitorului valoarea apartamentului său ar fi mai scăzută datorită parcelării acoperişului, 
însă acesta nu este un motiv întemeiat de respingere a petitului de parcelare în condiŃiile 
unui acord la înstrăinarea cotei părŃi indivize. 

FaŃă de cele ce preced, tribunalul a menŃinut soluŃia  instanŃei de fond ca fiind 
temeinică şi legală. 

S-a reŃinut că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Prin încheierea civilă nr. 269/A din 15.05.2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a 

respins cererea formulată de intimatul M.A.M. privind înlăturarea omisiunii din 
cuprinsul deciziei civile nr.30/A/17 Ianuarie 2012, a Tribunalului Cluj. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 



Indiferent cum ar fi calificată această cerere, de îndreptare a erorii materiale în 
conformitate cu art.281 Cod procedură civilă sau de completare a hotărârii în baza 
art.2812 Cod procedură civilă, tribunalul a considerat că această solicitare nu se 
încadrează în textele de lege menŃionate. 

Astfel, prin întâmpinarea formulată într-adevăr intimatul reclamant M.A.M. a 
solicitat respingerea apelurilor formulate de apelanŃii Statul Român prin Ministerul 
FinanŃelor Publice şi S.C. „Banca B.” S.A. cu obligarea acestora la cheltuieli de judecată 
constând în onorariu avocaŃial, ataşând dovada plăŃii acestui onorariu, însă, cu toate 
acestea, tribunalul a constatat folosind sintagma „fără cheltuieli de judecată” că nu au fost 
solicitate cheltuieli de judecată. 

În atare condiŃii, chiar dacă s-a săvârşit o eroare de către instanŃă, aceasta nu poate 
fi corijată în temeiul dispoziŃiilor arătate anterior întrucât, pe de o parte, nu constituie o 
simplă greşeală privind numele, calitatea şi susŃinerile părŃilor sau de calcul, precum şi 
orice altă eroare materială iar, pe de altă parte, nu se poate cere completarea deoarece 
tribunalul aşa cum s-a precizat, a constatat greşit că nu au fost solicitate cheltuieli 
atingând astfel problema acestor pretenŃii, făcând un raŃionament în privinŃa lor aşa încât 
nu se poate susŃine că nu le-a avut în vedere deloc. 

FaŃă de cele ce preced, tribunalul a respins cererea, intimatul având la dispoziŃie 
alte căi procedurale pentru a obŃine cheltuielile de judecată. 

Împotriva deciziei civile nr. 30 din 17.01.2012 a Tribunalului Cluj a declarat 
recurs reclamantul M.A.M. şi pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE, reclamantul M.A.M. declarând recurs şi împotriva încheierii 
civile nr. 269/2012 a Tribunalului Cluj. 

1.Prin recursul declarat de reclamantul M.A.M. împotriva deciziei civile nr. 
30/2012 a Tribunalului Cluj s-a solicitat modificarea în parte a acesteia în sensul 
obligării apelantelor SC BANCA B. SA şi STATUL ROMÂN prin MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE, în cote egale, la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 
500 lei reprezentând onorariu avocaŃial în faza de apel, cu cheltuieli de judecată în 
recurs. 

În motivare s-a arătat că este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 
pct. 9 C.pr.civ., decizia fiind dată cu încălcarea legii în ceea ce priveşte petitul de 
acordare a cheltuielilor de judecată. 

Culpa procesuală a apelantelor este evidentă, în temeiul art. 274 C.pr.civ. acestea 
trebuind obligate la plata cheltuielilor de judecată. 

S-a mai precizat că urmează a fi formulată şi o cerere de îndreptare a erorii 
materiale, fiind vorba probabil de o eroare a instanŃei, în aceste condiŃii recursul 
rămânând fără obiect. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 299 şi urm., art. 274 C.pr.civ. 
2.Prin recursul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL 

FINANłELOR PUBLICE s-a solicitat s-a solicitat casarea hotărârii cu trimitere spre 
rejudecare Tribunalului Cluj. 

În motivare s-a arătat că potrivit dispoziŃiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 sunt 
scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acŃiunile formulate de către Ministerul 
FinanŃelor Publice indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte 
instituŃii publice când au ca obiect venituri publice. SoluŃia instanŃei de apel este deci 
nelegală. 



Reclamantul M.A.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

În motivare s-a arătat că nu sunt incidente în cauză dispoziŃiile art. 17 din Legea 
nr. 146/1997 deoarece obiectul cererii deduse judecăŃii nu îl constituie venituri publice. 

Mai mult, această apărare putea fi invocată printr-o cerere de reexaminare a taxei 
judiciare de timbru adresată instanŃei de apel, cale de care acesta nu a uzat. 

Prin recursul declarat de reclamantul M.A.M. împotriva încheierii civile nr. 
269/15.05.2012 pronunŃată în dosarul nr. 595/219/2011 a Tribunalului Cluj s-a solicitat 
modificarea acesteia în sensul admiterii cererii de completare a dispozitivului deciziei 
civile nr. 30/2012 a Tribunalului Cluj, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că aceasta este dată cu încălcarea legii, în mod greşit 
instanŃa apreciind că nu ar fi vorba despre o omisiune. Este evident că din moment ce 
reclamantul a solicitat şi dovedit cheltuielile de judecată, iar instanŃa a reŃinut că nu s-au 
solicitat cheltuieli de judecată, este vorba despre o eroare şi o omisiune. 

În drept au fost invocate prevederile art. 281 şi urm. C.pr.civ., art. 274 C.pr.civ. şi 
art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Analizând recursul declarat de reclamantul M.A.M. şi cel declarat de pârâtul 
STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE împotriva deciziei civile 
nr. 30 din 17.01.2012 a Tribunalului Cluj, precum şi recursul declarat de reclamantul 
M.A.M. împotriva încheierii civile nr. 269/15.05.2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine 
următoarele: 

Având în vedere faptul că reclamantul M.A.M. a formulat recurs având ca obiect 
cheltuielile de judecată solicitate în apel atât împotriva deciziei civile nr.30/2012 cât şi 
împotriva încheierii civile nr.269/2012, ambele ale Tribunalului Cluj, se impune mai întâi 
stabilirea ordinii în care se vor cerceta aceste recursuri. 

Deoarece soluŃia asupra recursului declarat împotriva deciziei nr.30/2012 a 
Tribunalului Cluj depinde de soluŃia pronunŃată asupra recursului declarat împotriva 
încheierii nr.269/2012 a Tribunalului Cluj, aceasta va fi ordinea în care vor fi analizate 
cele două recursuri, recursul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul FinanŃelor 
publice privind o altă chestiune şi urmând a fi abordat distinct. 

1. Recursul declarat de reclamant împotriva încheierii civile nr.269/2012 a 
Tribunalului Cluj este nefondat. 

În mod corect s-a arătat în considerentele încheierii că nu se pune problema 
completării dispozitivului deciziei civile nr.30/2012 conform dispoziŃiilor art.2812 

C.pr.civ., nefiind vorba de o omisiune a instanŃei de a se pronunŃa asupra cheltuielilor de 
judecată. InstanŃa investită cu soluŃionarea apelului s-a pronunŃat asupra cheltuielilor de 
judecată, reŃinând însă că nu s-au solicitat astfel de cheltuieli de către reclamant. Acesta a 
fost motivul pentru care nu s-au acordat. 

DispoziŃiile art.2812 C.pr.civ. au fost deci interpretate şi aplicate corect de către 
tribunal. 

Din perspectiva unei erori materiale reglementată de art.281 C.pr.civ. nu s-au mai 
formulat critici în recurs, deşi instanŃa a avut în vedere şi o eventuală calificare  a cererii 
formulate ca fiind una de îndreptare a erorii materiale, arătând că nu se pune problema 
unei erori materiale prin modul de soluŃionare a chestiunii cheltuielilor de judecată. 

2.Recursul declarat de reclamant împotriva deciziei civile nr.30/2012 a 
Tribunalului Cluj este fondat. 



Astfel, din cuprinsul dosarului Tribunalului Cluj rezultă că reclamantul a depus la 
dosar întâmpinare prin care a solicitat cheltuieli de judecată în apel, chitanŃa din care 
rezultă achitarea onorariului avocaŃial în cuantum de 500 lei fiind de asemenea depusă la 
dosar. ChitanŃa nu a fost luată în considerare la pronunŃarea deciziei deoarece instanŃa de 
apel a apreciat în mod greşit că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în faza apelului. 

Respingându-se apelurile declarate de pârâŃi împotriva sentinŃei pronunŃate de 
judecătorie se impunea a se face aplicarea art.274 alin.1 coroborat cu art.277 C.pr.civ., 
pârâŃii recurenŃi fiind în culpă procesuală. 

3.Recursul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice 
este neîntemeiat. 

Ceea ce se critică prin recurs este faptul că instanŃa de apel a anulat greşit ca 
netimbrat apelul declarat împotriva sentinŃei civile nr.1084/2011 a Judecătoriei Dej, deşi 
pârâtul nu datora taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar pentru acesta conform art.17 
din Legea nr.146/1997. 

Deşi se critică soluŃia instanŃei prin care s-a anulat ca netimbrat apelul, făcându-se 
aplicarea art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997, prin recurs nu se invocă greşita aplicare a 
acestui text de lege ci a art.17 din Legea nr.146/1997, în virtutea căruia pârâtul recurent 
ar beneficia de o scutire de la obligaŃia achitării taxei judiciare de timbru. 

Ori, aceste aspecte puteau şi trebuiau invocate prin formularea cererii de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru puse la dispoziŃia părŃii obligate la achitarea 
acesteia de art. 18 din Legea nr.146/1997. 

Taxa judiciară de timbru datorată pentru cererea de apel a fost pusă în vedere a fi 
achitată, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare din 
15.11.2011, primul termen de judecată stabilit pentru judecarea apelului fiind 10.01.2012, 
termen la care s-a invocat de către instanŃă din oficiu excepŃia nelegalei timbrări a 
apelului. 

 Deoarece nu s-a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a 
taxei judiciare de timbru, astfel cum s-a arătat în considerentele deciziei atacate, taxa 
judiciară de timbru nefiind achitată până la termenul stabilit în acest sens, în mod corect a 
făcut instanŃa de apel aplicarea art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997 care stipulează că 
neîndeplinirea obligaŃiei de plată a taxei judiciare de timbru până la termenul stabilit se 
sancŃionează cu anularea cererii. 

Deşi ca temei de drept al cererii de recurs se invocă şi pct.8 al art.304 C.pr.civ., nu 
se arată în motivare ce act juridic dedus judecăŃii ar fi fost interpretat greşit de către 
instanŃa de apel, apreciindu-se deci că acest motiv de recurs nu este incident. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, în temeiul art.304 pct.9 
coroborat cu art.312 alin.3 C.pr.civ., va admite recursul declarat de reclamantul M.A.M. 
împotriva deciziei civile nr. 30 din 17.01.2012 a Tribunalului Cluj pronunŃată în dosarul 
nr. 592/219/2011, pe care o va modifica în parte  în sensul că în temeiul art.274 alin.1, 
art.277 C.pr.civ. va obliga pârâŃii STATUL ROMÂN prin MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE şi BANCA B. SA SUCURSALA DEJ la plata în favoarea 
reclamantului a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel reprezentând 
onorariu avocaŃial, în părŃi egale, menŃinând restul dispoziŃiilor deciziei atacate. 

Se va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin 
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE împotriva deciziei civile nr. 30/2012 a 
Tribunalului Cluj raportat la art.304 pct.9 coroborat cu art.312 alin.1 C.pr.civ, acelaşi 



temei de drept urmând a fi avut în vedere pentru a se respinge şi recursul declarat 
împotriva încheierii civile nr. 269/15.05.2012 a Tribunalului Cluj. 

În temeiul art.274 alin.1 coroborat cu art.277 C.pr.civ. pârâŃii STATUL ROMÂN 
prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE şi BANCA B. SA vor fi obligaŃi la plata, 
în părŃi egale,a sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând 
onorariu avocaŃial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

ConstrucŃii ridicate de un coproprietar, în timpul procesului de ieşire 
din indiviziune. DesfiinŃare 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4516/R din 30 octombrie 2012  

Prin acŃiunea civilă înregistrată instanŃei cu la 28.04.2009, reclamanta T.A. i-a 
chemat în judecată pe pârâŃii C.B.M. şi C.M., solicitând instanŃei ca prin hotărârea ce o 
va pronunŃa să îi oblige pe pârâŃi la ridicarea de pe terenul proprietatea sa, în suprafaŃă 
de 2677,5 mp, întabulat în CF 7132 N Zalău, nr. top. 6892, a lucrărilor de construcŃii, 
constând în gard din sârmă cu fundaŃie de beton, garaj cu fundaŃie de beton, canalizare 
şi hazna, precum şi terasa din prelungirea casei sau autorizarea reclamantei de a le 
ridica pe cheltuiala pârâŃilor. 

De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâŃilor la plata de daune 
cominatorii în cuantum de 50 lei/zi de întârziere, începând de la data introducerii 
acŃiunii şi până la executare, precum şi obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Prin SentinŃa civilă nr. 3058/27.10.2010 a Judecătoriei Zalău s-a admis în parte 
acŃiunea civilă formulată de reclamanta T.A., în contradictoriu cu pârâŃii C.B.M. şi C.M. 

Au fost obligaŃi pârâŃii la ridicarea lucrărilor de construcŃii constând în gard din 
plasă de sârmă, garaj cu suprafaŃă construită de 32,56 mp, bazin cu suprafaŃă construită 
de 3,75 mp, trotuar din dale de beton cu suprafaŃă de 18.50 mp şi lungime de 18.50ml, de 
pe terenul proprietatea reclamantei, în suprafaŃă totală de 2677,5 mp, întabulat în CF 
7132 N Zalău, nr. cad. 6892, iar în caz de neconformare, autorizează reclamanta să 
ridice aceste lucrări de construcŃii, pe cheltuiala pârâŃilor. 

S-a respins ca neîntemeiată cerere reclamantei de obligare a pârâŃilor la plata de 
daune cominatorii de 50 lei/zi de întârziere de la data introducerii acŃiunii şi până la 
executare. 

Au fost obligaŃi pârâŃii să plătească reclamantei suma de 2.008 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa astfel, prima instanŃă a reŃinut, în esenŃă următoarele: 
Reclamanta şi pârâŃii au fost iniŃial coproprietari asupra terenurilor învecinate cu 

privire la care se poartă prezentul litigiu, ca urmare a reconstituirii dreptului de 
proprietate după defunctul C.M., astfel cum reiese din titlul de proprietate nr. 
41711/19.359 emis la data de 07.12.1993. 

În cursul anului 2005, reclamanta din prezentul dosar, în contradictoriu şi cu 
pârâŃii din prezentul dosar, în calitate de intervenienŃi, a solicitat ieşirea din indiviziune, 
prin formarea de loturi egale ca valoare. Cererea sa a format obiectul dosarului 
Judecătoriei Zalău. In acest dosar, a fost formulat atât apel, cât şi recurs. Prin decizia nr. 
2188/29.10.2007, pronunŃată în recurs a CurŃii de Apel Cluj, s-a dispus în mod irevocabil 



atribuirea către C.B.M. şi C.M., a lotului cu nr. II, alcătuit din grădină intravilan în 
suprafaŃă de 2677,50 mp, identificat cu nr. top. 243/2/b, conform expertizei efectuate în 
acel dosar. 

Prin aceeaşi decizie, lui T.A. i-a fost atribuit lotul cu nr. III, format din teren 
grădină intravilan, cu suprafaŃă de 2677, 50 mp, identificat cu nr. top. nou 243/2/c. 

Delimitarea şi alcătuirea loturilor au fost stabilite prin expertiza topografică 
efectuată şi completată în acea cauză de către expertul I.T.. 

La data efectuării expertizei topografice, lotul cu nr. III, aflat în prezent în 
proprietatea exclusivă a reclamantei era liber, nefiind ocupat de nici o construcŃie, deşi se 
află situat în imediata vecinătate a casei proprietate a pârâŃilor.  

Împotriva deciziei nr. 2188/29.10.2007, pronunŃată în recurs în dosarul nr. 
1542/84/2007 al CurŃii de Apel Cluj, C.B.M. şi C.M. au formulat contestaŃie în anulare, 
prin care au solicitat în subsidiar atribuirea lotului cu nr. III, pe motiv că terasa casei lor 
şi fosa septică erau poziŃionate pe lotul atribuit lui T.A.. 

ContestaŃie în anulare a fost respinsă, astfel că în prezent proprietar exclusiv al 
terenului intravilan, identificat cu nr. top. 243/2/c, este reclamanta, iar al terenului 
intravilan identificat cu nr. top. 243/2/b sunt pârâŃii.  

 Terenurile învecinate ale părŃilor au fost identificate prin expertiza topografică 
efectuată de expertul I.M., Ńinându-se cont de expertiza topografică efectuată în dosarul 
nr. 2372/2005, de către expertul I.T.. 

 Conform măsurătorilor din teren, reiese faptul că pârâŃii folosesc o suprafaŃă de 
327 mp (marcată cu A-B-C-D), din terenul proprietate al reclamantei identificat cu nr. 
top. 243/2/c, înscris în CF 1665 Ortelec. Terenul proprietate ale reclamantei ocupat de 
către pârâŃi este împrejmuit cu gard din plasă de sârmă, iar pe acesta au fost identificate 
un garaj, un bazin şi trotuar cu dale de beton, edificate de către pârâŃi, viŃă-de-vie şi pomi 
fructiferi. 

Având în vedere faptul că pârâŃii posedă fără drept suprafaŃa de 327 mp din 
terenul proprietate al reclamantei, dă dreptul acesteia din urmă la restituirea bunului cu 
toate accesoriile acestuia. 

În ceea ce priveşte restituirea accesoriilor bunului există însă două limitări 
instituite de art. 483 şi 494 Cod civil. 

În prezenta cauză, pârâŃii s-au prevalat de dispoziŃiile art. 494 alin.3 Cod civil, 
invocând buna credinŃă în edificarea construcŃiilor, arătând că nu pot fi obligaŃi la 
ridicarea acestora. 

Raportat la actele dosarului nr. …/2005 al Judecătoriei Zalău, precum şi dosarelor 
care au avut ca obiect căile de atac declarate împotriva hotărârii pronunŃate în primă 
instanŃă, în apel şi în recurs, instanŃa reŃine faptul că pârâŃii au acŃionat cu rea-credinŃă la 
edificarea construcŃiilor care se regăsesc în prezent pe terenul proprietate a reclamantei. 

Aşa cum s-a reŃinut deja, la data efectuării expertizei topografice în dosarul nr. 
…/2005 al Judecătoriei Zalău, deci ulterior introducerii acŃiunii de către T.A., lotul cu nr. 
III, aflat în prezent în proprietatea exclusivă a reclamantei era liber, nefiind ocupat de nici 
o construcŃie, deşi se afla poziŃionat în imediata vecinătate a casei proprietate a pârâŃilor.  

PârâŃii invocă pentru prima dată existenŃa construcŃiilor pe lotul aflat în prezent în 
proprietatea reclamantei, în calea de atac a contestaŃiei în anulare, ceea ce poate conduce 
la concluzia că acestea au fost construite ulterior pronunŃării hotărârii în calea de atac a 



recursului. Cu toate acestea, nu s-a stabilit cu certitudine data edificării acestor 
construcŃii, expertul fiind în imposibilitate de a determina acest aspect. 

Cert este faptul că, gardul din plasă de sârmă, garajul, bazinul şi trotuarul cu dale 
de beton, au fost edificate de către pârâŃi, ulterior introducerii acŃiunii de sistare a stării de 
indiviziune existentă între părŃi, în cursul acestui proces. 

În cadrul unui proces partaj, până la pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, în absenŃa unei tranzacŃii, părŃile nu pot cunoaşte modul de partajare a 
bunului în litigiu, astfel încât, orice act al acestora, care ar afecta dreptul de proprietate al 
celorlalŃi coindivizari, deveniŃi proprietari exclusivi în urma pronunŃării unei hotărâri de 
sistare a stării de indiviziune, stă sub semnul incertitudinii, aceste act putând fi lovit de 
nulitate. 

Acest aspect, decurge din efectul declarativ al hotărârii de partaj, fiecare parte 
fiind considerată că nu a fost niciodată proprietar asupra bunurilor atribuite celorlalŃi 
coproprietari. 

Raportat la aceste aspecte, s-a reŃinut faptul că pârâŃii au acŃionat cu rea credinŃă 
edificând construcŃiile identificate prin raportul de expertiză efectuat în prezenta cauză. 

Împotriva hotărârii astfel rezumate au declarat recurs pârâŃii C.B.M. şi C.M. 
solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii cererii privind obligarea lor la 
ridicarea lucrărilor de construcŃie, arătând în motivare următoarele: 

În decizia civilă nr. 847 din 19.12.2006 lotul nr. 3 din expertiza efectuată de ing. 
I.T. a fost atribuit pârâŃilor care s-au intabulat prin încheierea nr. 17576/12.07.2007, iar 
prin autorizaŃia de construire nr. 701/25.09.2007 a fost edificat un garaj. Bazinul şi 
trotuarul au existat la data promovării cererii de ieşire din indiviziune. 

În această situaŃie sunt aplicabile dispoziŃiile art. 493 alin. 3 Cod civil, conform 
cărora dacă lucrările au fost făcute de către o persoană de bună credinŃă, proprietarul nu 
va putea cere ridicarea lor, dar va avea dreptul să înapoieze valoarea materialelor şi preŃul 
muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii fondului. 

Prin întâmpinare reclamanta a solicitat respingerea ca nefondat a recursului cu 
motivarea că garajul, bazinul, canalele din beton, trotuarul precum şi extinderea casei de 
locuit până la limita terenului acesteia au fost ridicate cu rea-credinŃă, în timpul 
desfăşurării procesului de partaj care a fost prelungit în mod tendenŃios prin diverse căi 
de atac, inclusiv contestaŃie în anulare. 

Prin expertiza efectuată în dosar nr. …/2005 se precizează că lotul III este liber de 
construcŃii, deşi acestea au fost ridicate pe perioada procesului de ieşire din indiviziune. 

Prin decizia civilă nr. 214/2011 a Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondat 
recursul declarat de pârâŃii C.B.M. şi C.M.. 

Această decizie a fost casată de către Curtea de Apel Cluj, prin decizia civilă 
nr.2473/R/2011, reŃinându-se pentru aceasta că în cauză calea de atac este apelul iar nu 
recursul. Cauza a fost aşadar trimisă spre rejudecare tribunalului. 

Judecând în complet de apel, Tribunalul Sălaj a decis în sensul admiterii acestuia, 
cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanŃe, prin decizia civilă nr.89/2011. 

Recursul declarat de reclamanta T.A. contra acestei decizii a fost admis de către 
Curtea de Apel Cluj, care a casat decizia dată în apel şi a trimis cauza spre rejudecarea 
apelului aceleiaşi instanŃe, Tribunalul Sălaj.  



Prin decizia civilă nr. 37 din 26.06.2012 pronunŃată de Tribunalul Sălaj s-a 
respins ca nefondat apelul formulat de pârâŃii C.B.M. şi C.M. împotriva sentinŃei civile 
nr. 3058/27.10.2010 a Judecătoriei Zalău. 

Au fost obligaŃi pârâŃii şi la plata sumei de 1500 lei, cheltuieli de judecată, către 
reclamanta T.A.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Prin acŃiunea introductivă de instanŃă, reclamanta T.A. a solicitat instanŃei să 

pronunŃe o hotărâre prin care să fie obligaŃi pârâŃii la ridicarea unor lucrări de construcŃii 
aflate pe terenul proprietatea sa, prezentând în dovedirea dreptului de proprietate extras 
CF.  

Prima instanŃă a administrat în cauză o probă pertinentă, utilă şi concludentă: o 
expertiză topografică prin care să se confirme ori să se infirme susŃinerile reclamantei din 
acŃiunea introductivă. 

Concluziile acestei expertize conform cărora pârâŃii apelanŃi stăpânesc 327 mp din 
terenul proprietatea intimatei reclamante, respectiv că pe acest teren se află edificii 
aparŃinând apelanŃilor, au fost corect preluate şi valorificate de instanŃa de fond, care a 
reŃinut pentru a admite acŃiunea reaua credinŃă a pârâŃilor.  

InstanŃa de apel, distinct de cele cu temei reŃinute în hotărârea atacată, observă că 
pârâŃii Caba au utilizat pentru intabularea drepturilor lor de proprietate o hotărâre 
judecătorească ale cărei efecte fuseseră desfiinŃate. 

Astfel, încheierea de intabulare s-a pronunŃat la data 12.07.2007 în condiŃiile în 
care decizia civilă nr.847/2006 a Tribunalului Sălaj, dată în recurs, fusese desfiinŃată mai 
înainte de data pronunŃării încheierii de intabulare, respectiv la 30 martie 2007. 

Această situaŃie a şi condus la anularea încheierii de intabulare, prin sentinŃa 
civilă nr.1165/2008. 

Nici la judecata în fond şi nici în apel pârâŃii apelanŃi nu au solicitat administrarea 
unor probe care să dovedească în mod cert că edificatele menŃionate de expert, găsite de 
altfel la faŃa locului şi de către executorul judecătoresc, atunci când s-a procedat la 
punerea în executare a sentinŃei de ieşire din indiviziune, datează dintr-o perioadă 
anterioară numeroaselor judecăŃi care au avut loc între părŃi. 

Fiind cert că intimata reclamantă este proprietara tabulară din C.F. 7132 N Zalău, 
fiind de asemenea dovedit că pe acest teren se află anexe şi alte edificii aparŃinând 
părŃilor apelanŃi, raportat la probele administrate în cauză, judecătoria a pronunŃat o 
hotărâre temeinică şi legală admiŃând acŃiunea, astfel că în baza art.296 Cod procedură 
civilă apelul de faŃă a fost respins ca nefondat, cu obligarea apelanŃilor la 1500 lei 
cheltuieli de judecată către intimata T.A.. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâŃii C.B.M. şi C.M. solicitând 
modificarea hotărârii în sensul admiterii apelului şi în consecinŃă a respingerii cererii 
privind obligarea pârâŃilor de a ridica lucrările de construcŃii, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că decizia atacată cuprinde motive contradictorii şi care nu 
reflectă realitatea din dosar, instanŃa referindu-se doar la o expertiză topografică efectuată 
în cauză, făcând trimitere la decizia nr. 847/2006 a Tribunalului Sălaj, desfiinŃată şi 
arătând că apelanŃii nu au solicitat administrarea de probe prin care să dovedească că 
edificatele menŃionate de expert datează dintr-o perioadă anterioară numeroaselor 
judecăŃi care au avut loc între părŃi. 



În primul rând prin expertiza dispusă în cauză expertul nu a putut stabili cu 
certitudine data edificării construcŃiilor, decizia civilă nr. 847/2006 a Tribunalului Sălaj, 
desfiinŃată în 2007, nevizând fondul cauzei ci calificarea căii de atac. Întabularea din 
12.07.2007 s-a operat în baza unei hotărâri definitive, decizia civilă nr. 65/2007 a 
Tribunalului Sălaj, doar la data de 29.10.2007 prin decizia civilă nr. 2188 a CurŃii de 
Apel Cluj inversându-se loturile, lotul pe care se aflau construcŃiile pârâŃilor căzând în 
lotul reclamantei. 

Referitor la probe, cele reŃinute prin decizia atacată în sensul că pârâŃii nu au 
solicitat probe, este în contradicŃie cu situaŃia din dosar, fiind administrate probe atât la 
judecata în fond, cât şi în apel. Astfel, în apel a fost administrată proba testimonială, fiind 
administrate probe şi în dosarul nr. 2372/2005, probe enumerate în cererea de recurs. 

Din ansamblul probelor administrate rezultă că pârâŃii au edificat construcŃiile cu 
bună credinŃă, de altfel buna credinŃă prezumându-se. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 
În apărare, intimata T.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

acestuia. 
În motivare s-a arătat că realitatea este că edificarea construcŃiilor s-a făcut 

înaintea acŃiunii de partaj înregistrate în anul 2005, respectiv în anul 2007, fără 
autorizaŃia de construcŃie. În expertiza întocmită în anul 2005 se precizează de către 
expertul I.T. că lotul II, având nr. top. 243/2/b este ocupat de un coteŃ de porci, pârâŃii 
întabulându-şi lotul III în baza unei hotărâri desfiinŃate ulterior, conform deciziei civile 
nr. 2188/2007 a CurŃii de Apel Cluj reclamanta întabulându-se asupra lotului nr. III, 
neputând însă intra în posesia acestuia din cauza atitudinii pârâŃilor. 

Analizând recursul declarat de pârâŃii C.B.M. şi C.M. împotriva deciziei civile nr. 
37 din 26 iunie 2012 a Tribunalului Sălaj, Curtea reŃine următoarele: 

Recursul declarat de către pârâŃii C. împotriva deciziei civile nr. 37/2012 a 
Tribunalului Sălaj este întemeiat în drept pe dispoziŃiile pct. 7 al art. 304 C.pr.civ. 
apreciindu-se că motivele deciziei sunt contradictorii şi nu reflectă realitatea din dosare. 

În vederea stabilirii stării de fapt în cauză, respectiv a momentelor la care au fost 
edificate de către pârâŃi construcŃiile pe terenul în litigiu, atât instanŃa de fond cât şi cea 
de apel au administrat probaŃiunea conform cererilor părŃilor. 

Ceea ce s-a stabilit prin sentinŃa civilă nr. 3058/2010 a Judecătoriei Zalău, 
menŃinută de către Tribunalul Sălaj în apel, a fost faptul că la momentul efectuării 
expertizei topografice în dosarul nr. …/2005 al Judecătoriei Zalău, deci ulterior 
introducerii acŃiunii de partaj de către reclamanta T.A., lotul nr. III, aflat în prezent în 
proprietatea exclusivă a reclamantei conform deciziei civile nr. 2188/29.10.2007 a CurŃii 
de Apel Cluj nu era ocupat de nici o construcŃie. 

A mai statuat instanŃa de fond că într-adevăr prin probele administrate nu s-a 
putut stabili cu certitudine data edificării construcŃiilor care fac obiectul cauzei, dar ceea 
ce s-a putut stabili a fost faptul că toate aceste construcŃii au fost edificate în cursul 
procesului având ca obiect partaj. 

Acesta a fost considerentul pentru care s-a apreciat că nu se poate reŃine buna 
credinŃă a pârâŃilor, atâta timp cât toate construcŃiile au fost edificate pe perioada în care 
între părŃi exista un litigiu având ca obiect sistarea stării de indiviziune. 

Constatând în mod expres că instanŃa de fond a valorificat corect probele 
administrate pentru a reŃine reaua credinŃă a pârâŃilor în momentul edificării 



construcŃiilor, instanŃa de apel a mai făcut referiri şi la momentul şi titlul în baza căruia 
pârâŃii şi-au înscris dreptul de proprietate în CF asupra terenului pe care sunt edificate 
aceste construcŃii litigioase, indiferent însă de menŃionarea sau nu în mod corect a 
hotărârii în baza căreia şi-au întabulat dreptul de proprietate pârâŃii, situaŃia rămânând 
neschimbată. PârâŃii au edificat construcŃiile în timpul procesului având ca obiect ieşirea 
din indiviziune asupra terenului, fără a avea acordul coindivizarei T.A., stare de fapt 
stabilită de către instanŃele de fond, ceea ce este suficient pentru a susŃine concluzia la 
care au ajuns acestea în ceea ce priveşte reaua credinŃă a pârâŃilor în momentul edificării 
construcŃiilor în litigiu. 

Nu este întemeiată nici susŃinerea din recurs în sensul că instanŃa de apel nu a avut 
în vedere probele administrate în apel. Într-adevăr în considerentele deciziei atacate nu au 
fost analizate distinct fiecare din aceste probe administrate, instanŃa arătând numai că prin 
probele administrate în ambele faze procesuale nu s-a reuşit a se dovedi edificarea 
construcŃiilor într-o perioadă anterioară proceselor care au avut loc între părŃi. Rezultă 
deci că la pronunŃarea soluŃiei de către instanŃa de apel s-a Ńinut cont de toate probele 
administrate, concluzionându-se însă în sensul că toate construcŃiile au fost edificate pe 
terenul litigios după declanşarea proceselor dintre părŃi, deci cu rea credinŃă. 

Această statuare a instanŃei de apel, referitoare la momentul edificării 
construcŃiilor în cauză, Ńine de starea de fapt, stare de fapt care nu mai poate fi repusă în 
discuŃie în recurs conform art.304 alin.1 C.pr.civ. 

Se impune a se face precizarea că şi în situaŃia în care unele dintre construcŃii ar fi 
fost edificate anterior anului 2005, anul când s-a înregistrat acŃiunea având ca obiect 
ieşire din indiviziune, atâta timp cât terenul se afla în indiviziune, neexistând o înŃelegere 
între părŃi în ceea ce priveşte un eventual partaj asupra terenului, nu se pune problema 
edificării construcŃiilor cu bună credinŃă în lipsa acceptului reclamantei T.A. în vederea 
edificării acestora pe terenul aflat în indiviziune. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea va respinge în temeiul art.304 
pct7 coroborat cu9art. 312 alin. 1 C.pr.civ. recursul declarat de pârâŃii C.B.M. şi C.M. 
împotriva deciziei civile numărul 37 din 26 iunie 2012 a Tribunalului, pe care o va 
menŃine ca legală. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

ConstrucŃii executare nelegal. DesfiinŃare  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4558/R din 2 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 13.947 din data de 25.10.2010 2010 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, s-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, prin PRIMAR, în contradictoriu cu pârâta P.A. şi a fost obligată pârâta la 
desfiinŃarea lucrărilor de construcŃii executate nelegal pe terenul situat din punct de 
vedere administrativ în Cluj-Napoca, str. T. nr. 34 A, jud. Cluj, descrise în procesul-
verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei nr. 56 din 19.02.2009, în termen de 3 
luni de la data pronunŃării hotărârii. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că pârâta P.A. a fost 
sancŃionată contravenŃional prin procesul-verbal de contravenŃie nr. 56 din 19.02.2009 
deoarece s-a constatat de către reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA că aceasta a 
executat pe terenul din Cluj-Napoca, str. T. nr. 34 A, un imobil locuinŃă familială, pe 



fundaŃie din beton, structura de rezistenŃă din stâlpi, centuri din beton armat şi pereŃi din 
BCA, pe amplasamentul unei case de locuit cu pereŃi din panouri de lemn subŃiri, 
compusă din bucătărie de vară, cameră de alimente şi magazie, edificată în anul 1987, pe 
care a desfiinŃat-o fără a deŃine autorizaŃie de desfiinŃare. Tot fără autorizaŃie a mai 
executat un zid de sprijin din beton armat în vederea consolidării terenului. Ca măsură 
complementară pârâta a fost obligată să oprească imediat lucrările şi să intre în legalitate 
până la data de 30.08.2009. Pârâta nu s-a conformat dispoziŃiilor procesului-verbal 
deoarece nu a intrat în legalitate până la data prevăzută. 

Pârâta a invocat excepŃia prematurităŃii cererii de chemare în judecată şi excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului. Având în vedere că instanŃa s-a 
pronunŃat asupra acestor excepŃii în şedinŃa publică din data 17.05.2010, la acest termen 
de judecată s-a pronunŃat asupra cererii pe fond. 

InstanŃa de fond a admis cererea reclamantului care doreşte obligarea pârâtei la 
desfiinŃarea construcŃiilor executate nelegal, pentru considerentele care urmează a fi 
expuse. 

Reclamantul a invocat faptul că pârâta a executat lucrări de desfiinŃare a unei 
construcŃii vechi şi de construire a unui nou imobil şi zid de sprijin, fără autorizaŃie în 
acest sens, pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. T. nr. 34 A. Pentru aceste fapte, pârâta a 
fost sancŃionată contravenŃional la data de 19.02.2009, prin procesul verbal nr. 56, pe care 
nu l-a contestat, ci a plătit amenda aplicată, în cuantum de 3000 lei.  

Având în vedere că pârâta a plătit amenda contravenŃională, se poate reŃine acest 
lucru ca o recunoaştere a vinovăŃiei sale în privinŃa stării de fapt reŃinută în procesul 
verbal de contravenŃie nr. 56/ 19.02.2009.  

Prin nota internă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 
186287/43/24.09.2009 coroborată cu procesul verbal de constatare nr. 133/28.09.2009, 
reclamantul a făcut dovada faptului că până la 30.08.2009, dată acordată pentru intrarea 
în legalitate, pârâta nu a obŃinut autorizaŃie de construcŃie pentru lucrările efectuate 
nelegal. Astfel, conform art. 1169 C. Civil, pârâta avea obligaŃia de a dovedi faptul că s-a 
conformat obligaŃiilor stabilite prin procesul-verbal de contravenŃie nr. 56 din 
19.02.2009, şi a obŃinut autorizaŃie de construcŃie. 

Pârâta nu a putut face dovada obŃinerii autorizaŃiei de construcŃie pentru imobilul 
şi zidul construit, invocând culpa reclamantului, care-i refuză emiterea acestei autorizaŃii. 
Pentru a justifica demersurile făcute în acest sens, pârâta a depus la dosar certificatul de 
urbanism emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca la data de 18.08.2009. Însă, acest 
certificat nu Ńine loc de autorizaŃie de construcŃie, întrucât potrivit art. 6 din Legea nr. 
50/1991 rep., acesta este doar un act de informare. 

Din certificatul de urbanism rezultă că destinaŃia zonei în care este amplasat 
terenul este de spaŃii verzi-pădure de agrement, motiv pentru care potrivit susŃinerilor 
pârâtei se refuză autorizaŃia de construcŃie.  

Din extrasul de carte funciară reiese faptul că pe terenul din Cluj-Napoca, str. T. 
nr. 34 A, există întabulată o casă în suprafaŃă utilă de 26,40 mp compusă din 1 bucătărie 
de vară, 2 cămară de alimente şi 2 magazie compusă din panouri de lemn subŃiri. 

Pârâta a susŃinut că prin construcŃia nouă ridicată fără autorizaŃie se doreşte doar 
refacerea celei iniŃiale, construită în anul 1987 şi ca atare are nevoie de o autorizaŃie în 
acest sens. În dovedirea acestor susŃineri au fost audiaŃi martorii P.E.M. şi S.C.L. care 
susŃin că pârâta a efectuat doar lucrări de consolidare a vechii case.  



InstanŃa de fond nu a putut reŃine aceste afirmaŃii deoarece chiar din declaraŃiile 
celor doi martori rezultă că pârâta a demolat pereŃii exteriori ai casei din lemn şi a ridicat 
alŃii din beton şi BCA. Din planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultă că 
întinderea construcŃiei noi este mult mai mare decât a celei vechi, pârâta dorind să ridice 
o construcŃie de tipul D+P+E. Astfel, faptul că amplasarea noi construcŃii o acoperă pe 
cea veche nu are relevanŃă pentru că este clar că nu poate fi vorba despre o consolidare a 
casei vechi datorită suprafeŃei care se doreşte a fi construită şi materialului folosit la 
ridicarea acesteia. Nu se poate susŃine că se doreşte consolidarea unei case din lemn 
formată dintr-o singură bucătărie, 2 camere şi 2 magazii prin construirea unei case de tip 
D+P+E din beton armat şi BCA. 

Pârâta a mai susŃinut că reclamantul refuză în mod nejustificat acordarea 
autorizaŃiei de construcŃie, pentru lucrările privind consolidarea casei din lemn, deoarece 
această casă era edificată în anul 1987, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 50/1991, 
fiind evident că această normă nu poate avea aplicabilitate cu privire la o situaŃie 
anterioară. A mai susŃinut că la data adoptării PUG-ului şi a OUG 114/2007 exista 
înscrisă în cartea funciară o construcŃie cu destinaŃie de locuinŃă. 

Nu s-au putut reŃine aceste argumente deoarece, aşa cum s-a arătat, în cazul de 
faŃă nu poate fi vorba despre o consolidare a vechii construcŃii, ci pârâta doreşte 
construirea unei noi case. Fiind vorba despre un fapt nou, care se petrece după intrarea în 
vigoare a Legii nr. 50/1991 şi a OUG 114/2007, această construcŃie are nevoie de 
autorizaŃie de construcŃie, care nu se poate acorda pentru zona în care doreşte pârâta, 
deoarece aceasta are destinaŃia de spaŃiu verde, destinaŃie care nu poate fi schimbată. 

Cu privire la construirea zidului de sprijin, pârâta a invocat faptul că acest zid 
protejează terenul de eventualele alunecări de teren care sunt posibile în aceea zonă, că 
desfiinŃarea lui ar avea repercusiuni negative majore pentru teren şi că demolarea lui este 
imposibil practic de a fi adusă la îndeplinire. 

InstanŃa de fond a reŃinut că, art. 1 din OUG 114/2007 prevede că, ”Schimbarea 
destinaŃiei terenurilor amenajate ca spaŃii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaŃiile 
de urbanism, reducerea suprafeŃelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent 
de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu 
nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.” 

Rezultă că legea interzice în mod absolut orice schimbare de destinaŃie a 
terenului, iar acest zid reprezintă o construcŃie fiind edificat din beton armat, după cum 
reiese din procesului verbal de contravenŃie nr. 56/ 19.02.2009 coroborat cu declaraŃiile 
martorilor. Având în vedere că orice act contrar acestor dispoziŃii este sancŃionat cu 
nulitatea absolută, instanŃa de fond a reŃinut că această interdicŃie nu are nicio excepŃie. 
Chiar dacă argumentele invocate de pârâtă ar fi juste, instanŃa nu le-a putut reŃine 
deoarece ar trebui să facă o excepŃie nepermisă de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea 50/1991, instanŃa de fond 
a fixat un termen de 3 luni de la data pronunŃării hotărârii pentru ca pârâta să execute 
măsurile dispuse. 

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanŃa de fond a admis cererea 
reclamantului şi a obligat pârâta la desfiinŃarea lucrărilor executate nelegal pe terenul din 
Cluj-Napoca, str. T., nr. 34 A., jud. Cluj, în termen de 3 luni de la data pronunŃării 
hotărârii. 



Prin decizia civilă nr. 201/A din 14.04.2011 a Tribunalului Clujs-a admis 
excepŃia tardivităŃii motivelor de apel invocate la data de 07.04.2011 şi s-a respins ca 
nefondat şi ca tardiv apelul declarat de P.A. împotriva sentinŃei civile nr. 13947/2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime.  

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că măsura dispusa prin 
procesul verbal de contravenŃie aflat la f. 9 dosar fond, respectiv de intrare în legalitate 
prin obŃinerea autorizaŃiei de construire pana la data de 30.08.2009, în caz contrar 
desfiinŃarea construcŃiei existente este o sancŃiune contravenŃionala complementara. 

Prin derogare de la caracterul executoriu al procesului verbal de contravenŃie, 
pentru aceasta măsura, aceste proces verbal nu are caracter obligatoriu subiectul activ al 
răspunderii contravenŃionale trebuind sa se adreseze instanŃei pentru ca aceasta sa verifice 
legalitatea acestei sancŃiuni si sa dispună în consecinŃa . 

Pornind de la premisa ca amenajarea teritoriului si activitatea de urbanism 
interesează unitatea administrativ teritoriala în literatura de specialitate se arata ca în 
situaŃii ca cea din speŃa subiectul activ al răspunderii contravenŃionale este unitatea 
administrativ teritoriala prin organele sale competente în speta primarul (care aplica 
sancŃiunile). În acest context, trebuie interpretata prevederea art. 32 din Legea 50/1991 în 
sensul ca sesizarea instanŃei se face de organul care a aplicat sancŃiunea. El nu acŃionează 
în nume propriu pentru ca nu este parte în nume propriu în raportul juridic ce urmăreşte 
angajarea răspunderii contravenŃionale ci acŃionează în numele unităŃii administrativ 
teritoriale a căror valori sunt protejate în acest raport juridic de răspundere administrativa. 

Raportat la aceste considerente, tribunalul a apreciat ca unitatea administrativ 
teritoriala prin împuternicitul sau în aceasta materie are calitate procesual activa în speŃă. 
O interpretare contrara ar duce la concluzia ca persoana juridica a cărei valori sociale sunt 
lezate nu ar putea antrena răspunderea contravenŃionala deşi aceasta posibilitate este de 
esenŃa acestei răspunderi. 

 În ce priveşte excepŃia de prematuritate invocata de către apelanta, aceasta este 
neîntemeiată. Astfel, este cert ca apelanta pârâta nu a intrat în legalitate, singura 
posibilitate în acest sens fiind obŃinerea autorizaŃiei de construire si nu doar realizarea 
demersurilor necesare obŃinerii ei. In măsura în care aprecia ca în mod nelegal nu i s-a 
eliberat autorizaŃia de construire, apelanta pârâta putea recurge la procedura aprobării 
tacite reglementata de OG 27/2003 sau sa atace refuzul nejustificat de eliberare a 
autorizaŃiei de construire, în măsura în care un asemenea refuz s-a exprimat în condiŃiile 
Legii 554/2004 . 

Chiar daca apelanta pârâta a demarat procedura obŃinerii autorizaŃiei de construire 
în condiŃiile prevăzute de Legea 50/1991 prin solicitarea si obŃinerea certificatului de 
urbanism, doar obŃinerea acestuia nu este suficientă, în speŃa fiind necesar a se obŃine 
autorizaŃia de construire. 

Mai mult, din cuprinsul acestui certificat de urbanism rezulta imposibilitatea 
continuării acestei proceduri întrucât terenul în litigiu se afla intr-o unitate teritoriala de 
referinŃa care are destinaŃia de zona spatii verzi –pădure de agrement si în care nu se 
poate construi. 

În concluzie, culpa pentru neobŃinerea autorizaŃiei de construire revine exclusiv 
apelantei parate care deşi denunŃa comportamentul autorităŃii competente în emiterea 
autorizaŃiei de construire nu a realizat si demersul juridic - singurul prevăzut de lege-
necesar a sancŃiona acest comportament ,in fata instanŃei de contencios administrativ. 



În ce priveşte motivul de apel privind termenul în care prima instanŃa a dispus 
desfiinŃarea construcŃiei, este de observat ca în speŃa prevederile art. 300 C.pr.civ 
invocate de către apelanta nu se aplica aflându-ne în etapa apelului. 

Totodată, desfiinŃarea construcŃiei a fost dispusa ca o sancŃiune contravenŃionala 
complementara. In soluŃionarea acŃiunii, instanŃa doar verifica legalitatea acestei 
sancŃiuni si respectarea art. 28 din Legea 50/1991. In aceasta situaŃie, acest litigiu nu se 
încadrează intre litigiile pentru care apelul si recursul nu sunt suspensive de executare. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât conform art. 35 alin. 2 din Legea 50/1991 măsura 
desfiinŃării construcŃiei nu se suspenda nici în procedura plângerii contravenŃionale. Chiar 
si în ipoteza în care s-ar aprecia ca prevederile privind efectul suspensiv al apelului si 
recursului sunt incidente exercitarea apelului si a recursului duc la suspendarea acestui 
termen pana la soluŃionarea irevocabila a litigiului urmând ca după soluŃionarea lor, 
termenul sa curgă din nou. 

În ce priveşte motivele 4 si 5 de apel, solutia primei instanŃe este legala si 
temeinica raportat la prevederile art. 28 şi 32 din Legea 50/1991 republicata. Astfel, o 
data cu aplicarea sancŃiunii contravenŃionale s-a dispus intrarea în legalitate prin 
obŃinerea autorizaŃiei de construire într-un anumit interval de timp. In măsura în care în 
acest interval de timp nu se obŃinea autorizaŃia de construire s-a dispus desfiinŃarea 
construcŃiei . 

În speŃă, în intervalul de timp acordat conform art. 28 din Legea 50/1991 
republicata apelanta nu a obŃinut autorizaŃia de construire. Totodată, nu a promovat nici 
un demers juridic nici în prezent pentru a sancŃiona o eventuala pasivitate a organului 
emitent al unei asemenea autorizaŃii. In aceste condiŃii conform art. 28 alin final corob. cu 
art. 32 din Legea 50/1991 republicata, singura măsura legala ce mai poate fi dispusa este 
desfiinŃarea construcŃiei, administrarea oricărei alte probe fiind inutila în speŃă întrucât 
acestea nu pot schimba starea de fapt sus reŃinuta si incidenta textelor de lege mai sus 
menŃionate . 

Totodată apelanta trebuia sa respecte normele de urbanism în vigoare la data 
edificării construcŃiei si nu cele care se vor adopta în viitor . 

La termenul de judecata din data de 07.04.2011, apelanta a invocat ca motiv de 
apel suplimentar împrejurarea ca numărul administrativ al imobilului supus desfiinŃării 
este altul decât cel real. Tribunalul a admis excepŃia de tardivitate a acestui motiv de apel, 
apreciind ca el nu este de ordine publica si având în vedere prevederile art. 284 C.pr.civ. 
Totodată, este de observat ca indicarea greşita a numărului administrativ este rezultatul 
unui simple erori materiale strecurate în acŃiunea iniŃială si apoi preluata si în hotărârea 
instanŃei de fond, dar acest număr administrativ este corect indicat în actul prin care s-a 
aplicat iniŃial măsura desfiinŃării construcŃiei si care a stat la baza întregului litigiu . 

Având în vedere toate considerentele mai sus expuse tribunalul, în temeiul art. 
296 C.pr.civ., a admis excepŃia de tardivitate a motivului de apel invocat la data de 
07.04.2011 si a respins ca nefondat si ca tardiv (pentru motivul suplimentar) apelul 
formulat în speŃă. Intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata în apel . 

Împotriva aceste decizii, pârâta P.A. a declarat recurs, în termen legal, solicitând 
instanŃei admiterea acestuia, în principal, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare la instanŃa de apel, în vederea completării probaŃiunii, iar în subsidiar, 
modificarea în întregime a deciziei, în sensul schimbării în întregime a sentinŃei primei 
instanŃe, prin respingerea acŃiunii formulate de reclamant. 



În motivarea recursului, pârâta a arătat că instanŃele de fond nu i-au permis 
dovedirea stării reale de fapt, raportat la situaŃia terenului şi la posibilităŃile efective de a 
aduce la îndeplinire obligaŃiile impuse prin procesul verbal de sancŃionare. Reclamanta a 
solicitat, în probaŃiune, administrarea probei cu expertiza tehnică de specialitate, însă 
instanŃele de fond i-au respins în mod nejustificat cererea în probaŃiune. 

În opinia recurentei se impune completarea probaŃiunii pentru a dovedi şi 
confirma justeŃea argumentelor invocate de pârâtă, astfel că se impune casarea deciziei şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei de apel. 

InstanŃele de fond au făcut o greşită aplicare a legii raportat la prevederile art. 32 
din Legea nr. 50/1991, atunci când au apreciat că reclamantul acŃionează în justiŃie în 
calitatea sa de reprezentant a unităŃii administrative-teritoriale, ca împuternicit, nu în 
calitate de primar, în temeiul legii. 

În acest sens, în mod greşit instanŃele de fond au soluŃionat excepŃia lipsei calităŃii 
procesuale active deoarece din interpretarea art. 4, art. 27 alin. 3, art. 32 alin. 1 din Legea 
nr. 50/1991 rezultă împrejurarea că Municipiul Cluj-Napoca nu are calitate procesuală 
activă, singurul care are o astfel de calitate este doar primarul, nominalizat de lege ca 
fiind organul care a aplicat sancŃiunea.  

Totodată, în mod greşit, tribunalul a interpretat prevederile art. 2 alin. 11 din 
Legea nr. 50/1991 privind modalitatea de neexecutare a obligaŃiei impuse de organul 
sancŃionator, de a se intra în legalitate, prin obŃinerea unei autorizaŃii de construire.  

Reclamanta recurentă nu se află în culpă privind obŃinerea autorizaŃiei de 
construire deoarece este cunoscut faptul că în cazul unui litigiu nu se eliberează o astfel 
de autorizaŃie şi ca atare, deşi teoretic i s-a acordat posibilitatea de a intra în legalitate, în 
fapt aceasta nu se poate obŃine, culpa exclusivă fiind a reclamantului care nu a eliberat o 
astfel de autorizaŃie. 

 Nota internă emisă în mod unilateral de către reclamant nu este suficientă pentru 
dovedirea nerespectării cu rea-credinŃă a obligaŃiilor impuse în sarcina pârâtei. 

În speŃă, s-a făcut doar dovada că nu s-a emis până în prezent autorizaŃia de 
construire şi nu s-a dovedit faptul că pârâta nu ar fi îndeplinit formalităŃile legale pentru 
obŃinerea acesteia. 

Pârâta a probat că a îndeplinit întreaga procedură prealabilă, cu bună-credinŃă şi 
fără întârziere, a sistat toate lucrările la obiectivul în litigiu, a achitat amenda dispusă prin 
procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei, a realizat proiectul necesar 
obŃinerii autorizaŃiei de construire şi a solicitat emiterea unui certificat de urbanism de 
către instituŃia abilitată, proceduri realizate în intervalul de timp acordat de către 
reclamant prin actul sancŃionator. 

În mod greşit s-a reŃinut de către tribunal, din cuprinsul certificatului de urbanism, 
că terenul în litigiu se află într-o unitate teritorială de referinŃă care are destinaŃia de zonă 
spaŃii verzi – pădure de agrement şi în care nu se poate construi. Este de notorietate faptul 
că P.U.G. adoptat în anul 2006 a fost în vigoare până în anul 2010, iar în prezent, deşi 
instituŃiile abilitate ar fi trebuit să adopte un nou P.U.G., acesta nu este decât în faza 
premergătoare de proiect. Cu toate acestea, prin modificările aduse, noul P.U.G. 
determină introducerea în zona construibilă a terenului pe care s-a edificat construcŃia 
impusă a fi demolată. 

În mod nelegal, tribunalul a respins motivul de apel referitor la dispoziŃia cuprinsă 
în hotărârea primei instanŃe referitoare la desfiinŃarea lucrărilor de construcŃie executate 



în mod nelegal în termen de 3 luni de la data pronunŃării hotărârii, dispoziŃie care 
contravine prevederilor art. 300 C.pr.civ., deoarece nicio hotărâre nu poate fi pusă în 
executare câtă vreme nu s-au epuizat căile legale de atac. 

În opinia pârâtei, pentru demolarea construcŃiei în litigiu este necesară obŃinerea 
unei autorizaŃii speciale în acest sens şi având în vedere că odată cu emiterea procesului-
verbal de contravenŃie nu s-a emis şi actul administrativ necesar derulării activităŃii 
impuse, aplicare măsurii complementare este abuzivă şi o pune în imposibilitatea practică 
de a duce la îndeplinire această măsură. 

Reclamantul intimat MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA a formulat întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi, în consecinŃă, menŃinerea hotărârii 
recurate ca fiind legală. 

În susŃinerea poziŃiei procesuale, reclamantul intimat a arătat că din interpretarea 
coroborată şi unitară a prevederilor art. 25, art. 26 alin. 1 lit. j, art. 27 alin. 1, art. 27 alin. 
3, art. 28 alin. 2, art. 32 alin. 4 şi art. 33 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, rezultă că intenŃia 
legiuitorului a fost aceea de a proteja interesul unităŃilor administrativ-teritoriale şi 
implicit interesul general al statului de a oferi cetăŃenilor un climat de siguranŃă prin 
instituirea şi asigurarea unor norme severe în domeniul construcŃiilor. 

În acest sens, primarul, în nume propriu, nu poate justifica un astfel de interes 
decât acŃionând în calitate de reprezentant al unităŃii administrativ-teritoriale. În 
consecinŃă, Municipiul, reprezentant prin Primar are calitatea procesuală activă în cadrul 
acŃiunilor prevăzute de Legea nr. 50/1991. 

Potrivit O.U.G. nr. 114/2007, construcŃia are nevoie de o nouă autorizaŃie de 
construire care nu se poate acorda pentru zona în care doreşte pârâta deoarece are 
destinaŃia de spaŃiu verde, destinaŃie care nu poate fi schimbată. 

La termenul de judecată din 09.09.2011, pârâta recurentă a depus o cerere prin 
care a invocat excepŃia de nelegalitate a procesului-verbal de constatare şi sancŃionare a 
contravenŃiei nr. 56/19.02.2009 şi a procesului-verbal de constatare nr. 133/28.09.2009. 

Prin încheierea pronunŃată în şedinŃa publică din 23.09.2011, Curtea a dispus, în 
temeiul dispoziŃiilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, sesizarea Tribunalului Cluj, în 
jurisdicŃia contenciosului-administrativ, cu privire la excepŃia de nelegalitate a actelor 
administrative şi, totodată, a dispus suspendarea judecării cauzei până la soluŃionarea 
irevocabilă a excepŃiei de nelegalitate, având în vedere că soluŃionarea pe fond a 
prezentului recurs depinde de actele administrative a cărei nelegalitate se invocă. 

Prin sentinŃa civilă nr. 5839/02.11.2011 a Tribunalului Cluj – SecŃia mixtă de 
contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, s-a respins 
excepŃia de nelegalitate a procesului-verbal de constatare a contravenŃiei nr. 
56/19.02.2009 şi nr. 133/28.09.2009 invocată de pârâta P.A. în contradictoriu cu 
Municipiul Cluj-Napoca, prin Primar.  

Împotriva acestei sentinŃe, reclamanta P.A. a declarat recurs care a fost respins 
prin decizia civilă nr. 2328/22.03.2012 a CurŃii de Apel Cluj – SecŃia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal. 

Reclamantul intimat MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA a înregistrat la data de 
27.07.2012 o cerere prin care a solicitat repunerea pe rol a cauzei întrucât sentinŃa civilă 
nr. 5839/02.11.2011 a Tribunalului Cluj a rămas irevocabilă, motiv pentru care, Curtea a 
dispus repunerea pe rol a prezentului recurs. 



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

Astfel, prin procesul-verbal de contravenŃie nr. 56 din 19.02.2009 emis de 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DirecŃia PoliŃia Comunitară, s-a constatat că pârâta P.A. 
a executat pe terenul din Cluj-Napoca, str. T. nr. 34 A, un imobil locuinŃă familială, pe 
fundaŃie din beton, structura de rezistenŃă din stâlpi, centuri din beton armat şi pereŃi din 
BCA, pe amplasamentul unei case de locuit cu pereŃi din panouri de lemn subŃiri, 
compusă din bucătărie de vară, cameră de alimente şi magazie, edificată în anul 1987, pe 
care a desfiinŃat-o fără a deŃine autorizaŃie de construire/desfiinŃare conform prevederilor 
legislaŃiei în vigoare. De asemenea a executat un zid de sprijin din beton armat în vederea 
consolidării terenului, tot fără autorizaŃie de construire. La data şi ora efectuării 
controlului lucrările erau în execuŃie, fiind executate zidul de sprijin şi parterul 
imobilului, până la centura de beton armat. 

S-a constatat că pârâta a săvârşit contravenŃia prevăzută de art.26 alin.1 lit.a din 
Legea nr.50/1991 pentru care Primarul Mun. Cluj Napoca, în baza art.26 alin.3 din 
acelaşi act normativ, i-a aplicat sancŃiunea amenzii în sumă de 3000 lei precum şi 
măsurile complementare de: oprire imediată a lucrărilor şi de a intra în legalitate 
(obŃinerea autorizaŃiei de construire pentru zidul de sprijin şi pentru imobil) până la data 
de 30.08.2009, în caz contrar desfiinŃarea şi refacerea casei de locuit existente. 

Cererea de chemare în judecată a fost formulată de reclamantul MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA, reprezentat prin primar, în temeiul art.32 alin.1 lit.b din Legea 
nr.50/1991. 

Pârâta a invocat în faŃa instanŃei de fond, prin întâmpinare, excepŃia prematurităŃii 
cererii de chemare în judecată şi excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a 
reclamantului, excepŃii care au fost respinse prin încheierea pronunŃată în şedinŃa publică 
din data 17.05.2010, cu motivarea că acŃiunea este semnată de către Primar sau 
reprezentantul acestuia, Primarul Mun. Cluj Napoca sau reprezentantul acestuia 
acŃionează în calitate de reprezentanŃi ai Municipiului Cluj, inclusiv în ipoteza în care 
aplică sancŃiuni. Este neîndoielnică voinŃa Primarului de a semna acŃiunea, raŃiunea 
textului de lege invocat este aceea de a stabili neîndoielnic voinŃa organului care a semnat 
acŃiunea. 

Conform art.316 C.pr.civ., dispoziŃiile de procedură privind judecata în apel se 
aplică şi în instanŃa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest 
capitol iar art.298 C.pr.civ. stabileşte că, dispoziŃiile de procedură privind judecata în 
primă instanŃă se aplică şi în instanŃa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor 
cuprinse în prezentul titlu. 

Potrivit art.137 alin.1 C.pr.civ., instanŃa se va pronunŃa mai întâi asupra 
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii. 

Prin urmare, făcând aplicarea dispoziŃiilor art.316 raportat la art.137 alin.1 
C.pr.civ. şi având în vedere că pârâta a invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a 
reclamantului în faŃa primei instanŃe, prin întâmpinare, în faŃa instanŃei de apel, prin 
motivele de apel, cât şi în faŃa instanŃei de recurs prin motivele de recurs, Curtea va 
analiza cu prioritate această excepŃie care face inutilă cercetarea celorlalte motive de 
recurs invocate de pârâtă.  



Apărarea formulată de reclamantul intimat privitoare la faptul că acŃiunea a fost 
introdusă de către Municipiul Cluj Napoca, reprezentat prin Primar, în baza atribuŃiilor 
reglementate de art.21 şi art.62 din Legea nr.215/2001, care îi conferă dreptul de a 
reprezenta în instanŃă unitatea administrativ-teritorială, în opinia CurŃii nu este întemeiată 
pentru argumentele ce urmează a fi expuse. 

Potrivit art.21 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr.215/2001, în forma aflată în vigoare la 
data introducerii cererii de chemare în judecată, 17.11.2009, „ UnităŃile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de 
înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităŃile teritoriale de trezorerie, precum şi 
la unităŃile bancare. UnităŃile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi 
obligaŃiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparŃin 
domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, în condiŃiile legii. 

În justiŃie, unităŃile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar 
sau de preşedintele consiliului judeŃean”. 

Art. 62 alin.1 din acelaşi act normativ, prevede că „Primarul reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială în relaŃiile cu alte autorităŃi publice, cu persoanele fizice sau 
juridice române ori străine, precum şi în justiŃie”. 

Este real că potrivit art.21 din legea menŃionată, unităŃile administrativ-teritoriale 
sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu 
şi că în justiŃie sunt reprezentate de primar sau de preşedintele consiliului judeŃean însă, 
aceasta constituie regula, norma generală.  

Atunci când există reglementări speciale care prevăd că au aptitudine de a sta în 
justiŃie alte entităŃi, în mod evident, fără echivoc, Curtea apreciază că în asemenea situaŃii 
se aplică aceste dispoziŃii speciale în virtutea principiului de interpretare specialia 
generalibus derogant. Cu alte cuvinte, fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că 
norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în faŃa unui caz ce intră sub incidenŃa 
prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar faŃă de norma generală, chiar şi 
atunci când norma specială este mai veche decât norma generală. 

O asemenea situaŃie este cea reglementată de art.32 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcŃie, care prevede în mod expres că organul 
care a aplicat sancŃiunea va sesiza instanŃele judecătoreşti pentru a dispune încadrarea 
lucrărilor în prevederile autorizaŃiei. 

Drept urmare, este lipsit de relevanŃă faptul că Municipiul Cluj-Napoca 
reprezentat prin Primar desemnează nu numai structura funcŃională, ci însuşi aparatul de 
specialitate ce include Primarul care, în activitatea curentă şi în îndeplinirea atribuŃiilor a 
stat în proces la prima instanŃă, neputându-se pune egalitate din perspectiva textului 
special de lege, între municipiu, reclamantul din prezenta cauză şi primar, care a acŃionat 
nu în nume propriu, ci în calitate de reprezentant al municipiului. 

De altfel, reclamantul intimat se află într-o confuzie cu privire la două instituŃii de 
drept procesual civil şi anume, calitatea procesuală activă, care reprezintă o condiŃie 
esenŃială de exerciŃiu a acŃiunii civile şi reprezentarea judiciară a persoanei juridice, care 
nu participă în procesul civil personal, ci prin intermediul persoanei anume desemnată de 
lege. 



În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicată şi 
actualizată ca urmare a ultimelor modificări ce i-au fost aduse prin Legea nr. 401/2003, în 
forma aflată în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată, în cazul în care 
persoanele sancŃionate contravenŃional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au 
conformat în termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenŃiei, 
potrivit prevederilor art. 28 alin. 1, organul care a aplicat sancŃiunea va sesiza 
instanŃele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: încadrarea lucrărilor în prevederile 
autorizaŃiei; desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal. 

Alin. 2 al aceluiaşi art. 32 prevede ca în cazul în care instanŃa va admite cererea 
formulată de organul care a aplicat sancŃiunea, va stabili şi termenele limită de executare 
a măsurilor de încadrare a lucrărilor în prevederile autorizaŃiei sau de desfiinŃare a 
construcŃiilor realizate nelegal. 

Art. 32 alin. 3 din aceeaşi lege stipulează faptul că în cazul nerespectării 
termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanŃă, în conformitate cu prevederile 
alin. 2, se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de 
poliŃie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate. 

Potrivit art. 28 din Legea nr. 50/1991 republicată, o dată cu aplicarea amenzii 
pentru contravenŃiile prevăzute la art. 26 alin. 1 lit. a şi b se dispune oprirea executării 
lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile 
autorizaŃiei sau de desfiinŃare a lucrărilor executate fără autorizaŃie ori cu nerespectarea 
prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul verbal de constatare a 
contravenŃiei. 

Art. 27 din aceeaşi lege stabileşte cine anume are în competenŃă urmărirea 
respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcŃii, 
respectiv, cui îi revine competenŃa de aplicare a sancŃiunii în cazul în care se constată 
săvârşirea unei contravenŃii în domeniu: 

„(1) PreşedinŃii consiliilor judeŃene, primarii si organele de control din cadrul 
autorităŃilor administraŃiei publice locale si judeŃene au obligaŃia sa urmărească 
respectarea disciplinei in domeniul autorizării executării lucrărilor in construcŃii in cadrul 
unităŃilor lor administrativ-teritoriale si, in funcŃie de încălcarea prevederilor legale, sa 
aplice sancŃiuni sau sa se adreseze instanŃelor judecătoreşti si organelor de urmărire 
penala, după caz. 

(2) Arhitectul-sef al judeŃului si personalul împuternicit al compartimentului de 
specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei in domeniul 
autorizării executării lucrărilor de construcŃii pe teritoriul administrativ al judeŃului, 
precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul 
de autorizare a construcŃiilor. 

(3) ContravenŃiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepŃia celor de la lit. h)-l), se 
constată şi se sancŃionează de către compartimentele de specialitate cu atribuŃii de control 
ale autorităŃilor administraŃiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-
teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, 
potrivit competenŃelor de emitere a autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare. 

(4) ContravenŃiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se 
sancŃionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii. 



(5) Procesele-verbale de constatare a contravenŃiilor, încheiate de organele de 
control ale administraŃiei publice locale, se înaintează, in vederea aplicării sancŃiunii, 
sefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului si de 
urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeŃean ori primarului unităŃii 
administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti in a cărui raza s-a 
săvârşit contravenŃia”. 

Din dispoziŃiile art. 32 alin. 1 şi 3, coroborat cu art. 28 alin. 1 şi 26 din Legea nr. 
50/1991 republicată, rezultă neîndoielnic că primarul este organul abilitat de lege să 
aplice sancŃiunea, să sesizeze instanŃa pentru luarea măsurilor prevăzute de art. 32 alin. 1 
lit. a şi b, respectiv, să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de instanŃă în condiŃiile alin. 
2 şi 3 ale art. 32 din acelaşi act normativ. 

Prin urmare, singurul căruia legiuitorul i-a conferit competenŃa de a aplica 
sancŃiunea, de a sesiza instanŃa în condiŃiile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 
republicată şi de a pune în executare măsurile dispuse de instanŃă este exclusiv organul 
care a aplicat sancŃiunea, în speŃă, Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Pe cale de consecinŃă, având în vedere că Primarul municipiului Cluj-Napoca a 
aplicat amenda contravenŃională, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea 
nr. 50/1991 republicată şi a aplicat măsura complementară, în baza art. 32 alin. 3, 28 alin. 
1 şi 27 din acelaşi act normativ, Primarul Municipiului Cluj-Napoca era singurul care 
avea competenŃa de a sesiza instanŃa de judecată în vederea dispunerii obligării pârâtei la 
desfiinŃarea lucrărilor de construcŃii executate nelegal şi descrise în procesul verbal de 
constatare şi sancŃionarea contravenŃiei nr.56/19.02.2009 şi deci, doar Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca justifica în cauză calitatea procesuală activă pentru 
promovarea cererii introductive de instanŃă. 

Constatându-se că cererea de chemare în judecată a fost formulată de către 
Municipiul Cluj-Napoca, deci de către o persoană care nu justifică o calitate procesuală 
activă în acest sens, prin prisma textelor legale mai sus invocate, Curtea constată că 
acŃiunea reclamantului Municipiul Cluj-Napoca în mod nelegal prima instanŃă şi instanŃa 
de apel au respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamatului.  

Pentru aceste considerente de drept Curtea constată că în speŃă este incident 
motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., astfel că în temeiul art.312 alin.1 şi 
alin.3 C.pr.civ., va admite în parte recursul declarat de pârâta P.A. împotriva deciziei 
civile nr. 201/A din 14.04.2011 a Tribunalului Cluj, pe care o modifică în tot şi 
rejudecând, în temeiul art.296 c.pr.civ., va admite în parte apelul declarat de pârâta P.A. 
în contra sentinŃei civile nr. 13947/25.10.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunŃată în 
dosarul nr. 28184/211/2009, pe care o schimbă în întregime în sensul că, admite excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi, în 
consecinŃă, respinge cererea formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, 
în contradictoriu cu pârâta P.A., ca fiind promovată de o persoană lipsită de calitate 
procesuală activă. 

Având în vedere soluŃia dată motivului de recurs prin care s-a invocat excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului Curtea statuează că, în baza art.316 
raportat la art.137 alin.1 C.pr.civ., este superfluă cercetarea celorlalte motive de recurs 
invocate de pârâtă. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 



Amplasare firmă de notar public pe faŃada clădirii. Obligarea 
pârâtului să îşi dea acordul la amplasarea firmei luminoase 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4710/R din 15 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 10735/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă 
acŃiunea precizată formulată de reclamanta D.P., în calitate de titular al Biroului Notarial 
P.D., în contradictoriu cu pârâtul G.A., şi în consecinŃă a fost obligat pârâtul să îşi dea 
acordul pentru amplasarea unei firme neluminoase a Biroului Notarului Public P.D. pe 
faŃada imobilului situat în Cluj Napoca, str.X, în caz contrar hotărârea suplineşte acordul 
pârâtului. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Potrivit extrasului CF nr.258910-C1 ( nr.vechi 126431) Cluj Napoca pârâtul G.A. 

este proprietar tabular asupra apartamentelor nr.1 şi 2 situate în Cluj Napoca, str.X, iar 
titulara Cabinetului Notarial P.D. este proprietară tabulară asupra imobilului apartament 
nr.3, situat la aceeaşi adresă. 

În vederea amplasării Biroului Notarial P.D. în apartamentul nr.3, reclamanta a 
întocmit documentaŃia necesară, obŃinând avizul nr.158401/43/2010 al Comisiei de 
Estetică Urbană a Municipiului Cluj Napoca, avizul DirecŃiei JudeŃene pentru Cultură şi 
Patrimoniu NaŃional Cluj, precum şi acordul proprietarilor apartamentelor învecinate, cu 
excepŃia acordului pârâtului. 

Prin adresa nr.292158/43/2010 a Municipiului Cluj Napoca, reclamatei i s-a 
solicitat acordul tuturor proprietarilor din imobilul unde se află sediul biroului notarial, 
respectiv şi acordul pârâtului. 

Analizând probele de la dosar instanŃa a reŃinut că amplasarea unei firme pe 
faŃada imobilului situat în Cluj-Napoca, str. X, jud.Cluj, nu este de natură să creeze o 
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale pârâtului şi nici nu este de natură a crea 
acestuia un disconfort. Refuzul pârâtului este nejustificat, iar pretenŃiile acestuia cu 
privire la amplasamentul firmei şi la dimensiunile acesteia nu au putut fi reŃinute de 
instanŃă, având în vedere că aceste aspecte tehnice sunt analizate şi aprobate de către 
organele în drept, potrivit standardelor prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

În aceste condiŃii instanŃa a apreciat că pârâtul îşi exercită în mod abuziv 
drepturile conferite de lege, contrar dispoziŃiilor art.723 Cod pr.civ., motiv pentru care a 
admis acŃiunea şi a obligat pârâtul să îşi dea acordul pentru amplasarea unei firme 
neluminoase a Biroului Notarului Public P.D. pe faŃada imobilului situat în Cluj Napoca, 
str.X, jud.Cluj, în caz contrar prezenta hotărâre suplineşte acordul pârâtului. 

Prin decizia civilă nr. 362 din 4.09.2012 a Tribunalului Cluj a fost respins ca 
nefondat apelul declarat de G.A. împotriva sentinŃei civile nr. 10735/2012 din 17.05.2012 
a Judecătoriei Cluj Napoca, care a fost menŃinută în totul. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că, amplasarea unei firme pe 
faŃada imobilului situat în Cluj Napoca, str. X, jud.Cluj, nu este de natură să creeze o 
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale apelantului-pârâtului şi nici nu este de 
natură a crea acestuia un disconfort, astfel că, refuzul pârâtului este unul nejustificat. 

Solicitarea apelantului-pârât de a se Ńine seama de amplasamentul firmei şi de 
dimensiunile acesteia potrivit schiŃei sale depuse la dosar este neîntemeiată, întrucât 
aceste aspecte tehnice sunt stabilite de Comisia de Estetica Urbana a Municipiului Cluj-
Napoca si DirecŃia JudeŃeană pentru Cultura si Patrimoniu National Cluj pe baza unor 



reglementări legale. Astfel, prin avizul favorabil nr.8302/Z/05.05.2007 al DirecŃiei 
JudeŃene pentru Cultura si Patrimoniu National Cluj s-a stabilit că firma va fi cu cca 20% 
mai mică şi va fi amplasată pe pilastrul dintre poartă şi vitrină, adică mai jos cu cca 1 
metru. Apoi, contrar susŃinerilor apelantului-pârât că sentinŃa civilă atacată nu poate fi 
pusă în executare, tribunalul reŃine că nu există nici un impediment, dimensiunile firmei 
şi locul amplasării fiind precis determinate prin avizul menŃionat mai sus. Întrucât refuzul 
apelantului-pârât nu are nici o argumentare legală, fiind manifestat în mod discreŃionar, 
este corectă reŃinerea de către prima instanŃă a prev.art.723 cod pr.civ. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal pârâtul Goga Adrian, 
solicitând modificarea deciziei atacate în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinŃei 
şi în consecinŃă, respingerea acŃiunii. 

În motivarea apelului întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod 
proc.civ., recurentul a arătat că atât instanŃa de fond cât şi cea de apel au aplicat greşit 
prevederile art. 15 şi art. 1353 din noul Cod civil care reglementează abuzul de drept. 
Astfel noul Cod civil aduce o modificare substanŃială în ceea ce priveşte abuzul de drept, 
în sensul că pentru prima dată este consacrată o reglementare expresă a acestuia, că din 
cele două texte rezultă că exercitarea unui drept va fi considerată abuzivă atunci când 
dreptul nu este utilizat în vederea realizării finalităŃii sale, ci cu intenŃia de a vătăma o altă 
persoană sau contrar bunei credinŃe. 

Motivarea pe care o dă instanŃa este întemeiată pe art. 723 Cod proc.civ., text de 
lege fără aplicabilitate în cauză. 

Ipotezele avute în vedere de art. 15 şi 1353 din Noul cod civil nu pot fi avute în 
vedere în ceea ce priveşte atitudinea lui, întrucât nu s-a opus cererii reclamantei 
permiŃându-i montarea firmei neluminoase într-un loc în care să nu obtureze vederea spre 
vitrinele celor două spaŃii pe care el le deŃine la parterul clădirii. DiligenŃa lui reprezintă 
diligenŃa unui proprietar care doreşte să-şi protejeze şi conserve drepturile sale, printre 
care şi acela de expunere corespunzătoare a spaŃiilor de vânzare deŃinute în acelaşi 
imobil. 

Prin amplasarea firmei reclamantei i se aduce atingere dreptului său pe care îl are 
la amplasarea unei firme pe faŃada aceluiaşi imobil, că in speŃă există două drepturi 
concurente şi acordându-se preferabilitatea doar unuia se aduce atingere în mod evident 
celuilalt, motiv pentru care acordul lui a fost unul condiŃionat, însă nu poate fi considerat 
ca unul abuziv excesiv.  

Noua abordare a Codului civil cu privire la exerciŃiul drepturilor subiective 
permite fiecărui titular de drept subiectiv să-l valorifice în interesul său cu respectarea 
drepturilor şi intereselor terŃilor.  

În egală măsură Noul cod civil reglementează abuzul de drept în strânsă legătură 
cu noŃiunea de bună credinŃă, prevăzând că orice persoană fizică sau juridică trebuie să-şi 
exercite drepturile şi execute obligaŃiile civile cu bună credinŃă în acord cu ordinea 
publică şi cu bunele moravuri. ExistenŃa bunei credinŃe va constitui un element important 
de apreciere privind săvârşirea unui abuz de drept, cu alte cuvinte acolo unde nu există 
bună credinŃă nu poate fi abuz de drept. 

La 14.11.2012 intimata a depus la depus la dosar scriptul intitulat întâmpinare, 
solicitând ca instanŃa să-l aibă în vedere ca şi concluzii scrise, solicitând respingerea 
recursului, motivat pe faptul că, criticile aduse de recurenŃi sunt nefondate, deoarece 
modul în care va fi amplasată firma respectă normele cu privire la faptul că imobilul se 



află în zona de rezervaŃie de arhitectură cu un regim special din punct de vedere 
arhitectonic şi urbanistic. Mai mult, faŃada imobilului fiind parte indiviză comună, nu 
poate fi utilizată în mod discreŃionar de către un proprietar, cu atât mai mult cu cât ceilalŃi 
proprietari din imobil şi-au dat consimŃământul în sensul acceptării pe faŃada imobilului a 
unei firme neluminoase pe care legislaŃia notarilor o impune.  

Modul în care recurentul înŃelege să-şi exercite drepturile constituie un mod 
abuziv de exercitare a drepturilor subiective cu intenŃia de a vătăma o altă persoană şi 
contrar unei credinŃe, deoarece amplasarea firmei biroului notarial nu este de natură să-i 
creeze recurentului nici un prejudiciu. 

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

Potrivit extrasului de carte funciară nr. 25890 Cluj-Napoca, reclamanta este 
proprietara apartamentului nr. 3, iar pârâtul este proprietarul apartamentelor 1 şi 2 din 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. X. Reclamanta în calitate de notar public a solicitat şi 
obŃinut avizul Comisiei de Estetică Urbană a municipiului Cluj-Napoca, avizul DirecŃiei 
JudeŃene pentru Cultură şi Patrimoniu NaŃional Cluj şi acordul tuturor celorlalŃi 
coproprietari, cu excepŃia pârâtului pentru amplasarea firmei biroului notarial pe faŃada 
imobilului, într-un anumit loc şi cu anumite dimensiuni, aşa cum rezultă din planşele şi 
avizele depuse la dosarul cauzei, avize în care se arată amplasamentul obligatoriu al 
firmei, pe pilastrul dintre poartă şi vitrină, mai jos cu aproximativ 1 m şi cu aproximativ 
20 % mai mică. 

Problema care se pune în speŃă este aceea dacă opoziŃia pârâtului cu privire la 
amplasarea firmei pe faŃada imobilului motivat pe faptul că prin amplasarea ei la locul 
solicitat se reduce din utilitatea proprietăŃii lui care are destinaŃia de spaŃiu comercial prin 
reducerea vizibilităŃii vitrinelor, constituie sau nu exercitarea abuzivă a unui drept 
subiectiv. 

În cauză, curtea apreciază că instanŃa a reŃinut în mod legal că amplasarea firmei 
pe faŃada imobilului situat în Cluj-Napoca, str. X nu aduce nicio atingere sau vătămare a 
intereselor pârâtului şi nici nu este de natură să-i aducă vreun prejudiciu. Astfel, se poate 
observa din actele depuse la dosarul cauzei că prin dimensiunile firmei şi locul de 
amplasare între piastru şi uşa de intrare în imobil nu este afectată vizibilitatea vitrinelor 
spaŃiilor deŃinute de pârât, vitrine de dimensiuni mari.  

Pârâtul a invocat faptul că i se creează un prejudiciu prin amplasarea firmei în 
acel loc, dar nu a arătat în mod concret în ce constă acel prejudiciu. 

InstanŃa a analizat şi normele legale ce reglementează autorizarea amplasării unor 
asemenea firme. Astfel, s-a reŃinut că dimensiunile acesteia vor fi mai mici cu cca. 20% şi 
va fi amplasată pe pilastrul dintre poartă şi vitrină, adică mai jos cu cca.1 m, aspecte 
tehnice stabilite de Comisia de Estetică Urbană a municipiului Cluj-Napoca şi DirecŃia 
JudeŃeană pentru Cultură şi Patrimoniu NaŃional Cluj. 

Prin urmare, legal au apreciat cele două instanŃe că pârâtul îşi exercită în mod 
abuziv drepturile conferite de lege. 

SusŃinerea recurentului că ambele instanŃe au aplicat greşit dispoziŃiile art. 723 
Cod proc.civ., deoarece acest text este străin de obiectul cauzei, este greşită. Acest text 
reprezintă cadrul general cu privire la exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale, dar 
recurentul nu observă însă că ambele instanŃe au analizat susŃinerile pârâtului şi în raport 



de faptul că, conform susŃinerilor lui i s-ar aduce sau nu vreun prejudiciu, prin amplasarea 
firmei pe faŃa da clădirii, prin raportare la dispoziŃiile art. 998-999 C civil, chiar dacă 
aceste texte nu au fost invocate în mod expres. 

Recurentul este de asemenea în eroare atunci când invocă în susŃinerea recursului 
său că instanŃele au aplicat în mod greşit dispoziŃiile art. 15 şi 1353 din Noul Cod Civil, 
care reglementează abuzul de drept. Aceasta pentru că Noul Cod Civil a intrat în vigoare 
în data de 1.10.2011 şi se aplică cauzelor începute după intrarea lui în vigoare, ori 
prezenta cauză a fost înregistrată în data de 18.08.2011, anterior datei de 1.10.2011. 
(Judecător Ana Ionescu) 

 
 

ObligaŃie de a face. AcŃiune având ca obiect obligarea pârâŃilor să îşi 
dea acordul pentru autorizarea funcŃionării unui cabinet de medicină 

dentară. Lipsa conduitei abuzive a pârâŃilor. Respingere. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4349/R din 18 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 11169/29.06.2011 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea 
precizată şi completată formulată de reclamantul T.G.C., în contradictoriu cu pârâŃii  
D.C., D.A.M., AsociaŃia de Proprietari  ai  imobilului  situat în  Cluj-Napoca,  str.D., nr.1, 
sc.2, jud. Cluj şi în consecinŃă, reclamantul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată 
în cuantum de 1700 lei, reprezentând onorariu avocaŃial în favoarea pârâŃilor D.C., 
D.A.M.. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, judecătoria a reŃinut că reclamantul a apreciat 
că refuzul acordului pârâŃilor echivalează cu abuzul de drept, punct de vedere care nu a 
fost împărtăşit de   instanŃa de judecată. 

Astfel, din actele dosarului nu reiese faptul că reclamantul a depus toate eforturile 
necesare obŃinerii pe cale amiabilă a acestui acord, acord necesar schimbării destinaŃiei 
imobilului în cabinet de medicină dentară şi, de asemenea, că reclamantul îndeplineşte 
toate condiŃiile necesare acestei schimbări de destinaŃii. 

Simpla notificare expediată pârâtului D.C. însoŃită de acte nu face dovada 
demersurilor efectuate de reclamant pentru a obŃine acordul în discuŃie. 

Raportul de măsurare zgomot depus la dosar, întocmit la un an după sesizarea 
instanŃei, toate înscrisurile anexate în probaŃiune, nu probează justeŃea şi temeinicia 
cererii deduse judecăŃii. 

Chestiunea esenŃială de soluŃionat în speŃă este aceea dacă refuzul pârâŃilor poate 
fi catalogat sau nu ca un abuz de drept ce ar trebui sancŃionat în vreun fel.  

Prima instanŃă a reŃinut că autorizarea funcŃionării cabinetului de medicină 
dentară dorit implică schimbarea destinaŃiei apartamentului în cauză, ceea ce este 
condiŃionat de acordul pârâŃilor, conform art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind 
înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari potrivit căruia 
"Schimbarea destinaŃiei locuinŃelor, precum şi a spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de 
locuinŃă faŃă de destinaŃia iniŃială, conform proiectului iniŃial al clădirii cu locuinŃe, se 
poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct 
afectaŃi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaŃiul supus schimbării."
 Exercitarea acestui drept al pârâtului nu este condiŃionat, nu se prevăd criterii 



legale pe baza cărora pârâŃii ar putea decide într-un fel sau altul, iar dacă legiuitorul nu 
distinge, nici interpretul nu va putea adăuga la lege.  

Atitudinea pe care o va adopta orice locatar în a cărui imediată vecinătate se 
doreşte schimbarea destinaŃiei rămâne la libera sa apreciere. 

După cum în mod corect a subliniat pârâtul, orice persoană care cumpără un 
apartament într-un bloc de locuinŃe cu scopul de a-şi stabili locuinŃa în acel bloc are 
dreptul de a accepta sau refuza disconfortul inevitabil implicat prin schimbarea destinaŃiei 
de locuinŃă a imobilului învecinat. Chiar presupunând că nivelul zgomotului prilejuit de 
exercitarea profesiei liberale ar fi unul rezonabil, nederanjant, nu este de neglijat deranjul 
direct prilejuit de accesul diverşilor pacienŃi în imobil. 

Apoi, un cabinet stomatologic presupune un anumit miros specific neplăcut care 
se va simŃi inevitabil atât în casa scării cât şi în jurul blocului. 

Este justă concluzia pârâtului că întregul disconfort pe care îl va produce 
funcŃionarea cabinetului medical contravine unei vieŃi liniştite pe care trebuie să o aibă 
orice locatar într-un bloc de locuinŃe. 

Referitor la acordul Comitetului executiv al AsociaŃiei de proprietari de pe str. D. 
nr.1, acesta nu a fost solicitat anterior sesizării instanŃei şi nu a fost probat caracterul 
abuziv al lipsei acestuia. 

Cât priveşte dreptul la libera exercitare a profesiei în vederea obŃinerii unui profit, 
instanŃa a reŃinut că reclamantul a achiziŃionat apartamentul în discuŃie în anul 2007, 
acelaşi an în care şi-a înfiinŃat Cabinetul medical de medicină dentară cu sediul în str. 
Mihai Eminescu nr. 7 ap. 2, conform certificatului de înregistrare fiscală depus. Nimic nu 
îl împiedică pe acesta să îŃi exercite în continuare profesia acolo, în acel imobil care nu 
are destinaŃia de bloc de locuinŃe. 

Este falsă susŃinerea reclamantului în sensul că are prioritate în cauză interesul 
economic al acestuia faŃă de liniştea şi confortul vecinilor săi. Evident că realitatea este în 
sens contrar. 

Logic că dacă s-ar admite acŃiunea reclamantului, ar însemna că niciodată niciun 
motiv invocat de orice locatar nu ar fi suficient de puternic pentru a opta în sensul 
refuzului de a da acordul pentru schimbarea destinaŃiei locuinŃei vecine, deci practic 
prevederile art. 42 din Legea nr. 230/2007 ar fi golite de orice sens, ar fi ca şi inexistente. 
De la caz la caz, specificul speŃei va îndreptăŃi sau nu un astfel de demers ca cel dedus 
judecăŃii. 

Simplul fapt al respectării tuturor normelor de igienă prevăzute de lege sau 
promisiunea respectării acestora nu pot fi suficiente în condiŃiile existenŃei art. 42 din 
Legea nr. 230/2007. Pur şi simplu, nu se poate face abstracŃie de poziŃia vecinilor. De 
asemenea, respectarea normelor de igienă nu dă soluŃii la toate problemele cum ar fi 
mirosul, creşterea fluctuaŃiei de oameni în casa scării, vibraŃiile produse de aparate etc., 
după cum în mod just au arătat pârâŃii. 

Îngrădirea exercitării prerogativelor dreptului fundamental garantat, de 
proprietate, trebuie să fie cerută şi justificată de elemente suficient de puternice ce să 
încline balanŃa către interesul economic singular al petentului, cu neglijarea celui general 
obişnuit, firesc, al unei convieŃuiri normale a locatarilor într-un bloc de locuinŃe. 

Între cele două interese în discuŃie, instanŃa a dat prioritate, în mod logic, celui de-
al doilea, din considerente de bun simŃ, conform celor de mai sus. 



Nu a contestat nimeni dreptul reclamantului de a îşi exercita profesia şi de a 
realiza venituri, dar s-o facă într-un imobil adecvat, cum o face din 2007 încoace. 

În concluzie, deoarece petentul nu a probat pretenŃiile sale, potrivit art. 1169 din 
Codul civil, instanŃa a respins ca neîntemeiată cererea de faŃă. 

In temeiul art. 274 C. proc. civ., fiind în culpă procesuală, reclamantul a fost 
obligat la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1700 lei, reprezentând onorariu 
avocaŃial în favoarea pârâŃilor D.C., D.A.M.. 

Prin decizia civilă nr. 185/A/23.03.2012 a Tribunalului Cluj a  fost admis apelul 
declarat de T.G.C., împotriva sentinŃei civile nr. 11169/29.06.2011 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost schimbată în tot în sensul că a  fost admisă în parte acŃiunea civilă 
formulată de reclamantul T.G.C. împotriva pârâŃilor D.C., D.A. M. şi AsociaŃia de 
proprietari şi în consecinŃă, au fost obligaŃi pârâŃii să-şi dea acordul necesar reclamantului 
pentru autorizarea funcŃionării unui cabinet de medicină dentară în imobilul situat în 
Cluj-Napoca, str. D., nr. 1, ap. 12, condiŃionat de efectuarea de către acesta a lucrărilor de 
fonoizolare şi amenajare cuprinse în memoriul cuprins în DTAC întocmit de S.A. SRL, a 
fost respinsă cererea ca hotărârea să Ńină loc de acord în procedura de autorizare şi a fost 
respinsă cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a  reŃinut că reclamantul T.G.C. este 
proprietarul apartamentului nr.12 situat în Cluj-Napoca, str. D., nr.1, jud. Cluj, 
apartament care se învecinează pe orizontală cu apartamentul proprietatea pârâŃilor  D.C.  
şi D.A.M..  

În vederea schimbării destinaŃiei apartamentului proprietatea reclamantului din 
apartament de locuit în cabinet medical, potrivit dispoziŃiilor art.2 din Legea nr.230/2007 
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, reclamantul 
avea obligaŃia de a obŃine avizul comitetului executiv şi acceptul proprietarilor direct 
afectaŃi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical , spaŃiul supus schimbării. 

Din probele administrate în cauză nu rezultă că anterior promovării prezentei 
acŃiunii reclamantul a solicitat acordul pârâŃilor în vederea schimbării destinaŃiei locuinŃei 
în cabinet medical. Potrivit dispoziŃiilor art.27 alin.54 din Ordinul 839/2009, acordul 
vecinilor se va condiŃiona de asigurarea prin proiectul tenhic P.Th,. şi autorizaŃia de 
construire/ desfiinŃare, a măsurilor de punere în siguranŃă a construcŃiei preexistente 
rezultate în urma raportului de expertiză tehnică întocmit la comanda investitorului noii 
construcŃii. Pe parcursul derulării cauzei la fond, reclamantul nu a depus o asemenea 
expertiză  şi nici nu a solicitat prin avocat instanŃei să administreze o asemenea probă. 
Încercarea reclamantului de a dovedi că spaŃiul cu destinaŃia de cabinet medical în care îşi 
desfăşoară în prezent activitatea situat în Cluj-Napoca, str. M., nr.7 îndeplineşte criteriile 
de conformitate cerute de Ordinul Ministerului SănătăŃii nr.1030/2009, nu poate fi luată 
în considerare pentru spaŃiul în litigiu, iar determinările sonometrice la acelaşi obiectiv, 
nu au putut fi efectuate deoarece reclamantul, deşi ave program de lucru, cabinetul nu 
funcŃiona. 

La termenul din 22 iunie 2011 reclamantul a depus la dosarul cauzei un raport 
extrajudiciar de măsurare a zgomotului produs la cabinetul în care îşi desfăşoară 
activitatea, concluziile fiind acelea că zgomotul transmis de către un cabinet de medicină 
dentară este mult sub valoarea limită superioară admisă de lege. La acelaşi termen, 
reclamantul a depus şi un proiect întocmit de SC S.A. SRL în vederea obŃinerii 



autorizaŃiei de construire, fără D.T.A.C. pentru cabinetul individual de medicină dentară 
la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. D., nr.1, ap.12, jud. Cluj. 

În apel, tribunalul a procedat la administrarea unei expertize în specialitatea 
construcŃii, având ca obiectiv pronunŃarea de către un expert asupra propunerilor de 
amenajare a spaŃiului în litigiu cuprinse în memoriul întocmit de către art. Cătălin GhiŃă, 
în senul dacă acestea sunt suficiente şi necesare în vederea autorizării cabinetului de 
medicină dentară, fără a afecta confortul acustic al proprietarilor apartamentelor 
învecinate. În urma analizării soluŃiilor tehnice menŃionate în cuprinsul memoriului 
cuprins în D.T.A.C. pentru cabinet de medicină dentară, prin aplicarea acestor măsuri, 
nivelul de zgomot aerian în camerele locuinŃei pârâŃilor D., se va păstra în limitele admise 
de normativul în vigoare. 

Deşi Legea nr. 230/2007 în art.42 prevede necesitatea obŃinerii avizului 
comitetului executiv şi al proprietarilor direct afectaŃi, acest drept de acordare a avizului 
nu trebuie interpretat în sens absolut, adică dacă proprietarul sau comitetul executiv vrea 
dă sau nu avizul, în lipsa unor criterii sau condiŃii prevăzute de lege. Trebuie avut în 
vedere, în primul rând că blocurile de locuinŃe au fost construite şi destinate efectiv 
locuirii, orice schimbare a destinaŃiei spaŃiului putând fi făcut doar cu respectarea 
dispoziŃiilor legale specifice activităŃii ce urmează fi desfăşurată, dar şi cu păstrarea 
drepturilor proprietarilor apartamentelor ce constituie acel bloc. În speŃă, în urma 
analizării documentaŃiei de autorizare şi a propunerilor de amenajare a spaŃiului de către 
expertul numit de către instanŃă, acesta a concluzionat că în situaŃia în care reclamantul 
efectuează lucrările cuprinse în DTAC nu este afectat confortul fonic al proprietarilor 
apartamentelor învecinate, nivelul de poluare fonică fiind mult sub imita superioară 
admisă de lege. 

În consecinŃă, tribunalul a apreciat că refuzul pârâŃilor de acordare a avizului 
pentru schimbarea destinaŃiei de locuinŃă a apartamentului nr.12, a devenit unul abuziv 
abia din momentul în care acestora li s-au prezentat toate documentele necesare 
autorizării spaŃiului, inclusiv a expertizei întocmite în cauză de expert B.G., astfel că până 
la acest moment reclamantul nu a îndeplinit practic cerinŃele prevăzute de lege cu privire 
la spaŃiul în litigiu şi  nu la cel în care îşi desfăşoară activitatea şi nici nu a adus la 
cunoştinŃa pârâŃilor documentaŃia întocmită în acest sens decât pe parcursul derulării 
procesului şi nici nu s-a preocupat de informarea pârâŃilor şi obŃinerea amiabilă a avizului 
anterior cererii de chemare în judecată, ambele părŃi manifestând o atitudine rigidă şi 
lipsită de interes faŃă de nevoile celuilalt. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, în baza dispoziŃiilor art.296 Cod de 
procedură civilă, tribunalul a admis apelul declarat de reclamant pe care a schimbat-o în 
sensul că a admis în parte acŃiunea şi a obligat pârâŃii să-şi dea acordul necesar 
reclamantului pentru autorizarea funcŃionării unui cabinet de medicină dentară în 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. D., nr. 1, ap. 12, condiŃionat de efectuarea de către 
acesta a lucrărilor de fonoizolare şi amenajare cuprinse în memoriul cuprins în DTAC 
întocmit de S.A. SRL. 

În ceea ce priveşte dispoziŃia ca hotărârea să Ńină loc de acord în procedura de 
autorizare, această cerere a fost respinsă deoarece nu există nici o dispoziŃie legală care să 
prevadă că sentinŃa va Ńine loc, iar dispoziŃiile aplicabile prestaŃiei tabulare sunt strict 
aplicabile acelei materii. Fiind o obligaŃie de a face care se execută doar de către debitor, 



Codul de procedură civilă prevede mijloace eficiente de aduce la îndeplinire a acesteia. 
Ca urmare, această cerere a fost respinsă. 

În ceea ce priveşte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, deşi intimaŃii 
sunt parte căzută în pretenŃii, tribunalul a apreciat că faŃă de atitudinea reclamantului care 
nu le-a adus la cunoştinŃă conŃinutul documentaŃiei de autorizare şi îndeplinirea celorlalte 
condiŃii necesare schimbării destinaŃiei spaŃiului, refuzul acestora nu a fost unul abuziv. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat  recurs în termenul legal pârâŃii D.C. şi 
D.A.M., solicitând  modificarea deciziei atacate în sensul respingerii apelului formulat de 
reclamant. 

În motivarea  recursului întemeiat în drept pe  dispoziŃiile  art. 304 pct. 9 şi 312 
alin. 1 Cod proc.civ., recurenŃii au arătat că decizia  pronunŃată în apel a fost dată cu 
aplicarea greşită a legii. Astfel, ceea ce trebuia avut  în vedere de către  instanŃa de apel 
era dacă a existat  sau nu un refuz  justificat din partea  pârâŃilor  înainte ca apelantul să 
se fi adresat  instanŃei de judecată. Refuzul nejustificat ar fi existat dacă apelantul ar fi  
făcut toate diligenŃele pentru respectarea dreptului lor  în calitate de proprietari ai 
apartamentului învecinat. 

InstanŃa de apel apreciază în mod nelegal comportamentul lor ca  fiind  un abuz 
de drept  în condiŃiile în care reclamantul nu a făcut  dovada îndeplinirii prealabile a 
cerinŃelor necesare pentru obŃinerea consimŃământului lor. Astfel, apelantul nu a făcut  
dovada încercării împăcării  prealabile a celor  două interese, al lui şi al comunităŃii de 
locatari. Apoi lipsa bunei lui credinŃe este confirmată pe tot parcursul procesului prin 
dispunerea unui studiu realizat de  o facultate care lucrează cu parametrii generali, cu 
dorinŃa ca aceasta să fie apreciată ca forŃă probantă unei expertize, depunerea  în data de 
16 iunie  2011 pe parcursul procesului a unei expertize din care s-a măsurat nivelul de 
zgomot din imobil, expertiză efectuată extrajudiciar şi depunerea în data de 22 iunie 2001  
tot pe parcursul procesului a  unui proiect tehnic, fără dată certă şi care nu a fost  
comunicat  părŃilor  interesate. 

În sprijinul comportamentului abuziv din partea  reclamantului,  vine şi faptul că 
realizează izolaŃia termică a propriului apartament fără acordul vecinilor, că a adus  
modificări apartamentului prin demolarea de ziduri, că reclamantul a pus la dispoziŃia 
expertizei judiciare planuri ale apartamentului în care nu apar aceste  modificări. 

Aprecierea  instanŃei de apel cu privire la  refuzul lor este  greşită. PârâŃii nu au 
contestat  niciodată faptul că acel spaŃiu poate fi transformat în cabinet stomatologic, însă 
problema care se  pune este aceea dacă reclamantul îşi respectă în primul rând propriile 
lui obligaŃii, constând  în respectarea  legilor în vigoare.  

Împotriva deciziei pronunŃată de  Tribunalului Cluj a declarat recurs  în termenul 
legal şi reclamantul,  solicitând  modificarea în parte a  hotărârii în sensul admiterii 
capătului de acŃiune privind  pronunŃarea unei hotărâri care să Ńină loc de acord autentic  
în procedura de autorizare a  imobilului în litigiu, care  include  schimbarea destinaŃiei 
sale  iniŃiale în cabinet  de medicină dentară şi a  capătului de acŃiune privind  obligarea 
pârâŃilor la plata cheltuielilor de  judecată. 

În motivarea recursului care a fost  întemeiat în drept pe dispoziŃiile  art. 304  pct. 
9 Cod proc.civ., reclamantul a arătat  că  instanŃa de apel a  interpretat  şi aplicat  greşit  
dispoziŃiile legale  incidente  litigiului dedus  judecăŃii. Astfel, raportat la  prev. Ordinului 
nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a  Legii nr. 50/1991, 
hotărârea pronunŃată de  instanŃa de judecată va fi acceptată de către  autorităŃile 



competente  în locul acordului vecinilor. În ciuda acestor dispoziŃii, instanŃa de apel a 
respins cererea reclamantului ca  hotărârea să Ńină loc de acord în procedura de 
autorizare, oferind  pârâŃilor posibilitatea de a tergiversa  întregul proces de avizare a 
funcŃionării cabinetului de  medicină dentară.  

Nu pot fi reŃinute ca  întemeiate  motivele  instanŃei de apel potrivit  cărora  am fi 
în prezenta  unei obligaŃii de  a face care se execută doar de  către debitor. Aceasta  
pentru că însuşi legiuitorul a prevăzut posibilitatea să pronunŃe o hotărâre care să Ńină loc 
de acord autentic în procedura de autorizare a funcŃionării, stabilind aşadar o derogare de 
la  regula caracterului personal al obligaŃiilor de a face. 

Cererea de acordare a cheltuielilor de judecată a fost respinsă de  instanŃa de apel 
în mod  nelegal. Reclamantul a  solicitat cheltuieli de judecată prin scriptele depuse la 
dosar, ataşând  chitanŃele  prin care a făcut  dovada cheltuielilor suportate, cheltuieli care 
nu includ doar  onorariul avocaŃial, ci şi toate celelalte  cheltuieli privind experŃii judiciari 
şi extrajudiciari, taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar. 

Având  în vedere că reclamantul a avut  câştig de cauză, sunt  îndeplinite toate 
condiŃiile pentru acordarea cheltuieli de judecată. 

Prin întâmpinarea depusă, intimaŃii D.C. şi D.A.M. s-au opus admiterii recursului 
declarat de  reclamant, arătând că refuzul lor se  întemeiază pe  motive obiective şi se  
încadrează în  dispoziŃiile  art. 42  din Legea nr. 230/2007, care  le conferă dreptul de–aşi 
da sau nu acceptul tocmai datorită faptului că, fiind  vecini cu apartamentul în litigiu, sunt 
afectaŃi de toate schimbările  pe care le  implică o altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

Examinând  recursul declarat de  pârâŃi, prin prisma motivelor  invocate, curtea  
apreciază că  este fondat, şi în consecinŃă, în baza art. 304 pct. 9 şi  art. 312 alin. 1 Cod 
proc.civ., urmează să–l admită pentru următoarele considerente:   

Prin acŃiunea promovată reclamantul a solicitat  obligarea  pârâŃilor să-şi dea 
acordul pentru autorizarea  funcŃionării unui cabinet de medicină dentară în imobilul 
situat în Cluj-Napoca, str. D.  nr. 1, sc. 2  parter, apartamentul 12, „având  în vedere  
îndeplinirea de către reclamant a tuturor condiŃiilor legale, în caz  contrar să se pronunŃe o 
hotărâre  care să Ńină loc de acord  în procedura de autorizare, care  include schimbarea 
destinaŃiei iniŃiale a spaŃiului din spaŃiu de locuit în spaŃiu cu destinaŃie 
comercială”.Reclamantul a  mai solicitat  şi obligarea pârâŃilor să-i plătească sumele 
aferente  chiriei pentru spaŃiul în litigiu. 

InstanŃa de apel a  constatat  că atitudinea pârâŃilor de refuz la  consimŃirea 
schimbării destinaŃiei apartamentului, lipsa  unui interes  serios  şi legitim, face ca refuzul 
pârâŃilor să nu fie  justificat de nicio împrejurare obiectivă şi pertinentă care să le  
justifice atitudinea, constatare pe care curtea o apreciază nelegală, pentru   următoarele 
considerente.  

Conform prev. art.42  din Legea nr.  230/2007  privind  înfiinŃarea, organizarea  şi 
funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari se stabilesc  condiŃiile în care poate  interveni 
schimbarea  destinaŃiei locuinŃelor faŃă de destinaŃia  iniŃială. Aceste condiŃii se referă la 
existenŃa avizului comitetului executiv al asociaŃiei şi a acceptului proprietarilor direct  
afectaŃi, cu care se  învecinează pe plan orizontal şi vertical spaŃiul supus schimbării. 

Aceste  condiŃii conferă dreptul subiectiv  proprietarilor vecini pe orizontală şi 
verticală  cu apartamentul a  cărui schimbare de destinaŃie se urmăreşte, de  a refuza să-şi 
dea acordul pentru schimbarea destinaŃiei.  Acest drept subiectiv  însă trebuie, ca orice 
drept subiectiv recunoscut de lege, să fie exercitat cu bună credinŃă şi în limitele sale  



interne, respectiv, potrivit  scopului economic şi social în vederea  căruia este recunoscut  
de lege raportat la  dispoziŃiile  art. 3 alin. 2  din Decretul nr. 31/1954. 

Prin urmare, nimic nu împiedică pârâŃii să refuze darea consimŃământului pentru 
schimbarea destinaŃiei apartamentului nr. 12, însă în egală măsură cei interesaŃi în 
schimbarea destinaŃiei permisă de lege condiŃionat de  întrunirea anumitor  condiŃii 
cumulative  prev. de art. 6 alin. 3  din HG nr. 400/2003 şi art. 42  din Legea nr.  
230/2007, să se adreseze  instanŃei de judecată pentru a supune verificării în ce  măsură şi 
dacă acest refuz este justificat sau se  constituie  într-o exercitare abuzivă a dreptului 
recunoscut. 

În cauza dedusă judecăŃii, curtea  constată că reclamantul nu a solicitat  pârâŃilor 
în prealabil acordul cu privire la schimbarea destinaŃiei spaŃiului în litigiu, ci s-a  adresat 
direct  instanŃei de  judecată pentru a obliga  pârâŃii să-şi dea consimŃământul la 
schimbarea destinaŃiei spaŃiului, consimŃământ  necesar  în procedura de autorizare a  
funcŃionării unui cabinet de medicină dentară în apartament. Simpla  notificare adresată 
pârâtului  D.C. însoŃită de acte nu face dovada demersurilor  efectuate de reclamant  
pentru obŃinerea acordului tuturor  pârâŃilor, având  în vedere că, potrivit art. 42  din 
Legea nr.  230/2007, schimbarea destinaŃiei locuinŃelor se  poate face  numai cu avizul 
Comitetului executiv al asociaŃiei de  proprietari şi cu accesul proprietarilor direct afectaŃi 
cu care se  învecinează pe plan orizontal şi vertical. 

CondiŃiile prev. de art. 6 alin. 3  din HG nr. 400/2003  şi art. 42  din Legea nr.  
230/2007  ce trebuie  îndeplinite, în nici un caz  nu pot fi privite ut  singuli, izolat de 
restul dispoziŃiilor  legale  în materie  conŃinute de Legea nr.  230/2007. 

Sintagma „acceptul proprietarilor direct afectaŃi, cu care se  învecinează pe plan 
vertical sau orizontal, spaŃiul supus schimbării”, cuprinsă în  dispoziŃiile  art. 42  din 
Legea nr.  230/2007, presupune că schimbarea destinaŃiei locuinŃei implică în mod  
necesar afectarea proprietarilor cu care se  învecinează, aceştia  nefiind  ŃinuŃi a proba 
refuzul. 

Acceptul exprimat în condiŃiile art. 42  din Legea nr.  230/2007 presupune  
inclusiv acceptarea unei ingerinŃe, a deranjului pe care-l implică existenŃa  unui cabinet 
dentar aflat într-un imobil de  locuinŃe, a accesului în imobil a  unui număr  mare de 
persoane posibil cu diferite afecŃiuni. 

În sensul art. 8 al C.E.D.O., viaŃa  privată aşa cum textul este  interpretat de   
instanŃa de contencios  european, cuprinde dreptul persoanei la  viaŃa privată intimă, 
inclusiv dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Dezagrementele cauzate de activitatea 
unui cabinet dentar  desfăşurate  într-un imobil de  locuinŃe, cu consecinŃa afectării 
mediului înconjurător, a  degradării dreptului la o locuinŃă, viaŃă privată şi familială sunt 
subînŃelese  în determinarea categoriei de persoane al căror acord este necesar, acestea  
fiind definite  ca  „proprietari direct afectaŃi”. 

În speŃă, în vederea schimbării destinaŃiei apartamentului din spaŃiu de  locuit  în 
cabinet dentar, aşa cum s-a reŃinut  şi în aliniatele  precedente, reclamantul nu a solicitat 
anterior promovării acŃiunii acordul pârâŃilor, nu a respectat  dispoziŃiile  art. 27 alin. 54  
din Ordinul nr. 839/2009, cu privire la acordul vecinilor  condiŃionat de asigurarea unui 
proiect  tehnic  şi a autorizaŃiei de  construire a  măsurilor de punere  în siguranŃă a 
construcŃiei rezultată în urma raportului de expertiză întocmit  la comanda  investitorului 
noii construcŃii. 



Pe parcursul soluŃionării cauzei, respectiv  pe timpul soluŃionării apelului 
reclamantul a  depus la dosar un memoriu cu privire la măsurile ce trebuie  luate pentru a 
fi îndeplinite condiŃiile de fonoizolare faŃă de spaŃiile adiacente, proiectul întocmit de  SC 
S.A.  SRL, probe care nu sunt  administrate însă în condiŃii de contradictorialitate şi 
anterior promovării acŃiunii. 

Proiectul tehnic depus la dosar  nu are dată certă, iar  constatările au fost, de 
asemenea, efectuate fără citarea tuturor părŃilor, iar  documentaŃia tehnică necesară în 
vederea obŃinerii autorizaŃiei de construire cu privire la  modificările ce  urmează a fi 
efectuate în apartament nu s-a depus la dosarul cauzei. Ori, art. 11 alin. 1  din Legea nr.  
230/2007  prevede că „proprietarul poate aduce  îmbunătăŃiri sau modificări proprietăŃii 
sale  individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către 
autoritatea publică locală a modificărilor construcŃiei, fără a  pune în pericol integritatea 
structurală a clădirii sau a altor proprietăŃi individuale”. 

Rezultă aşadar că reclamantul avea  obligaŃia să obŃină consimŃământul pârâŃilor 
şi în ceea  ce priveşte  modificările pe care intenŃionează să le aducă construcŃiei, cerinŃă 
pe care, de asemenea nu a  îndeplinit-o, aşa cum s-a reŃinut în aliniatul precedent. 

RaŃiunea  înserării unei condiŃii pentru eliberarea unei autorizaŃiei de construire 
privitoare la acordul vecinilor în anexa I din Legea nr.  50/1991 este aceea a respectării 
bunei vecinătăŃi, obligaŃie  impusă tuturor titularilor dreptului de proprietate, potrivit art. 
44 alin. 7  din ConstituŃia României, legea  fundamentală instituind  principiul dominant 
al comunităŃii, acela al vecinilor  de a suporta consecinŃele  normale ale acestei stări, 
prevalând  interesul social.  

Expertiza tehnică administrată de instanŃa de apel în condiŃii de 
contradictorialitate a avut ca obiect  să se stabilească dacă propunerile de amenajare a  
apartamentului nr. 12, cuprinse în memoriul întocmit de arhitect Cătălin GhiŃă sunt 
suficiente în vederea  autorităŃii desfăşurării a  unui cabinet de medicină dentară fără a 
afecta confortul acustic al  proprietarilor apartamentelor vecine, concluzia  expertizei 
fiind aceea că în urma analizării şi aplicării soluŃiilor tehnice propuse, nivelul de zgomot 
aerian în camere locuinŃei pârâŃilor se vor  păstra  în limitele admise de normativul în 
vigoare. 

InstanŃa de  apel a ajuns  la soluŃia pronunŃată, având  în vedere doar aceste  
concluzii ale raportului de expertiză întocmit de  expertul B.G.  

Art. 42  din Legea nr.  230/2007 conferă posibilitatea  oricărui locatar aflat  în 
imediata vecinătate a spaŃiului în legătură cu care se doreşte schimbarea destinaŃiei de a-
şi alege conduita, atitudinea pe care o va adopta. Este normal să fie aşa, deoarece blocul 
în care se află spaŃiul în litigiu cuprinde apartamente cu destinaŃia de locuinŃă, ceea ce 
implică dreptul la un mediu liniştit, garantat  şi în concordanŃă cu destinaŃia 
apartamentelor  învecinate, faptul că prin măsurile propuse  nivelul de zgomot aerian în 
locuinŃele  pârâŃilor se va  păstra  în limitele admise de normativele în vigoare  nefiind  
suficient  pentru calificarea  refuzului lor de a-şi da consimŃământul la schimbarea 
destinaŃiei spaŃiului, ca abuziv.  

În consecinŃă, curtea apreciază că dezlegarea dată de  instanŃa de apel, care a 
reŃinut că refuzul pârâŃilor de acordare a avizului pentru schimbarea destinaŃiei de 
locuinŃă a apartamentului nr. 12 în spaŃiu comercial a devenit abuziv din momentul în 
care  li s-au prezentat toate documentele  necesare autorizării, este  greşită, că faŃă de 
faptul că reclamantul a demarat  procedurile de schimbare a  destinaŃiei locuinŃei după 



chemarea pârâŃilor în judecată, că a administrat toate probele şi nu le-a adus  la cunoştinŃa 
acestora, nu se poate reŃine ca abuzivă poziŃia  pârâŃilor de a-şi da acordul necesar 
reclamantului pentru schimbarea destinaŃiei spaŃiului din spaŃiu de locuit în spaŃiu 
comercial şi pentru autorizarea funcŃionării unui cabinet de medicină dentară în acest 
spaŃiu. 

Urmare admiterii recursului declarat de pârâŃi, curtea va  modifica decizia atacată 
în sensul că, în baza art. 296 alin. 1  Cod proc.civ. va respinge apelul declarat de 
reclamantul  T.G.C. împotriva sentinŃei civile nr. 11169 din 29 iunie 2011, pe care o va 
menŃine. 

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

Recursul reclamantului s-a referit  ca hotărârea judecătorească să Ńină  loc în 
procedura de autorizare. Cu privire la acest aspect, curtea  constată că nu există nicio 
dispoziŃie legală care să prevadă acest  lucru, că fiind  vorba de o obligaŃie de a face, 
reclamantul are la  îndemână mijloacele prevăzute de Codul de procedură civilă pentru 
ducerea  la  îndeplinire a acesteia. 

În baza art. 274  Cod proc.civ., curtea  va obliga reclamantul să le plătească 
pârâŃilor 1350 lei, cheltuieli de judecată în apel şi în recurs, reprezentând  onorariu  
avocat  conform chitanŃei de la f. 39 şi 35. (Judecător Ana Ionescu) 

 
 

AcŃiune în grăniŃuire. Stabilirea liniei de hotar pe baza proceselor-
verbale întocmite de comisia locală de fond funciar 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4553/R din 1 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 973 din 05 martie 2012 pronunŃată de Judecătoria Zalău a 
fost admisă acŃiunea civilă formulată de reclamanŃii A.G. şi A.M. împotriva pârâtului 
P.G. şi în consecinŃă, s-a stabilit linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamanŃilor 
înscris în CF 7018/N Zalău cu nr. cad. 6707 şi imobilul proprietatea pârâtului cu nr. cad 
2097/1 înscris în T.P nr. 41501/18887 din 10.02.1993 poziŃia 1, intravilan, pe linia de 
culoare verde, marcată cu segmentul A-B evidenŃiată în planul de situaŃie anexa 5 la 
raportul de expertiza, schiŃă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Pârâtul P.G. a fost obligat la plata în favoarea reclamanŃilor a sumei de 800 lei, 
cheltuieli de judecată parŃiale. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut potrivit CF 7018/N 
Zalău nr. cad.6707 - imobilul teren extravilan în suprafaŃă de 585 mp. este proprietatea 
tabulară a reclamanŃilor A.G. şi A.M.. 

Acest teren face parte din imobilul cu suprafaŃa de 2800 mp notat în T.P nr. 
41711/19334 din data de 04.12.1993 pe numele lui A.V. şi se compune din: arabil cu 
suprafaŃa de 2200 mp şi curte cu construcŃii cu suprafaŃa de 600 mp. Acest imobil a fost 
dezmembrat în mai multe parcele şi înscris în CF după cum urmează: CF nr. 7015/N sub 
nr. cad. 6704, CF 7016/N sub nr. cad. 6705, CF 7017/N sub nr. cad. 6707 şi CF 7018/N 
nr. cad.6707. 

Prin titlul de proprietate nr. 41501/18887 din 10.02.1993 s-a reconstituit dreptul 
de proprietate în favoarea pârâtului P.G. şi asupra unei suprafeŃe de teren de 4300 mp. 



Ulterior, parcela fost dezmembrată în două parcele cu numere cadastrale noi: parcela cu 
nr. cad nou 2097/1. teren extravilan cu suprafaŃa de 2760 mp a rămas în favoarea 
pârâtului P.G. şi parcela cu nr. cad nou 2097/2- teren extravilan cu suprafaŃa de 1540 mp 
a trecut în proprietatea SC Cemacon SA Zalău. 

Prin expertiza topografică efectuată în cauză, s-a stabilit că părŃile deŃin şi 
folosesc suprafeŃe de teren mai mici în comparaŃie cu cele înscrise în titlurile de 
proprietate şi cu cele intabulate în cărŃile funciare respective. 

Terenul înscris în TP nr. 41501/18887, proprietatea pârâtului apare ca având o 
suprafaŃă scriptică de 4300 mp în timp ce conform folosinŃei faptice are o suprafaŃă de 
2399 mp la care se adaugă şi suprafaŃa de 1540 mp vândută la SC Cemacon SA rezultând 
o suprafaŃă totală de 3939 mp cu 361 mp mai puŃin decât este înscris în CF. 

Terenul înscris în T.P. nr.41711/19334 proprietatea reclamanŃilor (şi alŃii) deŃin o 
suprafaŃă totală de 2846 mp, cu 46 mp mai mult decât este înscris în titlul de proprietate. 

Expertul a mai constatat că diferenŃele dintre suprafeŃele rezultate în urma 
variantelor întocmite şi suprafeŃele din documentele şi schiŃele de care s-a Ńinut seama se 
datorează metodelor de lucru şi aparaturii moderne care există în prezent. 

Argumentele pentru care prima instanŃă a optat pentru stabilirea liniei de hotar 
conform anexei 5 sunt următoarele: 

Dreptul de proprietate al părŃilor din proces s-a stabilit prin titluri de proprietate 
care au avut la baza procesele verbale de punere în posesie întocmite de comisia locală de 
fond funciar şi schiŃele de punere în posesie întocmite de aceiaşi comisie. 

Prin urmare, documentaŃiile de intabulare şi schiŃele ce au stat la baza intabulării 
dreptului de proprietate al părŃilor din proces trebuia să respecte planul parcelar şi 
schiŃele de punere în posesie, acte ce au stat la baza stabilirii dreptului de proprietate al 
părŃilor. 

Analizând însă dimensiunile terenului reclamanŃilor conform documentaŃiei de 
intabulare, s-a constatat că frontul la stradă este de 22 mp, iar linia de mejdie dintre cele 
două proprietăŃi este de 19 m. Aceleaşi dimensiuni se regăsesc şi conform schiŃei de 
punere în posesie. Singurele diferenŃe care apar, sunt cu privire la celelalte două laturi, 
astfel pe documentaŃia de intabulare au o dimensiune de 138,54 mp ,iar pe schiŃa de 
punere în posesie de 137 mp. Aceste diferenŃe se datorează însă aparatelor moderne şi 
metodelor folosite în prezent, astfel cum a arătat expertul. 

Prin urmare instanŃa a constatat că documentaŃia de intabulare a terenului 
reclamanŃilor(şi alŃii) respectă schiŃele de punere în posesie. 

Pe de altă parte, intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară a 
reclamanŃilor este anterioară identificării cu date de carte funciară a terenului pârâtului. 
Prin urmare, la identificarea terenului pârâtului cu date de carte funciară, expertul avea 
îndatorirea de a Ńine seama de intabulările deja efectuate de către vecini. 

Apoi, deşi pârâtul a solicitat ca stabilirea liniei de mejdie să fie conformă schiŃelor 
de punere în posesie, a remarcat că în ceea ce priveşte varianta stabilită, îi profită şi 
acestuia. Conform schiŃelor de punere în posesie acesta ar fi trebuit să deŃină o suprafaŃă 
de 3885 mp iar conform anexei 5 acesta va deŃine o suprafaŃă de 4093 mp. 

Cu privire la solicitarea reclamanŃilor de a se stabili linia de mejdie conform 
anexei 6 din raportul de expertiză instanŃa constată că aceasta a fost stabilită conform 
documentaŃiei de dezlipire a terenului reclamanŃilor, însă aceasta este subsecventă 
documentaŃiei de intabulare a terenului reclamanŃilor care trebuie să primeze. 



Prin decizia civilă nr. 44/A din 6 iulie 2012 a Tribunalului Sălaj, a fost respinse ca 
nefondate apelurile declarate de reclamanŃi şi pârât împotriva sentinŃei civile 
nr.973/5.03.2012 a Judecătoriei Zalău. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că atât terenul proprietatea 
reclamanŃilor, cât şi cel aflat în proprietatea pârâtului au fost dobândite de antecesorii 
acestora în baza Legii 18/1991 relevante pentru delimitarea proprietăŃilor lor, prin urmare 
schelete de punere în posesie, întocmite în cadrul procedurilor reglementate de această 
lege. 

Prima instanŃă, luând ca premisă împrejurarea că primii intabulaŃi în CF au fost 
reclamanŃii a adoptat întemeiat varianta prezentată în anexa 5 în varianta 4 din expertiză, 
fiind corectă observaŃia consemnată în hotărârea apelată conform căreia la identificarea 
cu date de carte funciară a terenului pârâtului era necesar a se Ńine seama de intabulările 
deja efectuate de vecini. 

ApelanŃii reclamanŃi nu pot pretinde stabilirea unei alte linii de hotar decât aceea 
rezultată din intabularea primară a terenului, conform documentaŃiei prezentate de 
antecesoarea lor, limitele rezultate ca urmare a dezmembrării suprafeŃei de 585 mp în 
favoarea lor nefiind posibil a modifica în vreun fel limitele iniŃial stabilite. 

Tot astfel, prin intabularea în C.F. a terenului proprietatea antecesorului pârâtului, 
aceasta a consimŃit limitele topografice deja existente acceptându-le prin simplu fapt că 
nu a atacat încheierea de intabulare a vecinilor de teren. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termenul legal reclamanŃii A.G. şi 
A.M. solicitând modificarea deciziei în sensul admiterii apelului şi în consecinŃă, 
schimbarea sentinŃei în sensul stabiliri liniei de hotar, conform anexei 6 pct. 7 din 
concluziile raportului de expertiză. 

În motivarea recursului întemeiat în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 7 Cod 
proc.civ., recurenŃii au arătat că prima instanŃă a stabilit linia de hotar într-o variantă pe 
care nu a cerut-o niciuna dintre părŃi. Cu ocazia acordării cuvântului în fond, reclamanŃii 
au solicitat stabilirea liniei de hotar conform pct. 7 din expertiză, arătând că această 
variantă reprezintă starea de fapt şi de drept în cauză, conform documentaŃiei de dezlipire 
aflată în baza de date a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Conform acestei 
variante, terenul reclamanŃilor ar avea o suprafaŃă de 2800 mp, care corespunde atât 
suprafeŃei din titlu, cât şi celei intabulate, iar pârâtul ar fi avut cu 212 mp mai puŃin decât 
suprafaŃa totală. 

Pârâtul a solicitat admiterea acŃiunii şi stabilirea liniei de hotar conform anexei 3 
din raportul de expertiză, corespunzătoare schiŃei de punere în posesie, variantă în care ar 
fi avut cu 415 mp mai puŃin. 

Prin urmare, varianta pe care au solicitat-o prin cuvântul în fond prin apel şi 
recurs este cea în care pârâtul ar fi avut o suprafaŃă mai mică în minus, aceasta fiind 
varianta corectă şi din punct de vedere al documentaŃiei şi al ordinii intabulării părŃilor. 
Minusul de suprafaŃă constatat la pârât provine probabil din vânzarea pe care acesta a 
efectuat-o către C. SA. 

Prin întâmpinarea depusă intimatul P.G. s-a opus admiterii recursului, arătând că 
susŃinerile recurenŃilor cu privire la minusul de teren din parcela lui sunt nereale, 
deoarece linia de hotar a carierei de pământ are o lungime de 1,5 km şi este pichetată pe 
toată lungimea ei cu stâlpi de beton marcaŃi conform documentaŃiei aferente zonei. 



Prin întâmpinare, intimatul a solicitat instanŃei să ia în considerare şi cheltuielile 
avocaŃiale pe care le-a suportat pe parcursul soluŃionării apelului şi a anexat chitanŃa 
avocaŃială, arătând că avocata care l-a reprezentat a omis să depună chitanŃa la dosarul 
cauzei. 

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

Dreptul de proprietate al reclamanŃilor pentru suprafaŃa de 2846 mp a fost 
dobândit de antecesorul lor în baza Legii nr. 18/1991, prin titlul de proprietate nr. 
41711/19334 şi a avut la bază procesele verbale şi schiŃele de punere în posesie întocmite 
de Comisia locală de fond funciar Zalău.  

Cu ocazia măsurătorilor efectuate de către expert s-a constatat că suprafaŃa 
deŃinută în realitate de către reclamant este mai mare cu 46 mp decât cea trecută în titlul 
de proprietate.  

ReclamanŃii au dobândit prin donaŃie suprafaŃa de 585 mp din terenul ce a făcut 
obiectul titlului de proprietate nr. 41711/19334. 

Dreptul de proprietate al pârâtului a fost stabilit în baza Legii nr. 18/1991 prin 
titlul de proprietate 41501/18887 pentru suprafaŃa de 4300 mp, în realitate suprafaŃa fiind 
de 3939 mp, cu 361 mp mai puŃin decât este înscris în cartea funciară. 

Aşa cum cu valoare de principiu a statuat şi prima instanŃă, pe calea unei acŃiuni 
în grăniŃuire este necesar să se stabilească vechiul hotar dintre cele două fonduri, adică 
acea linie de graniŃă originară stabilită fie prin voinŃa comună şi concordantă a 
proprietarilor, fie prin hotărâre judecătorească sau lege. Cele de mai sus implică şi 
concluzia că la stabilirea, pe cale judiciară, a liniei de graniŃă nu este determinantă 
asigurarea în totalitate a suprafeŃelor de teren înscrise în cartea funciară, ori, după caz, în 
titlurile de proprietate emise în temeiul Legii nr. 18/1991, deoarece atât în cartea funciară, 
cât şi, prin analogie, asemenea titluri de proprietate garantează existenŃa dreptului, dar nu 
şi întinderea exactă a acestuia, deci a suprafeŃei de teren la care s-ar referi. 

Atunci când între amplasarea în concret a unor suprafeŃe de teren determinată cu 
observarea liniilor de graniŃă vechi şi a ceea care ar rezulta din respectarea exactă a 
suprafeŃelor înscrise în cartea funciară ori în titlurile de proprietate, trebuie să primeze 
acelei limite ale fondurilor care corespund folosinŃei. 

Această regulă de principiu este avută în vedere şi în prezenta cauză, astfel că 
instanŃa o va lua în considerare. Astfel, prin expertiza tehnică efectuată în cauză s-a 
stabilit că diferenŃele de suprafaŃă în plus şi respectiv minus între titlurile de proprietate, 
schiŃele şi procesele verbale de punere în posesie se datorează metodelor de lucru şi 
aparaturii folosite.  

Legal a Ńinut seama instanŃa de acest aspect, cât şi de faptul că antecesorul 
reclamanŃilor şi-a intabulat dreptul de proprietate pe baza unei expertize de specialitate, 
că reclamanŃii şi-au intabulat dreptul de proprietate pe baza unei expertize şi a unei 
documentaŃii de dezmembrare întocmite de un expert, care a respectat prima intabulare a 
antecesorului lor, cât şi schiŃele şi procesele verbale de punere în posesie. 

Pârâtul şi-a intabulat dreptul de proprietate ulterior intabulării dreptului de 
proprietate al reclamanŃilor, cu ocazia acestei operaŃiuni expertul Ńinând seama de 
intabulările deja efectuate de vecini, inclusiv de către reclamanŃi. 



Varianta aleasă de instanŃă, cea din anexa 5 varianta 4 din expertiză este legală, 
situaŃie în care este fără relevanŃă că părŃilor nu li se asigură întreaga suprafaŃă de teren 
menŃionată în titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991, urmând a se Ńine seama 
de statuările făcute cu privire la intabularea dreptului de proprietate al reclamanŃilor şi 
pârâtului, ocazie cu care au fost acceptate limitele topografice stabilite prin expertizele în 
baza cărora şi-au intabulat dreptul de proprietate. 

Cu privire la cererea intimatului referitoare la cheltuielile de judecată aferente 
apelului, curtea reŃine că această cerere nu poate fi analizată, având în vedere că pârâtul 
nu a declarat recurs împotriva deciziei civile nr. 44/6 iulie 2012 pronunŃată de Tribunalul 
Sălaj. 

Urmare respingerii recursului, în baza art. 274 Cod proc.civ., recurenŃii vor fi 
obligaŃi să plătească intimatului P.G. suma de 40 lei, cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând cheltuieli de deplasare. (Judecător Ana Ionescu) 

 
 

AcŃiune în grăniŃuire. Stabilirea liniei de hotar dintre proprietăŃile 
părŃilor pe baza documentaŃiei efectuate la înscriere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4554/R din 1 noiembrie 2012 

Prin acŃiunea civilă formulată de reclamantul P.I. împotriva pârâŃilor H.M. şi 
H.V. s-a solicitat instanŃei ca prin hotărârea pe care o va pronunŃa să se dispună 
anularea intabulării şi rectificarea înscrierii de CF cu privire la o parte din parcela cu 
nr.cadastral nou 1067 în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâŃilor în ceea ce 
priveşte partea din parcela cu nr.cadastral 1067 care se suprapune peste parte din 
parcela 7/2 tarla 4 în suprafaŃă de 5.800 mp, situată pe teritoriul satului Câmpeneşti 
com.Apahida, jud.Cluj, suprafaŃă a cui proprietar este reclamantul, cu restabilirea 
situaŃiei anterioare intabulării cu privire la partea de suprafaŃă care se suprapune, cu 
cheltuieli de judecată. 

La data de 25.02.2009, reclamantul a depus o completare şi precizare a acŃiunii 
civile prin care a solicitat instanŃei ca prin hotărârea ce se va pronunŃa să se stabilească 
linia de hotar între imobilul proprietate reclamantului evidenŃiat în titlul de proprietate 
nr.3114/3233/2.06.2003, tarla 4, parcela 7/2, în suprafaŃă de 5.800 mp şi terenul 
proprietatea pârâŃilor înscris în CF 2419 Apahida, A+1, nr. cadastral 1067 în suprafaŃă de 
2.900 mp, teren care a fost evidenŃiat iniŃial în titlul de proprietate nr.3353/4014/2006, 
tarla 4, parcela 5/3; să oblige pârâŃii să efectueze demersurile necesare în vederea 
modificării planurilor de amplasament şi de delimitare a corpului de proprietate care stau 
la baza identificării parcelei de teren care a fost evidenŃiat în titlul de proprietate 
nr.3353/4014/2006, tarla 4, parcela 5/3, înscris în CF 2419 Apahida, A+1, nr. cadastral 
1067, atribuit prin documentaŃia tehnică înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj sub nr.27310/24.04.2007, în conformitate cu raportul de expertiză care 
urmează a fi efectuat în cauză, în caz contrar să se autorizeze reclamantul să efectueze 
aceste demersuri pe cheltuiala pârâŃilor, cu cheltuieli de judecată. 

Prin SentinŃa civilă nr. 3206/2012 din 15.02.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a 
admis acŃiunea civilă formulată, completată şi precizată de reclamantul P.I. împotriva 
pârâŃilor H.M. şi H.V. având ca obiect grăniŃuire.  



S-a stabilit linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamantului înscris în 
titlul de proprietate nr.3114/3233/2.06.2003 tarla 4 parcela 7/2 în suprafaŃă de 5.800 mp 
şi imobilul proprietatea pârâŃilor înscris în CF 2419 Apahida, nr.cad.1067 în suprafaŃă 
de 2.900 mp, teren înscris în titlul de proprietate nr.3353/4014/2006 tarla 4 parcela 5/3, 
conform raportului de expertiză întocmit de expert P.I. pe punctele 3-158-155-2 – plan 
anexa 3. 

Au fost obligaŃi pârâŃii să efectueze demersurile necesare în vederea modificării 
planurilor de amplasament şi de delimitare a corpului de proprietate care stau la baza 
identificării parcelei de teren în suprafaŃă de 2.900 mp care a fost evidenŃiat în titlul de 
proprietate nr.3353/4014/2006 tarla 4 parcela 5/3 şi înscris în CF 2419 Apahida, 
nr.cad.1067 atribuit prin documentaŃia tehnică înregistrată la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară sub nr.27310/24.04.2007, conform raportului de expertiză efectuat 
în cauză de expert P.I., varianta I. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în garanŃie formulată de pârâŃii 
H.V. şi H.M. în contradictoriu cu chematul în garanŃie F.G. Pfa domiciliat în com.Jucu 
de Sus nr.111. 

Au fost obligaŃi pârâŃii la plata către reclamant a sumei de 2.353,15 lei cu titlul 
de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaŃial 
şi onorariu de expert. 

Pentru a se pronunŃa în acest sens, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin Titlul de proprietate nr.3114/3233/2.06.2003 reclamantului P.I. i s-a 

reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeŃe de teren de 8.400 mp – tarla 89 
parcela 19 în suprafaŃă de 2.600 mp şi tarla 4 parcela 7/2 în suprafaŃă de 5.800 mp. 

Referitor la terenul proprietatea pârâŃilor, se reŃine de către instanŃă că acesta a 
format obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din data de 
23.08.2004 încheiat de av.H.T., de la numitul P.I..  

Astfel, obiectul contractului a fost format din suprafaŃa de 1,4994 ha, respectiv 
14.994 mp din suprafaŃa de 2 ha şi 3.200 mp deŃinută de vânzător în temeiul titlului de 
proprietate nr.28377/1929/12.01.2000.  

Totodată, aşa cum susŃin pârâŃii, prin acest antecontract de vânzare-cumpărare, 
vânzătorul s-a obligat să facă toate demersurile în vederea intabulării în cartea funciară pe 
numele şi în favoarea sa, urmând ca ulterior să fie în măsură a transmite dreptul de 
proprietate pentru suprafaŃa de 14.994 mp către pârâŃi. 

Astfel, în anul 2007 prin două contracte de parcelare şi partaj autentificate sub 
nr.1241 şi 1242 de către BNP A.G.P. din Cluj-Napoca, s-a definitivat vânzarea-
cumpărarea terenului mai sus menŃionat, dezmembrarea terenului fiind făcută în temeiul 
unei expertize de dezmembrare întocmită de expert T.D.. 

În consecinŃă, în prezent, pârâŃii sunt intabulată în CF 2419 Apahida cu suprafaŃa 
de teren de 2.900 mp cu nr.cadastral 1067 şi în CF 2437 Apahida cu suprafaŃa de teren de 
8.700 mp cu nr.cadastral 153. 

Privitor la aceste lucrări şi operaŃiuni cadastrale, se reŃine de către instanŃă că 
chematul în garanŃie F.G. PFA a realizat lucrarea privind prima înscriere în cartea 
funciară a terenului identificat în titlul de proprietate nr.28377/1929 tarla 4 parcela 5 în 
suprafaŃă de 8.700 mp, teren situat pe teritoriul administrativ al com.Apahida, lucrarea 
fiind înregistrată la OCPI sub nr.20566 E/13.07.2006. 



În anul 2004, terenul mai sus menŃionat a format obiect al unui antecontract de 
vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 23.08.2004, iar premergător 
încheierii acestui antecontract, terenul a făcut obiectul unei documentaŃii cadastrale în 
vederea obŃinerii certificatului de urbanism în vederea înstrăinării, lucrare întocmită de 
PFA D.T. şi înregistrată la OCPI sub nr.9475E/3/15.07.2004. Din fişa corpului de 
proprietate al lucrării realizate de PFA D.T. rezultă fără echivoc faptul că terenul 
identificat prin tarla 4 parcela 5 primeşte nr.cadastral 153 pentru suprafaŃa de 11.406 mp, 
deşi în actul de proprietate are o suprafaŃă de 8.700 mp. ( fila 44 ). 

Prin lucrarea întocmită de chematul în garanŃie, s-a solicitat Biroului de carte 
Funciară Cluj-Napoca înscrierea într-o carte funciară nouă a suprafeŃei de 8.700 mp, 
privind prima înscriere în CF, procedându-se la identificarea amplasamentului, a 
întinderii, la identificarea în regim de carte funciară veche şi la întocmirea tabelului de 
mişcare parcelară.  

În ce priveşte amplasamentul şi întinderea terenului au fost cele definite de 
lucrarea întocmită de PFA D.T. din anul 2004, amplasament şi întindere de care pârâŃii au 
luat cunoştinŃă o dată cu încheierea antecontractului. 

Ulterior întocmirii documentaŃiei cu nr.20566E/13.07.2006 de către el şi având în 
vedere diferenŃa de suprafaŃă rezultată din suprafaŃa din act – 8.700 mp şi suprafaŃa din 
teren de 11.406 mp, Primăria com.Apahida a procedat în anul 2007 la emiterea unui titlu 
de proprietate cu nr.3353/4014 tarla 4 parcela 5/3 pentru suprafaŃa de 2.900 mp pe 
numele promitentului vânzător. 

Ulterior emiterii acestui nou titlu, chematul în garanŃie a mai întocmit 
documentaŃiile cadastrale înregistrate la OCPI Cluj sub nr.27310/24.04.2007 prin care s-a 
înscris şi suprafaŃa de 2.900 mp în CF 2419 Apahida, nr.cadastral 1067 şi sub 
nr.27317/24.04.2007 prin care s-a corectat întinderea nr.cadastral 153 Apahida de la 
11.406 mp la 8.700 mp, eliberându-se CF 2437 Apahida nr.cadastral 153. 

Consecutiv acestor operaŃiuni, la data de 2.10.2007, prin contractul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr.1242 de BNP A.G.P., terenurile menŃionate mai sus au 
trecut în proprietatea pârâŃilor. 

Deci în concluzie lucrările efectuate de chematul în garanŃie au vizat un teren care 
fusese definit cadastral anterior şi asumat ca atare în relaŃiile contractuale dintre pârâŃi şi 
înstrăinător. 

Pe de altă parte, amplasamentul şi întinderea terenului sunt elemente ce au fost 
asumate de promitentul vânzător la data întocmirii documentaŃiei cadastrale, aşa cum 
rezultă din scriptul intitulat „DeclaraŃie” semnată la data de 5.07.2004, conform 
InstrucŃiunilor din 12.10.2000 publicate în M.Of. nr.90/22.02.2001 privind întocmirea 
documentaŃiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter definitiv în cartea 
funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcŃii. 

Pe fondul cauzei, instanŃa reŃine că pentru soluŃionarea acesteia a fost necesară 
întocmirea unui raport de expertiză topografică efectuat de expert P.I., din concluziile 
căruia rezultă că: 

Imobilul reclamantului – tarla 7/2 tarla 4 din titlul de proprietate 
nr.3114/3233/2003 în suprafaŃă de 5.800 mp ( reprezentat cu roşu pe planul Anexa 2 ) 
este alcătuit din două parcele definite de punctele 152, 158, 155, 153 parcela de Nord şi 
punctele 162, 172, 173, 163 parcela de Sud. Între aceste două parcele se află cursul nou al 
Văii Teleacului, cursul vechi al acesteia aflându-se la sud de parcela de Sud ( anexa 2 ). 



Privitor la încercarea de intabulare a parcelei sale de către reclamant, expertul a arătat că 
acesta a procedat la ridicarea topografică conform cerinŃelor OCPI în sistem stereo 70 
acelaşi fiind folosit la intabularea proprietăŃii pârâŃilor. 

Referitor la imobilul pârâŃilor, parcela 5/3 tarla 4 în suprafaŃă de 2.900 mp, 
expertul a arătat că aceasta este înregistrată la OCPI cu nr.cadastral 1067 în CF 2419 
Apahida. Pe planul Anexa 2 şi celelalte, această parcelă este definită de punctele 3, 4, 5,2. 
Parcela 5/3 identificată cu nr.cadastral 1067 a pârâŃilor se suprapune pe parcela de Nord a 
reclamantului, ocupând o suprafaŃă de 2.443 mp. Lângă parcela cu nr.cadastral 1067 se 
găseşte parcela cu nr.cadastral 153 definită de punctele 4, 101, 1, 5 care este tot a 
pârâŃilor. Ambele parcele ale pârâŃilor se întind pe direcŃia Nord Sud între drumul 
comunal ( nord ) şi noul curs al Văii Teleacului ( canal ) pe o lungime de maxim 119 m. 

Totodată, expertul a mai precizat că cercetând planul parcelar la Legea nr.18/1991 
se observă că atât parcela reclamantului cu nr.7/2 cât şi cele ale pârâŃilor se întind, pe 
direcŃia Nord Sud, de la drumul comunal până la vechiul curs al Văii Teleacului, pe o 
lungime de minim 180 m.  

Parcelele pârâŃilor nu sunt trasate la teren conform cu planul parcelar la Legea 
nr.18/1991 în sensul că pe direcŃia Nord Sud se întind pe o lungime mai mică ( 119 m ) 
decât prevede planul parcela ( minim 180 m ), obligând în acest fel, ca pentru a obŃine 
suprafaŃa înscrisă în actele de proprietate, să fie nevoie de mărirea lăŃimii parcelelor ( pe 
direcŃia Est Vest ) şi în felul acesta producându-se suprapunerea parcelei pârâŃilor cu 
nr.5/3 – nr.cadastral 1067 peste parcela reclamantului cu nr.5/2. 

În concluzie, linia de hotar dintre cele două proprietăŃi este le graniŃa dintre 
punctele 3-158-155-2 – plan anexa 3. 

Raportat la cele mai sus reŃinute, găsind întemeiată acŃiunea civilă aşa cum a fost 
precizată şi completată, instanŃa o va admite. 

În baza art.584 şi urm. C.civ. vechi, instanŃa a stabilit linia de hotar dintre 
imobilul proprietatea reclamantului înscris în titlul de proprietate nr.3114/3233/2.06.2003 
tarla 4 parcela 7/2 în suprafaŃă de 5.800 mp şi imobilul proprietatea pârâŃilor înscris în CF 
2419 Apahida, nr.cad.1067 în suprafaŃă de 2.900 mp, teren înscris în titlul de proprietate 
nr.3353/4014/2006 tarla 4 parcela 5/3, conform raportului de expertiză întocmit de expert 
P.I. pe punctele 3-158-155-2 – plan anexa 3. 

În temeiul art.1073-1077 C.civ. vechi a obligat pârâŃii să efectueze demersurile 
necesare în vederea modificării planurilor de amplasament şi de delimitare a corpului de 
proprietate care stau la baza identificării parcelei de teren în suprafaŃă de 2.900 mp care a 
fost evidenŃiat în titlul de proprietate nr.3353/4014/2006 tarla 4 parcela 5/3 şi înscris în 
CF 2419 Apahida, nr.cad.1067 atribuit prin documentaŃia tehnică înregistrată la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sub nr.27310/24.04.2007, conform raportului de 
expertiză efectuat în cauză de expert P.I., varianta I. 

În baza art.1169 şi urm.C.civ. vechi, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare 
în garanŃie formulată de pârâŃii H.V. şi H.M. în contradictoriu cu chematul în garanŃie 
F.G. întrucât în opinia instanŃei nu se poate reŃine vreo culpă a acestuia în identificarea 
amplasamentului şi întinderii proprietăŃii pârâŃilor. 

Fiind în culpă procesuală, în temeiul art.274-276 C.proc.civ. a obligat pârâŃii la 
plata către reclamant a sumei de 2.353,15 lei cu titlul de cheltuieli de judecată – taxă 
judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaŃial şi onorariu de expert. 



Prin decizia civilă nr. 259/A din 10.05.2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâŃii H.M. şi H.V. împotriva SentinŃei civile nr. 
3206/2012 din 15.02.2012 pronunŃată în dosar 18312/211/2008 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a menŃinut-o în totul.  

Au fost obligaŃi apelanŃii să plătească intimatului P.I. suma de 1480 lei, cheltuieli 
de judecată în recurs. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Tribunalul a apreciat că la fond s-au administrat proba specifică acŃiunii în 

grăniŃuire, respectiv s-a efectuat un raport de expertiză judiciară topografică, expertiză 
care era singura în măsură să contribuie la dezlegarea pricinii prin stabilirea liniei de 
graniŃă. ProbaŃiunea poate fi completată şi cu alte probe, audieri de martori sau 
interogatorii,însă,la fel ca şi instanŃa de fond,tribunalul a apreciat că atâta timp cât 
raportul de expertiză a luat în considerare planul depunere în posesie întocmit în baza 
legilor de fond funciar, ambele terenuri făcând obiectul acestor legi, administrarea altor 
probe nu se mai impune. 

 Cât priveşte motivarea soluŃiei primei instanŃe, tribunalul a apreciat că aceasta 
corespunde exigenŃelor legale fiind făcute trimiterile la probele administrate, din 
conŃinutul acesteia putându-se urmări raŃionamentul care a condus la pronunŃarea soluŃiei 
instanŃei de fond. 

Referitor la critica adusă sentinŃei sub aspectul faptului că s-ar fi formulat 
obiecŃiuni la care expertul nu a răspuns, instanŃa de apel a observat că instanŃa fondului a 
constatat nulitatea primului raport de expertiză, iar în urma refacerii acestuia s-a Ńinut 
cont de obiecŃiunile formulate de către părŃi, expertul făcând trimiteri la aspectele avute 
în discuŃie. 

Prin urmare şi tribunalul,reŃinând că raportul de expertiză a fost efectuat în baza 
planului de punere în posesie efectuat în baza dispoziŃiilor legilor de fond funciar, această 
modalitate de stabilire a liniei de graniŃă este cea corectă, având în vedere că ambele 
parcele de teren învecinate au făcut obiectul Legii nr. 18/1991, astfel nu există motive de 
schimbare a soluŃiei.  

Referitor la cererea de chemare în garanŃie, aşa cum a reŃinut prima instanŃă nu se 
poate reŃine o culpă în ceea ce priveşte identificarea amplasamentului proprietăŃii 
pârâŃilor, aceasta rezultând din documentaŃia efectuată la înscrierea parcelei. 

Pentru motivele arătate, în baza art. 296 C.pr.civ., tribunalul a respins apelul 
declarat menŃinând în întregime dispoziŃiile sentinŃei atacate. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., tribunalul a obligat apelanŃii să plătească intimatului 
P.I. suma de 1480 lei, cheltuieli de judecată în apel, constând în onorariu avocaŃial.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâŃii H.M. şi H.V. solicitând 
casarea deciziei civile nr. 259/2012 a Tribunalului Cluj şi trimiterea cauzei la instanŃa de 
apel în vederea administrării complete a probaŃiunii şi a lămuririi cauzei sub toate 
aspectele. 

În motivare s-a arătat că prin analizarea apelului prin raportare la un raport de 
expertiză întocmit în cauză fără ca instanŃa de apel să verifice apărările şi motivele de 
apel prin prisma tuturor solicitărilor părŃilor, în condiŃiile în care raportul de expertiză are 
un conŃinut contradictoriu, fiind contestat de părŃi, s-a încălcat dreptul la apărare fiind 
deci incident art. 105 alin. 2 C.pr.civ. şi în consecinŃă pct. 5 al art. 304 C.pr.civ. 



Dreptul la apărare este consacrat în dreptul procesual civil şi în art. 6 al 
ConvenŃiei Europene pentru Drepturile Omului, în virtutea acestui drept părŃile având 
posibilitatea să participe în mod activ prin administrarea şi dovedirea drepturilor proprii 
şi prin dreptul de a combate susŃinerile părŃii potrivnice. 

Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO este un principiu 
consacrat şi în dreptul intern. Astfel, chiar dacă prin prisma criticilor formulate aparent 
motivul de recurs s-ar circumscrie unor motive de netemeinicie, fiind vorba despre 
încălcarea dreptului la apărare se ajunge la circumscrierea motivului în sfera celor de 
nelegalitate. 

Casarea se impune în vederea administrării probelor şi lămuririi cauzei sub toate 
aspectele. 

S-a mai învederat că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, 
fiind incident şi pct. 7 al art. 304 C.pr.civ., fiind preluate motivele hotărârii de fond, 
susŃinerile părŃilor, singurul motiv reŃinut de instanŃa de apel în formarea convingerii 
fiind unul de natură tehnică. Raportul de expertiză întocmit în cauză a fost anulat, apoi 
refăcut dar cu acelaşi conŃinut, fără nicio modificare şi fără a răspunde la solicitările 
pârâŃilor. 

Arătându-se care este starea de fapt în cauză se învederează apoi faptul că nu 
există o motivare la soluŃia de respingere a cererii de chemare în garanŃie, neexistând 
nicio motivare cu privire la susŃinerile din apel cu privire la obiecŃiunile formulate la 
raportul de expertiză, încuviinŃate de instanŃă dar la care expertul nu a răspuns.  

Cererea privind încuviinŃarea efectuării unei contraexpertize a fost respinsă de 
către instanŃa de fond fără nicio motivaŃie. 

Totodată, instanŃa de apel nu a verificat buna credinŃă la cumpărarea imobilului în 
litigiu deşi aceasta a fost invocată în mod constant. 

Au mai arătat recurenŃii că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită 
a legii, fiind incident şi pct. 9 al art. 304 C.pr.civ. 

Ambele titluri de proprietate eliberate pe numele defunctului P.I. de la care pârâŃii 
au dobândit dreptul de proprietate sunt valabile, nefiind anulate, cu toate acestea pârâŃii 
urmând să piardă o suprafaŃă de 2443 m.p. teren. Totodată documentaŃiile cadastrale 
întocmite au confirmat suprafaŃa, amplasamentul şi legalitatea actelor întocmite. 

Aşadar reclamantul nu a făcut dovada că pârâŃii au încălcat legea şi ocupă abuziv 
o suprafaŃă de teren, aceştia ocupând şi folosind ceea ce au cumpărat, pe amplasamentul 
de la data vânzării. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 5, 7 şi 9 C.pr.civ., art. 312 
C.pr.civ., Legea nr. 7/1996, art. 480 şi urm. Cod civil, art. 969-970 Cod civil, art. 586, art. 
938 şi art. 14 din Noul Cod civil. 

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

În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte raportul de expertiză în baza căruia s-
a pronunŃat soluŃia de către instanŃa de apel, acesta a fost întocmit cu respectarea 
dispoziŃiilor legale incidente, răspunzându-se la obiecŃiunile părŃilor. Atâta timp cât 
raportul de expertiză a luat în considerare planul de punere în posesie întocmit în baza 
legilor de fond funciar, nu se mai impune administrarea altor probe. 



În ceea ce priveşte motivarea hotărârii atacate s-a arătat că aceasta cuprinde toate 
elementele prevăzute de art. 261 C.pr.civ., deci şi motivele de fapt şi de drept care au 
format convingerea instanŃei şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părŃilor. 

Referitor la încălcarea sau aplicarea greşită a legii s-a arătat că prin expertiza 
judiciară întocmită în cauză s-a demonstrat că documentaŃia cadastrală care a stat la baza 
întabulării parcelei pârâŃilor este greşită. AfirmaŃia recurenŃilor în sensul că urmează să 
piardă o suprafaŃă de teren nu este fondată, această suprafaŃă trebuind doar poziŃionată 
conform planului parcelar de punere în posesie. 

Cererea de chemare în garanŃie a fost soluŃionată în mod legal, neputându-se 
reŃine culpa chematului în garanŃie în identificarea amplasamentului şi întinderea 
proprietăŃii recurenŃilor. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 584 Cod civil, art. 82, art. 115, art. 167 şi 
urm., art. 208, art. 242 alin. 2, art. 261, art. 274, art. 299 şi urm. C.pr.civ. 

Analizând recursul declarat de pârâŃii H.M. şi H.V. împotriva deciziei civile nr. 
259 din 10 mai 2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

1.Primul motiv de recurs invocat de către pârâŃi este întemeiat pe prevederile pct. 
5 al art. 304 C.pr.civ., apreciindu-se că prin încălcarea dreptului la apărare al pârâŃilor s-
au încălcat forme de procedură prevăzute sub sancŃiunea nulităŃii de art. 105 alin. 2 
C.pr.civ. 

Acest motiv de recurs este neîntemeiat.  
Dreptul la apărare al pârâŃilor nu a fost încălcat de către instanŃa de apel prin 

aceea că a apreciat raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză ca fiind 
lămuritor pentru soluŃionarea cauzei. 

Invocarea generică a omisiunii instanŃei de apel de a verifica toate apărările şi 
toate motivele de apel prin prisma solicitărilor părŃilor, a art.11 din ConstituŃie şi art.6 din 
CEDO, deşi în concret se face referire numai la acest raport de expertiză apreciat 
lămuritor de către instanŃa de apel nu poate conduce la concluzia încălcării dreptului la 
apărare al pârâŃilor de către instanŃa de apel. 

PârâŃii nu oferă argumente prin care să convingă în sensul că s-ar impune casarea 
hotărârii în vederea administrării altor probe solicitate în faŃa instanŃei de fond şi a celei 
de apel. SusŃinerile pârâŃilor în sensul că raportul de expertiză întocmit în cauză nu este 
lămuritor pentru soluŃionarea cauzei, criticându-se practic concluziile raportului de 
expertiză, sunt de natură a pune în discuŃie netemeinicia deciziei nr. 259/2012 a 
Tribunalului Cluj, iar nu nelegalitatea acesteia, ceea ce este inadmisibil având în vedere 
forma în vigoare a art. 304 alin. 1 C.pr.civ. 

2.Al doilea motiv de recurs, prin care se invocă faptul că hotărârea atacată nu 
cuprinde motivele pe care se sprijină, motiv de recurs încadrat în prevederile pct. 7 al art. 
304 C.pr.civ., este de asemenea neîntemeiat. 

Faptul că instanŃa de apel îşi motivează soluŃia în principal pe expertiza tehnică 
judiciară întocmită în cauză, apreciată ca fiind o probă valabilă şi pertinentă, nu este de 
natură a conduce la concluzia nemotivării hotărârii atacate. 

Se constată că este motivată şi soluŃia de respingere a criticii referitoare la modul 
de soluŃionare a cererii de chemare în garanŃie. InstanŃa de apel apreciază că nu se poate 
reŃine vreo culpă în ceea ce îl priveşte pe expertul F.G. atâta timp cât identificarea 
amplasamentului proprietăŃii pârâŃilor a rezultat din documentaŃia efectuată la înscrierea 
parcelei. Chiar dacă instanŃa de apel nu dezvoltă motivarea soluŃiei privind această 



problemă, îşi motivează soluŃia, rezultând care este raŃionamentul pentru care această 
critică formulată în apel a fost apreciată ca neîntemeiată. 

De asemenea, se constată că au fost avute în vedere şi criticile formulate de pârâŃi 
în ceea ce priveşte obiecŃiunile formulate la raportul de expertiză întocmit în dosarul 
primei instanŃe, instanŃa de apel reŃinând că instanŃa fondului a avut în vedere că în urma 
refacerii raportului de expertiză, după constatarea nulităŃii primului raport, expertul a 
Ńinut cont şi de obiecŃiunile formulate de părŃi astfel cum rezultă din conŃinutul celui de-al 
doilea raport. 

Rezultă de asemenea din conŃinutul deciziei atacate motivul pentru care instanŃa 
de apel a apreciat că nu se impune efectuarea unei contraexpertize în cauză, respectiv 
acela că la întocmirea raportului de expertiză efectuat în cauză în dosarul primei instanŃe 
s-a avut în vedere planul de punere în posesie întocmit în baza dispoziŃiilor Legii nr. 
18/1991 în condiŃiile în care parcelele în litigiu au făcut obiectul Legii nr. 18/1991. 

În ceea ce priveşte buna credinŃă a pârâŃilor la cumpărarea terenului în litigiu, 
respectiv neverificarea acesteia de către instanŃa de apel, se apreciază de către Curte că 
aceasta nu are nici o relevanŃă în această cauză raportat cadrul procesual stabilit de părŃi 
în faŃa primei instanŃe. 

3.Al treilea motiv de recurs este întemeiat pe prevederile pct. 9 al art. 304 
C.pr.civ. invocându-se încălcarea sau aplicarea greşită a legii, fără a se indica însă ce text 
de lege a fost încălcat de către instanŃa de apel. Se invocă probabil prevederile art.480 
C.civ. Ńinând cont de modul în care este dezvoltat acest motiv de recurs. 

Se invocă practic faptul că titlul de proprietate al autorului pârâŃilor este valabil, 
reclamantul nefăcând dovada încălcării legii de către pârâŃi şi nici a faptului că aceştia 
ocupă abuziv o suprafaŃă de teren. 

Raportat la obiectul acŃiunii formulate de reclamant acest aspect nu prezintă 
relevanŃă în cauză, reclamantul solicitând stabilirea liniei de hotar dintre imobilele 
proprietatea părŃilor şi obligarea pârâŃilor să efectueze demersurile necesare în vederea 
modificării planurilor de amplasament şi delimitare a terenului proprietatea lor conform 
raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de către expertul P.I., în aceste 
limite fiind admisă acŃiunea. 

Reclamantul nu a contestat dreptul de proprietate al pârâŃilor şi suprafaŃa de teren 
aflată în proprietatea acestora, ceea ce s-a pus în discuŃie fiind greşita întabulare a 
acestora peste o parte din terenul care se află în proprietatea reclamantului. 

Identificarea corectă a terenului proprietatea pârâŃilor din punct de vedere 
cadastral nu a fost lămurită în această cauză deoarece instanŃa nu era investită să se 
pronunŃe asupra acestei chestiuni, procesul civil fiind unul guvernat de principiul 
disponibilităŃii părŃilor.  

Şi acest ultim motiv de recurs apare deci ca fiind nefondat. 
Se mai impune a se face precizarea că dispoziŃiile art. 586, art. 938 şi art. 14 din 

Noul Cod Civil, invocate de către pârâŃi în motivarea în drept a recursului nu sunt 
aplicabile în cauză raportat la data introducerii acŃiunii, 23.12.2008. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 
coroborat cu art. 304 pct. 5, 7 şi 9 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de 
pârâŃii H.M. şi H.V. împotriva deciziei civile nr. 259 din 10 mai 2012 a Tribunalului 
Cluj, pe care o va menŃine ca legală. 



În temeiul art. 274 alin. 1 şi 3 C.pr.civ. instanŃa va obliga recurenŃii să plătească 
intimatului P.I. suma de 1500 lei, cheltuieli de judecată în recurs, parŃiale, reprezentând 
onorariu avocaŃial. 

łinând cont de faptul că cheltuielile de judecată sunt puse în sarcina părŃii în 
culpă procesuală conform art. 274 alin. 1 C.pr.civ., principiul avut în vedere fiind acela al 
răspunderii civile, se apreciază de către Curte că în aplicarea art. 274 alin. 3 C.pr.civ. 
suma de 2480 lei solicitată cu titlu de onorariu avocaŃial în recurs este nejustificat de 
mare. Recursul care face obiectul dosarului a fost soluŃionat la primul termen de judecată, 
reprezentantul reclamantului formulând întâmpinare şi susŃinând-o oral, suma de 1500 lei 
fiind considerată de către instanŃa de recurs ca rezonabilă raportat la valoarea pricinii şi 
munca îndeplinită de avocat. 

Şi practica CurŃii Europene a Drepturilor Omului este în sensul acordării 
cheltuielilor de judecată în măsura în care acestea sunt reale, necesare şi au un caracter 
rezonabil (a se vedea în acest sens hotărârea pronunŃată la data de 26.05.2005 în cauza 
Costin împotriva României, hotărârea pronunŃată la data de 21.07.2005 în cauza Străin 
împotriva României), Curtea ConstituŃională pronunŃându-se în acelaşi sens în momentul 
verificării constituŃionalităŃii alin.3 al art.274 C.pr.civ.(decizia nr.401/2005). (Judecător 
Anamaria Câmpean) 

 

GrăniŃuire. Stabilirea liniei de hotar pe vechiul amplasament al 
gardului. Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4718/R din 16 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 14917/2011 pronunŃată în data de 04.10.2011 Judecătoria 
Cluj-Napoca s-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamanŃii Bocean Silvia – decedată 
la data de 23.10.2009 şi continuată de reclamanŃii Bocean Traian Sorin, Bocean Ioan 
Mihai şi Bocean Dorin Florin împotriva pârâŃilor L.I. şi L.A.. 

S-a stabilit linia de hotar dintre imobilul înscris în CF nr. 153160 Cluj Napoca, nr 
topo 15745/3, în suprafaŃă de 378 mp, situat din punct de vedere administrativ pe str. 
Timişului, nr. 10 şi imobilul înscris în CF nr. 10974 Cluj Napoca, cu nr topografic 15746, 
situat din punct de vedere administrativ pe str. Timişului, nr. 8, pe aliniamentul pct. 9-8-
34, din punctul 7 la 1,19 mp faŃă de pct. 34, cf. planului de situaŃie propus sc. 1:300, din 
raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expert topograf F.F. raport ce face parte 
integranta din prezenta sentinŃă.  

A obligat pârâŃii să lase reclamanŃilor în deplină proprietate şi paşnică folosinŃă 
terenul ocupat din parcela cu nr. topo 15745/3 în suprafaŃă de 11 mp.  

A obligat pârâŃii să desfiinŃeze gardul edificat pe terenul reclamanŃilor nr topo 
15745/3, în caz contrar, a autorizat reclamanŃii să desfiinŃeze acest gard, pe cheltuiala 
pârâŃilor. 

A obligat pârâŃii, în solidar, la plata către reclamanŃi a sumei de 4217,82 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 

S-a respins cererea pârâŃilor de obligare a reclamanŃilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, judecătoria a reŃinut că potrivit colii de CF nr. 
153160 Cluj-Napoca, imobilul cu nr. topografic nr. topo 15745/3 în suprafaŃă de 378 mp, 
situat din punct de vedere administrativ pe str. Timişului, nr. 10, este proprietatea 



reclamanŃilor, înscris cu titlu de drept de moştenire şi partaj, intabulat la data de 
17.05.2005, în baza sentinŃei civile nr. 6051/2004 pronunŃată în dos. nr. 3346/2003 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, irevocabilă prin decizia civilă 110/A/2005 a Tribunalului Cluj 
şi a raportului de expertiza topografica întocmit de exp. Bota Ioan ce face parte integrantă 
din respectiva hotărâre.  

Potrivit colii de CF nr. 10974 Cluj-Napoca, imobilul cu nr. topografic 15746, în 
suprafaŃă de 997 mp, situat din punct de vedere administrativ pe str. Timişului, nr. 8, se 
află în proprietatea pârâŃilor, fiind înscris cu titlu de drept de cumpărare, în baza 
contractului de vânzare cumpărare nr. 692/01.02.1979. 

Potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie 
întocmit în cauză de expert F.F., suprafaŃa măsurată a trenului reclamanŃilor este de 367 
mp, mai puŃin cu 11 mp, decât suprafaŃa dezmembrată prin expertiza efectuat în dos. nr. 
3346/2003, iar suprafaŃa terenului pârâŃilor este de 957 mp, mai puŃin cu 40 de mp decât 
suprafaŃa înscrisă în CF. La efectuarea măsurătorilor, expertul a avut în vedere stâlpul de 
beton rămas din vechiul gard demolat de pârâŃi, precum şi dimensiunile parcelelor nr 
15745/3 şi 15746, astfel cum acestea rezultă din expertiza topo de dezmembrare şi planul 
cadastral prezentat de pârâŃi, concluzionând că actualul gard poziŃionat pe aliniamentul 
pct. 9-7 este construit pe terenul reclamanŃilor ocupând suprafaŃa de 11 mp din  parcela 
cu nr. topo 15745/3 şi propunând stabilirea liniei de graniŃă dintre proprietăŃi pe 
aliniamentul pct. 9-8-34, din punctul 7 la 1,19 mp faŃă de pct. 34, cf. planului de situaŃie 
propus sc. 1:300, urmând ca parcela reclamanŃilor să aibă 378 mp, cf. raportului de 
expertiza topografică de dezmembrare a exp. Bota, iar cea a pârâŃilor 946 cât au avut 
înainte de mutarea gardului. 

Raportat la obiecŃiunile formulate de pârâŃi, instanŃa a apreciat asupra temeiniciei 
concluziilor expertului topograf, acesta arătând că înainte de mutarea gardului parcela 
pârâŃilor avea lăŃimea de 16,76 m cf. planului cadastral prezentat de pârâŃi nr. 8181 
întocmit în anul 2006, iar după  efectuarea măsurătorilor aceasta avea 17,89 m, cu 1,13 m 
mai mult.  Expertul a mai arătat că egalitatea tuturor parcelelor de pe str. Timişului 
invocată de pârâŃi este una aparentă, în cazul de faŃă Ńinându-se cont de semnele 
exterioare din teren, respectiv  stâlpul din gardul vechi asupra poziŃionării căruia părŃile 
au fost de acord. Totodată, expertul a apreciat că expertiza topografică efectuata în dos. 
nr. 3346/2003, prezintă mari garanŃii de precizie, faŃă de înscrierile din CF efectuate la 
data întocmirii hărŃilor CF. 

Ca atare, faŃă de proba ştiinŃifică de specialitate administrată în cauză, instanŃa a 
stabilit linia de hotar dintre cele două proprietăŃi, respectiv a stabilit linia de graniŃă dintre 
imobilul înscris în CF nr. 153160 Cluj-Napoca, nr. topo 15745/3, în suprafaŃă de 378 mp, 
situat din punct de vedere administrativ pe str. Timişului, nr. 10 şi imobilul înscris în CF 
nr. 10974 Cluj-Napoca, imobilul cu nr. topografic 15746, situat din punct de vedere 
administrativ pe str. Timişului, nr. 8, pe aliniamentul pct. 9-8-34, din punctul 7 la 1,19 
mp faŃă de pct. 34, cf. planului de situaŃie propus sc. 1:300, din raportul de expertiză 
tehnică judiciară efectuat de expert topograf F.F. raport ce face parte integranta din 
prezenta sentinŃă.  

Cât priveşte celelalte capete de cerere, raportat la propriile susŃineri ale pârâŃilor 
din cuprinsul întâmpinării, precum şi recunoaşterile pârâŃilor efectuate în cursul 
cercetărilor pentru infracŃiunile de tulburare de posesie şi distrugere, ca urmare a 
plângerii penale formulate de reclamanŃi, cu privire la faptul că au edificat gardul fără 



consimŃământul expres al reclamanŃilor, instanŃa a admis atât petitul de revendicare, 
astfel ca în temeiul art. 480 C.civ. a obligat pârâŃii să lase reclamanŃilor în deplină 
proprietate şi paşnică folosinŃă suprafaŃa totală de 11 mp, ocupată din parcela cu nr. topo 
15745/3, cf. aceluiaşi raport de expertiză, cât şi cel privind obligaŃia de a face, urmând ca 
pârâŃii să fie obligaŃi să desfiinŃeze gardul edificat de aceştia pe terenul reclamanŃilor, în 
caz contrar, reclamanŃii fiind autorizaŃi să desfiinŃeze acest gard, pe cheltuiala pârâŃilor. 

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de reclamanŃi, instanŃa a reŃinut că 
demersul judiciar al reclamanŃilor a fost determinat exclusiv de fapta pârâŃilor, care, în 
mod unilateral au mutat gardul despărŃitor între cele două proprietăŃi, astfel încât nu a 
făcut în cauza aplicarea art. 584 cod civil privind suportarea de către ambii proprietari a 
cheltuielilor grăniŃuirii, astfel că în temeiul art. 274 C.pr.civ. instanŃa a obligat pârâŃii la 
plata în integralitate a cheltuielilor expertizei topo - 1760 lei, plus taxa de timbru – 
457,82 lei şi onorariul de avocat – 2000 de lei, în total 4217,82 lei.  

 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal au declarat apel pârâŃii, L.I. şi 
L.A., solicitând admiterea apelului desfiinŃarea sentinŃei şi urmare a administrării 
probaŃiunii, să se respingă acŃiunea. 

Prin decizia civilă nr. 376/A din 07.09.2012 a Tribunalului Cluj pronunŃată în 
dosar nr. 15580/211/2008 s-a respins ca nefondat apelul declarat de L.I. ŞI L.A. 
împotriva sentinŃei civile nr. 14917/04.10.2011, pronunŃată în dosarul nr. 15580/211/2008 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul.  

A obligat apelanŃii să plătească în solidar intimaŃilor Bocean Traian Sorin, G.L., 
Bocean Ioan Mihai şi Bocean Dorin Florin suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în 
apel.  

 Pentru a pronunŃa această hotărâre, Tribunalul a reŃinut că starea de fapt 
decurgând din existenŃa vecinătăŃii şi a dreptului de proprietate înscris în cartea funciară 
aparŃinând părŃilor nu a fost contestată. 

 InstanŃa de fond a fost investită cu o acŃiune în grăniŃuire şi subsidiar cu o 
acŃiune în revendicare, urmare a stabilirii graniŃei. 

 GrăniŃuirea este o operaŃie de determinare prin semne exterioare a limitei 
dintre două fonduri vecine care aparŃin unor titulari diferiŃi. Ea se poate realiza prin 
convenŃia părŃilor sau prin hotărâre judecătorească. 

 Hotărârea judecătorească are un caracter declarativ şi presupune 
reconstituirea hotarului real dintre cele două fonduri. 

Cererea de chemare în judecată, aşa cum a rezultat din motivele de fapt, este o 
cerere având ca obiect strămutare de hotare respectiv o acŃiune posesorie. Dar pentru a 
crea autoritate de lucru judecat reclamanŃii au înŃeles să aleagă calea petitorie prin 
formularea unei acŃiuni reale şi în acest cadru a fost analizată soluŃia de fond prin prisma 
criticilor cuprinse în apel.  

 Din pretenŃiile formulate, atât în faŃa instanŃei de fond cât şi în apel, a 
rezultat că din lungimea graniŃei dintre cele două fonduri, doar graniŃa de la punctul 9 din 
expertiză şi până la strada Timişului a fost în principiu contestată.  

 Din probele administrate a rezultat că anterior operaŃiei de refacere a 
gardului de către apelanŃi, cele două proprietăŃi au fost delimitate de un gard cu stâlpi de 
beton, pe care a fost amplasată sârma. 



 Criticile referitoare la lipsa măsurătorii întregii parcele cu nr. topografic 
15.745 nu este întemeiată, întrucât cu ocazia grăniŃuirii se stabileşte hotarul, respectiv, 
refacerea vechiului hotar în situaŃia în care acesta a fost stabilit şi ulterior modificat. 

 În sensul acestui considerent, este şi faptul că suprafeŃele menŃionate în 
cartea funciară nu sunt garantate ca fiind reale, această garanŃie având doar existenŃa 
dreptului. 

 Faptul că din parcela cu nr. top 15.745 s-au realizat înstrăinări ce au 
presupus şi o dezmembrare şi implicit la stabilirea unui gard nu are influenŃă asupra 
lucrării de specialitate realizate. 

 În situaŃia în care expertul a procedat la reconstituirea unor limite de 
proprietate aşa cum afirmă apelanŃii în cuprinsul motivelor de apel, expertul a procedat în 
mod corect, acesta fiind şi motivul pentru care s-a solicitat acestuia efectuarea lucrării. 

 ExistenŃa gardului vechi, presupune faptul că între părŃi în timp a existat o 
convenŃie privitoare la graniŃă, convenŃie care ulterior a fost încălcată de către apelanŃi 
prin edificarea unei porŃiuni de gard pe alt amplasament, ceea ce pentru intimaŃi 
presupune pierderea posesiei unei părŃi din terenul lor.  

 ExistenŃa vechiului gard, precum şi mutarea acestuia pe un alt 
amplasament este confirmată de probele administrate în dosar atât în faŃa instanŃei de 
fond cât şi de apel, dar şi în faŃa organelor de urmărire penală. 

 Faptul că, în urma unor măsurători riguroase apelanŃii au constatat că 
întinderea parcelei menŃionate în cartea funciară nu este în concordanŃă cu cea existentă 
în mod real în teren, nu a justificat o mutare a graniŃei în sensul complinirii lipsei 
constatate. 

 În faŃa instanŃei de apel, martorul Cherecheş a declarat că noul traseu al 
gardului nu respectă vechiul traseu. 

Expertul a consemnat în cuprinsul expertizei că stâlpul menŃionat la punctul 8 
reprezintă parte din vechiul gard, iar martorul Jilăoan a confirmat că de acest stâlp erau 
agăŃate sârme care delimitau cele două proprietăŃi. 

 SusŃinerea din cuprinsul obiecŃiunilor făcută de apelanŃi că această 
consemnare a expertului nu a fost reală, este neîntemeiată, întrucât din planşele foto 
anexate la dosarul de fond, a rezultat că şi stâlpii aflaŃi în vechiul gard au fost de aceeaşi 
dimensiune şi natură, ceea ce a confirmat existenŃa vechiului traseu al graniŃei, pe acest 
amplasament, gard edificat din acelaşi material. 

 Criticile privitoare la fronturile de stradă şi care ar fi impus o altă 
propunere din partea expertului, critici formulate din perspectiva formelor parcelelor 
menŃionate în planul topografic, nu au fost reale, întrucât acelaşi martor Jilăoan a 
confirmat că fronturile la stradă ale diverselor imobile de pe strada Timişului diferă între 
18 şi 19 m. 

 Faptul că aceste fronturi nu sunt egale, a dus la concluzia că graniŃa dintre 
aceste imobile a fost stabilită convenŃional anterior, traseul fiind cel care, anterior a fost 
demarcat prin stâlpi de beton. 

 Plecând de la aceste considerente, instanŃa a apreciat că lucrarea de 
expertiză a fost temeinic realizată şi nu s-a impus o readministrare a acesteia sau 
administrarea unei noi expertize, dându-se eficienŃă art. 295 alin. 2 C. pr.civ. 

Fiind în culpă procesuală, ca urmare a respingerii apelului, intimaŃii făcând 
cheltuieli de judecată cu angajarea unui apărător instanŃa în temeiul art. 274 şi 277 C. pr. 



civ. a obligat apelanŃii să plătească în solidar intimaŃilor Bocean Traian Sorin, G.L., 
Bocean Ioan Mihai şi Bocean Dorin Florin suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în 
apel.  

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâŃii L.I. şi L.A. prin care au 
solicitat admiterea recursului, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ., în principal - 
casarea hotărârii pronunŃate cu trimiterea cauzei la rejudecare în vederea efectuării unui 
nou raport de expertiza topografica, respingerea acŃiunii, iar în subsidiar solicită 
modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii apelului şi a respingerii acŃiunii 
rec1amantilor, cu cheltuieli de judecata în toate fazele procesuale.  

Apreciază că hotărârea instanŃei de apel este netemeinică si nelegală, după  
cum este de altfel şi hotărârea primei instanŃe. 
Apreciază că instanŃa de apel a reŃinut în mod greşit şi nelegal existenŃa unei 

convenŃii de grăniŃuire. În cauza, nu s-a invocat de către reclamanŃi şi nici nu s-a dovedit 
că ar fi existat o convenŃie de grăniŃuire intre proprietarii celor doua fonduri limitrofe. 
Sub acest aspect, sunt incidente prevederile art. 304 pct. 8 C. proc. civ. 

Pornind de la aceasta prezumŃie de existentă a unei convenŃii voluntare de 
grăniŃuire, chestiune care nu a fost pusă în discuŃia contradictorie a părŃilor, soluŃia 
pronunŃata de către instanŃă netemeinică şi nelegală.  

AcŃiunea în grăniŃuire potrivit art. 584 C. civ. reprezintă operaŃiunea de 
determinare prin semne exterioare a limitei dintre două fonduri vecine care aparŃin unor 
proprietari diferiŃi.  

Doctrina juridică defineşte acŃiunea în grăniŃuire ca fiind acea acŃiune prin care 
reclamantul a solicitat instanŃei de judecata ca în cadrul unui proces să determine prin 
semne exterioare linia despărŃitoare dintre cele doua fonduri vecine. 

Ori, acŃiunea în grăniŃuire tinde la "reconstituirea hotarului real dintre două 
fonduri". 

Reclamantul a sugerat că recurenŃii ar fi modificat linia despărŃitoare dintre cele 
doua fonduri, prin edificarea noului gard, care nu mai respecta traseul şi amplasamentul 
vechiului gard. Ori, refacerea vechiului gard rezidă tocmai în aceea ca vechiul 
amplasament al gardului nu reflectă linia corectă de hotar dintre cele doua fonduri.  

În prezenta speŃă nu s-a invocat şi nu s-a dovedit, existenta unei convenŃii 
voluntare de grăniŃuire. Raportat la acest considerent, atât instanŃa, cât şi expertul ar fi 
trebuit să stabilească linia de hotar dintre cele doua proprietăŃi raportat la datele de carte 
funciara, respectiv în funcŃie de suprafeŃele celor doua imobile înscrise în CF şi în funcŃie 
de harta de carte funciara - harta concretuala, care nu este întocmită la scară dar care 
descrie imobilele sub aspectul amplasamentului şi al formei.  

Apreciază ca în mod nelegal, atât instanŃa de apel, cât şi prima instanŃă, au respins 
cererea recurenŃilor de efectuare a unui raport de contraexpertiza topografice, respectiv 
obiecŃiunile recurenŃilor faŃă de raportul de expertiza a d-nei F.F..  

Raportul de expertiză întocmit în cauza de către F.F., care face parte integranta 
din hotărârea instanŃei de fond, îl apreciază ca fiind greşit întocmit. Astfel, în acest raport 
de expertiză s-a reŃinut ca "La stabilirea liniei de graniŃe dintre terenul cu nr.topo. 
15745/3 care este proprietatea reclamanŃilor şi terenul cu nr.topo. 15746 care este 
proprietatea pârâŃilor, se va tine seama de dimensiunile parcelei cu nr.topo. 15745/3 avute 
la crearea sa conform expertizei  



efectuata în dos. nr. 3346/2003 şi dimensiunile parcelei cu nr.topo. 15746 avute 
înainte de mutarea gardului de către pârât."  

SoluŃia propusa de către experta este aceea de stabilire a liniei de graniŃă dintre 
cele două fonduri pe vechiul amplasament al gardului, fără a exista nici o justificare 
tehnica pentru alegerea făcută.  

Cu toate că din expertiza a rezultat că atât recurenŃii cât şi reclamanŃii folosesc în 
fapt suprafeŃe mai mici de teren decât cele evidenŃiate în CF, atât instanŃa, cât şi expertul, 
au avut în vedere o soluŃie solomonică, nejustificată de diminuarea suprafeŃei recurenŃilor 
pe considerentul că înscrierile în CF nu garantează întinderea dreptului.  

Practic, atât instanŃa cât şi expertul au fost investite cu stabilirea hotarului real 
dintre cele două fonduri, fără a se invoca existenŃa unei convenŃii voluntare de grăniŃuire. 
Cu toate acestea, instanŃa, care şi–a însuşit opinia expertei, conchide că datorită faptului 
că multă vreme cele două proprietăŃi au fost delimitate de un gard vechi, ar exista 
prezumŃia că părŃile au convenit ca pe linia acelui gard ar fi fost şi linia de hotar. Ori, 
mutarea gardului a avut loc tocmai datorită faptului că nu a existat o asemenea presupusă 
convenŃie de grăniŃuire. InstanŃa nu a fost investită cu o cerere de restabilire a liniei de 
hotar dintre cele doua fonduri pe vechiul amplasament al gardului, ci cu o cerere de 
stabilire a liniei de hotar dintre cele doua fonduri. Pentru aceasta, nici instanŃa şi nici 
expertul nu ar fi trebuit să plece de la premisa că vechiul gard a fost edificat pe linia de 
graniŃă dintre cele două fonduri, aceasta linie apărând ca fiind contestata, ci ar fi trebuit 
să stabilească, fără a se Ńine seama de amplasamentul vechiului gard, linia de hotar dintre 
fonduri.  

Astfel, linia de hotar dintre cele doua fonduri ar fi trebuit stabilită exclusiv în 
funcŃie de măsurătorile efectuate, raportat la suprafeŃele imobilelor înscrise în CF şi în 
schiŃele şi hărŃile de carte funciara, fără a se tine seama de amplasamentul vechiului stâlp 
de gard - ca punct de reper pentru stabilirea mejdiei. 

Astfel cum a arătat şi în fata instanŃei de apel, parcela cu nr.top. 15745/3 nu a fost 
măsurată efectiv, ci s-a determinat suprafaŃa acesteia pornindu-se de la dimensiunile 
percelei avute în vedere de către dl. ing. Bota Ioan. SuprafaŃa acestei parcele a fost 
determinata pornindu-se de la măsurătorile efectuate de către dl. Bota. Astfel, suprafaŃa 
dintre punctele 33,22,24,32 nu a fost măsurată, cum de altfel cu a fost măsurată nici 
distanta dintre punctele 32,31, 30,29,28,27,26.  

Totodată, nici instanŃa şi nici experta nu au avut în vedere faptul că parcela 
reclamanŃilor nu este delimitată la nord prin semne exterioare de hotar faŃă de parcela 
învecinată, care aparŃine tot reclamanŃilor.  

Astfel, în cauza nu s-au efectuat măsurători şi cercetări riguroase, mai ales ca între 
timp au operat dezmembrări şi înstrăinări ale unor parcele. În acest context ar fi trebuit 
identificată şi măsurată în teren întreaga parcelă prevăzută iniŃial cu nr. top. 15745, 
precum şi parcela aflata în proprietatea recurenŃilor, ar fi trebuit verificat dacă 
măsurătorile şi identificările d-lui Bota au fost corecte, întrucât în cauza se contesta însăşi 
întinderea dreptului de proprietate al fiecăreia dintre parŃi (contestaŃie care se 
concretizează în refacerea gardului,  respectiv în formularea acŃiunii ce face obiectul 
prezentului dosar şi abia apoi să se formuleze concluzii cu privire la amplasamentul liniei 
de hotar dintre cele două fonduri. Ori, harta de carte funciară nici măcar nu a fost avută în 
vedere de către doamna expert, aceasta nefiind anexa a raportului de expertiză. 



Chiar şi aşa, din planul topografic anexat raportului de expertiză se poate observa 
ca forma şi dimensiunile parcelelor cu nr.top. 15745 şi 15746 sunt identice şi egale. 
Aceasta înseamnă că inclusiv fronturile la strada a celor două parcele sunt egale. Din 
acelaşi plan topografic se observă că linia ce desparte cele doua parcele prevăzute cu nr. 
top. 15745 şi 15746 este una perfect perpendiculară pe drum (adică în forma în care este 
edificat noul gard), de vreme ce, în varianta propusă de către doamna expert şi însuşită cu 
uşurinŃă de către instanŃa, linia de hotar dintre cele doua fonduri nu mai este perfect 
perpendiculara pe drum. Din aceeaşi schiŃă se observă că lăŃimea parcelei recurenŃilor 
este aceeaşi şi în partea dinspre drum şi în partea din spate.  

Ori, în varianta propusa de către expert, lăŃimea parcelei recurenŃilor este 
îngustată în partea dinspre drum. Toate aceste aspecte nu au fost avute în vedere nici de 
către instanŃă dar nici de către expert, sens în care era imperios necesar refacerea 
raportului de expertiza.  

Totodată, în urma cercetărilor întreprinse de către expert s-a constatat ca atât 
recurenŃii cât şi intimaŃii folosesc în mod efectiv suprafeŃe mai mici decât cele înscrise în 
CF.  

Ori, în aceasta situaŃie, doamna expert ar fi trebuit să facă investigaŃii şi 
măsurători suplimentare pentru a vedea cărui fapt se datorează existenta acelui minus în 
teren, măsurând şi identificând şi parcelele limitrofe celor în litigiu, fără a se limita să 
arate că înscrierile în CF nu garantează întinderea dreptului deoarece de cele mai multe 
ori înscrierile din CF concordă cu situaŃia de fapt din teren.  

Cum asemenea identificări nu au fost efectuate, este evident ca s-a stabilit în mod 
eronat şi dimensiunile frontului stradal pentru cele doua imobile. 

Pentru ca aceste operaŃiuni nu au fost făcute a formulat obiecŃiuni la raportul de 
expertiza şi a solicitat efectuarea unei contraexpertize, solicitări care nu le-au fost 
încuviinŃate, sens în care înŃelege să atace cu recurs atât hotărârea instanŃei de apel, cât şi 
încheierile de şedinŃă prin care s-au respins aceste cereri.  

Raportat la obiectul acŃiunii şi la susŃinerile fiecărei părŃi, apreciază că în mod 
nelegal instanŃa de apel a refuzat efectuarea unui nou raport de expertiză topografică care 
era necesar dezlegării cauzei, soluŃie pe care o apreciază ca fiind nelegală.  

Cum o asemenea probă nu poate fi administrată în recurs, apreciază că soluŃia 
corectă ar fi de trimitere a cauzei la rejudecare pentru efectuarea acestui raport de 
expertiza.  

Concluziile raportului de expertiză, defectuos întocmit, au fundamentat soluŃiile 
instanŃelor de fond, conducând la pronunŃarea unor hotărâri netemeinice şi nelegale.  

Stabilirea în mod eronat a liniei de hotar dintre cele doua fonduri (a liniei reale de 
hotar), a determinat şi admiterea cererii de revendicare, aflată în strânsa legătură cu 
cererea de grăniŃuire. Astfel, apreciază că şi soluŃia de admitere a cererii de revendicare 
este nelegala şi netemeinica. 

Nelegală şi netemeinică este şi soluŃia de obligare a recurenŃilor la refacerea 
vechiului gard întrucât, atâta timp cât nu s-a determinat în mod corect linia de hotar dintre 
cele doua fonduri, nu se poate dispune nici obligarea recurenŃilor la demolarea actualului 
gard sau la refacerea acestuia pe vechiul amplasament.  

Astfel, apreciază că soluŃia instanŃei de apel este nelegala şi din pricina faptului că 
a schimbat în mod nepermis temeiul juridic al acŃiunii. Astfel, reclamanŃii nu s-au 
prevalat de existenta unei convenŃii de voluntare de grăniŃuire între proprietarii celor doua 



fonduri, convenŃie a cărei existenŃă instanŃa a reŃinut totuşi, fără ca măcar să fi pus 
aceasta chestiune în dezbaterea contradictorie a părŃilor. Ori, instanŃa a soluŃionat 
acŃiunea de grăniŃuire judiciară dând eficienŃă unei presupuse convenŃii de grăniŃuire 
voluntară, care nu a existat niciodată şi despre care nu s-a discutat în fata primei instanŃe. 

Faptul că mai mulŃi ani gardul ce desparte cele doua proprietăŃi a avut un alt 
amplasament, nu conduce la concluzia că a existat o asemenea convenŃie sau un acord 
tacit al părŃilor în ceea ce priveşte stabilirea liniei de hotar dintre fonduri (un presupus 
acord tacit nefiind nici măcar recunoscut din punct de vedere legislativ în acest domeniu 
al graniŃuirii). Astfel, chiar daca instanŃa a reŃinut că din probele administrate a rezultat că 
recurenŃii au edificat noul gard pe alt amplasament decât vechiul gard, acest lucru nu 
permite a se concluziona că acel gard a fost amplasat pe proprietatea reclamanŃilor.  

De altfel, în maniera în care instanŃa de apel a înŃeles să soluŃioneze cauza, nici 
măcar nu era necesară o expertiză, căci instanŃa s-a limitat să dea crezare susŃinerilor 
reclamanŃilor plecând de la premisa că linia de hotar dintre cele doua fonduri este pe 
amplasamentul vechiului gard.  

De altfel, instanŃa a reŃinut că "faptul că în urma unor măsurători riguroase 
apelanŃii au constatat ca întinderea parcelei menŃionate în CF nu este în concordanta cu 
cea existenta în mod real în teren, nu justifică o mutare a graniŃei în sensul complinirii 
lipsei constatate". Acest raŃionament instanŃa nu l-a aplicat şi în ceea ce îi priveşte pe 
reclamanŃi, cărora admiŃându-le acŃiunea a înŃeles să pună în concordanta înscrierea din 
CF cu situaŃia de fapt.  

Cu toate că s-a constatat existenta unui minus de suprafaŃă în teren, minus de care 
instanŃa nu a fost preocupata de unde provine, a apreciat totuşi în mod nelegal că se 
cuvine ca acest minus să fie suportat doar de către recurenti. Ori, în acest fel, prin 
hotărârea pronunŃată, dreptul recurenŃilor de proprietate este grav încălcat.  

Astfel, instanŃa de apel fără a cerceta de unde provine acest minus de suprafaŃă şi 
cine ar trebui să îl suporte sau în ce proporŃii, apreciază că indiferent care este suprafaŃa 
care le lipseşte important este ca reclamanŃii să folosească exact suprafaŃa cu care sunt 
înscrişi în CF. în măsura în care s-ar fi făcut identificări şi măsurători exacte şi a 
imobilelor limitrofe celor două imobile aflate în litigiu, nu este exclus să se fi putut 
constata că suprafaŃa care le-ar lipsi reclamanŃilor, de 11 mp, să se găsească în realitate în 
folosinŃa unui alt vecin, iar nu a recurenŃilor.  

Examinând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs curtea reŃine 
următoarele: 

Curtea, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. raportat la art. 316 C.pr.civ. constată 
incidentă excepŃia inadmisibilităŃii acelor motive de recurs care vizează netemeinicia 
hotărârii atacate, respectiv a motivelor de recurs care se referă la probe, la starea de fapt, 
la schiŃe, expertize greşite, măsurători, suprafeŃe, ş.a.m.d., controlul instanŃei de recurs 
este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. şi vizează numai motive de 
nelegalitate, deoarece instanŃa de recurs nu examinează faptele cauzei, existenŃa şi 
aprecierea lor aparŃinând puterii suverane a instanŃelor de fond. Controlul exercitat de 
instanŃa de recurs se referă doar la corectitudinea concluziei instanŃei de fond, dacă 
judecătorii fondului au interpretat şi aplicat corect norma de drept, starea de fapt reŃinută 
de instanŃele de fond nu poate fi modificată. 

În ce priveşte motivele de recurs ce pot fi încadrate ca motive de nelegalitate, 
recurenŃii apreciază că instanŃa de apel a reŃinut în mod greşit şi nelegal existenŃa unei 



convenŃii de grăniŃuire pentru că nu s-a invocat de către reclamanŃi şi nici nu s-a dovedit 
că ar fi existat o convenŃie de grăniŃuire între proprietarii celor doua fonduri limitrofe. 
Pornind de la aceasta prezumŃie, de existentă a unei convenŃii voluntare de grăniŃuire, 
chestiune care nu a fost pusă în discuŃia contradictorie a părŃilor, soluŃia pronunŃată de 
către instanŃă este netemeinică şi nelegală. 

Curtea constată că argumentul privind o convenŃie a părŃilor reŃinut de instanŃa de 
apel este un argument adăugat celor reŃinute de prima instanŃă şi stării de fapt reŃinute de 
aceaşi primă instanŃă, astfel că nu schimbă deloc starea de fapt şi argumentele 
judecătoriei, pe care le reŃine şi le menŃine şi tribunalul, prin urmare chiar şi reŃinerea sau 
înlăturarea incidenŃei acelei convenŃii nu schimbă soluŃia ci este doar un argument în plus 
care se adaugă pentru motivarea aceleiaşi soluŃii, dar după ce reŃin celelalte argumente 
derivate din cartea funciară şi din expertiza întocmită tocmai cu luarea în considerare a 
datelor ce reies doar din cartea funciară şi din planurile acesteia. 

Tribunalul adaugă acest argument în ce priveşte existenŃa gardului vechi, 
presupunând faptul că între părŃi în timp a existat o convenŃie privitoare la graniŃă, dar 
apoi adaugă că existenŃa vechiului gard, precum şi mutarea acestuia pe un alt 
amplasament este confirmată de probele administrate în dosar atât în faŃa instanŃei de 
fond cât şi de apel, dar şi în faŃa organelor de urmărire penală. 

 Prin urmare se confirmă cele reŃinute anterior, că este vorba doar de o 
explicaŃie pe care instanŃa de apel încearcă să o adauge pentru a justifica amplasamentul 
vechi al gardului şi mutarea acestuia, cu toate că nu mai era necesară, atâta timp cât 
amplasamentul graniŃei dintre proprietăŃi a reieşit, cum a reŃinut aceaşi instanŃă de apel, şi 
din celelalte probe. 

 Aceaşi explicaŃie a fost adăugată în acelaşi fel de instanŃa de apel şi în ce 
priveşte faptul că fronturile la stradă ale proprietăŃilor nu sunt egale, prezumând existenŃa 
unei convenŃii, cu toate că aceaşi instanŃă de apel reŃine declaraŃiile martor Jilăoan şi că 
lucrarea de expertiză a fost temeinic realizată, cu privire la acelaşi aspect, expertul 
arătând că dimensiunea pe harta cf a parcelelor, a frontului la stradă, este diferită, 
parcelele nefiind egale. 

Mai susŃin recurenŃii că acŃiunea în grăniŃuire tinde la "reconstituirea hotarului 
real dintre două fonduri" iar reclamantul a sugerat că recurenŃii ar fi modificat linia 
despărŃitoare dintre cele doua fonduri, prin edificarea noului gard, care nu mai respecta 
traseul şi amplasamentul vechiului gard. Ori, refacerea vechiului gard rezidă tocmai în 
aceea ca vechiul amplasament al gardului nu reflectă linia corectă de hotar dintre cele 
doua fonduri. 

Acest motiv de recurs este nefondat deoarece s-a stabilit în cauză care este linia 
corectă de hotar dintre proprietăŃi, şi anume că aceasta este cea de pe linia vechiului gard. 

Faptul că aceasta este limita dintre proprietăŃi face să nu fie primit argumentul 
recurenŃilor, că vechiul amplasament al gardului era greşit şi că l-au refăcut pe linia 
corectă. 

Aceasta pentru că nu au indicat nici un argument rezonabil, care să poată fi luat în 
considerare ca motiv de nelegalitate, pe baza căruia au trasat limitele noului gard şi de ce 
acesta ar fi pe limita corectă a proprietăŃilor, acest nou amplasament fiind stabilit arbitrar. 

Înainte de mutarea gardului parcela pârâŃilor avea lăŃimea de 16,76 m potrivit 
chiar planului cadastral prezentat de pârâŃi pentru corpul de proprietate nr. 8181 întocmit 
în anul 2006, iar după  efectuarea măsurătorilor aceasta avea 17,89 m, cu 1,13 m mai 



mult.  Expertul a arătat că expertiza topografică efectuata în dos. nr. 3346/2003, prezintă 
mari garanŃii de precizie, faŃă de înscrierile din CF efectuate la data întocmirii hărŃilor 
CF. Prin urmare au fost luate în considerare două planuri, unul prezentat de reclamanŃi şi 
unul prezentat de către pârâŃi, ambele confirmând starea de fapt reŃinută de instanŃele de 
fond şi concluziile expertizei s-au bazat pe acele planuri, pe care le-a coroborat cu harta 
de carte funciară. 

ExistenŃa unei stări de fapt relevantă în cauză, aşa cum a fost stabilită de 
instanŃele de fond, poate fi dedusă din aceea că de la data achiziŃionării parcelei pârâŃilor 
limita dintre proprietăŃi a fost cea de pe linia vechiului gard, nu a fost contestată, şi a fost 
menŃinută şi potrivit expertizei topografice efectuată în dos. nr. 3346/2003. Schimbarea 
acestei limite pe linia noului gard nu a avut nici un argument din partea pârâŃilor, decât 
simpla lor dorinŃă de a muta gardul. 

Apoi, faptul că limita dintre proprietăŃi este cea de pe amplasamentul vechiului 
gard nu demonstrează decât că gardul era edificat pe limita corectă dintre proprietăŃi. Or 
limita dintre proprietăŃi este un lucru diferit de edificarea semnelor exterioare, gardul în 
speŃă. 

Se putea ca în urma analizării datelor de carte funciară să reiasă o altă limită între 
proprietăŃi, mai la stânga sau la dreapta amplasamentului vechiului gard, ori chiar pe 
limita noului gard, dar amplasarea unui gard nu este un argument în favoarea limitelor 
dintre proprietăŃi. 

Mai susŃin recurenŃii că atât instanŃa, cât şi expertul ar fi trebuit să stabilească 
linia de hotar dintre cele doua proprietăŃi raportat la datele de carte funciară, respectiv în 
funcŃie de suprafeŃele celor doua imobile înscrise în CF şi în funcŃie de harta de carte 
funciara. 

Curtea constată că în raport datele de carte funciară a fost întocmită expertiza şi 
au fost expuse argumentele de către instanŃa de fond, argumente preluate de către instanŃa 
de apel. 

Nu argumentează recurenŃii de ce era necesară efectuarea unui raport de 
contraexpertiza topografică, sau un răspuns la obiecŃiunile recurenŃilor faŃă de raportul de 
expertiza a d-nei F.F., pentru că simpla nemulŃumire a unei părŃi nu este un argument 
suficient în acest sens, dat fiind că mereu va fi o parte nemulŃumită de expertiză în 
prezenta cauză. Or, expertul a expus argumentele sale pornind de la datele de carte 
funciară, iar contra argumentele bazate pe cartea funciară nu s-au expus motive de 
nelegalitate, restul argumentelor expuse către recurenŃi referitor la expertize, probe, şi 
altele asemenea, se încadrează în motive inadmisibile, pentru că cer reexaminarea 
probelor, a stării de fapt şi a temeiniciei deciziei atacate. 

Motivele de recurs ce privesc revendicarea şi refacerea vechiului gard sunt prin 
urmare şi ele nefondate dat fiind că motivele privind limita dintre proprietăŃi nu pot fi 
primite. 

InstanŃa de apel a reŃinut corect că dacă în urma unor măsurători întinderea 
parcelei menŃionate în CF nu este în concordanŃă cu cea existenta în mod real în teren, nu 
justifică o mutare a graniŃei în sensul complinirii lipsei constatate, important fiind 
stabilirea limitei iar nu a suprafeŃei. Lipsa sau surplusul de suprafaŃă poate avea relevanŃă 
în anumite situaŃii dar în prezenta cauză s-a stabilit că limita dintre proprietăŃi poate fi 
trasată cu uşurinŃă iar în cazul concret diferenŃele de suprafaŃă, în plus sau în minus, sunt 



doar un corolar al stabilirii limitei, pentru revendicare, iar nu un argument în favoarea 
stabilirii limitei, mai ales că în speŃă ambele parcele au suprafeŃe în minus. 

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

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga recurenŃii L.I. şi 
L.A., aflaŃi în culpă procesuală faŃă de respingerea recursului să plătească intimatei G.L. 
suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat potrivit 
chitanŃei. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

Cheltuieli de judecată în acŃiune în grăniŃuire. ÎnŃelesul dispoziŃiilor 
art. 584 C.civ. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4446/R din 26 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 8490 din data de 4 octombrie 2011, pronunŃată de 
Judecătoria Baia Mare, a fost admisă acŃiunea civilă formulată şi precizată de către 
reclamanta R.M., în contradictoriu cu pârâtul J.V.. 

S-a stabilit linia de hotar între terenul aflat în proprietatea reclamantei înscris în 
CF 1492 Recea sub număr cadastral 5658 şi terenul aflat în proprietatea  pârâtului, pe 
aliniamentul 2-9-8-3, aşa cum reiese din Anexa 1 la raportul de expertiză întocmit în 
cauză  de expertul O.S.. 

S-a luat act de renunŃarea reclamantei la judecata capetelor de cerere privind 
obligarea pârâtului să lase acesteia în deplină proprietate şi paşnică folosinŃă terenul în 
suprafaŃă de 30 mp pe care îl ocupă fără titlu şi obligarea pârâtului să ridice gardul 
despărŃitor pe care l-a edificat pe terenul revendicat. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei 50% din cheltuielile de judecată, 
respectiv 750 lei onorar expert şi 600 lei onorar avocat. 

În considerentele sentinŃei s-a reŃinut că terenul folosit de reclamanŃi este situat în 
intravilanul localităŃii Mocira pe este de natură curŃi şi construcŃii şi arabil, materializat în 
planul de situaŃie din Anexa 1 prin conturul delimitat de punctele 1, 2, 9, 8, 3, 4, 5, 1 şi 
are suprafaŃa reală  rezultată din măsurătorile topografice de 808 mp.  

Reclamanta este proprietara terenului cu nr. cadastral 5658, înscris în CF 1492 
Recea cu suprafaŃa de 777 mp.  

Terenul folosit de pârâtul J.V. este situat în intravilanul localităŃii Mocira este de 
natură curŃi + construcŃii şi arabil şi este materializat în planul de situaŃia din anexa 1  
prin conturul delimitat de punctele 2, 6, 7, 3, 8, 9, 2, având suprafaŃa reală rezultată din 
măsurătorile topografice de 783 mp.  

Pârâtul ocupă în întregime parcelele de teren cu nr. top 327 cu suprafaŃa de 108 
mp şi cu nr. top 328 cu suprafaŃa de 670 mp, ambele înscrise în CF 1138 Mocira, în 
proprietatea lui J.V. şi H.M.  

Linia de hotar dintre terenul reclamantei şi terenul pârâtului este situată pe 
aliniamentul materializat în planul de situaŃie din anexa 1 prin punctele 2-3, respectiv pe 
poziŃia actuală a gardului existent între cele două terenuri.  

Pârâtul J.V. nu foloseşte nicio suprafaŃă de teren din terenul proprietatea 
reclamantei R.M., iar gardul despărŃitor existent între cele două terenuri este amplasat 
corect.  



În baza anexei 1 la raportul de expertiză întocmit de inginer expert O.S. s-a 
stabilit linia de hotar între terenul proprietatea reclamantei înscris în CF 1492 Recea sub 
nr. cadastral 5658 şi terenul aflat în proprietatea pârâtului pe aliniamentul  2-9-8-3.  

Întrucât expertiza profită şi pârâtului, acesta a fost obligat să achite ½ din 
cheltuielile de judecată.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel pârâtul J.V., solicitând instanŃei 
admiterea acestuia şi schimbarea în tot a hotărârii atacate, în sensul respingerii acŃiunii 
formulate ca netemeinică sau chiar lipsită de obiect, înlăturând totodată şi dispoziŃia 
privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată, cu cheltuieli de 
judecată în apel. 

Prin decizia civilă nr. 163/A din 07.06.2012 a Tribunalului Maramureş a fost 
admis apelul declarat de apelantul J.V., împotriva sentinŃei civile nr. 8490 din data de 4 
octombrie 2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, care a fost schimbată în parte, în 
sensul că a înlăturat dispoziŃia privind obligarea pârâtului să plătească reclamantei 50% 
din cheltuielile de judecată, respectiv 750 lei onorariu pentru expert şi 600 lei onorariu 
avocat. 

S-au menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei. 
Analizând sentinŃa apelată, tribunalul a reŃinut următoarele:  
În mod corect judecătoria a stabilit linia de hotar dintre proprietăŃile părŃilor pe 

aliniamentul punctelor 2-9-8-3, evidenŃiate în anexa 1 la lucrarea de expertiză, respectiv 
pe poziŃia actuală a gardului existent între cele două terenuri. 

În sensul art. 584 Cod civil, în vigoare la momentul înregistrării acŃiunii, 
grăniŃuirea constituie o operaŃiune de determinare prin semne exterioare a limitelor dintre 
proprietăŃile învecinate. 

În caz de conflict, aceasta se realizează pe cale judecătorească nu numai atunci 
când între proprietăŃi nu au existat niciodată semne exterioare de hotar, ci şi atunci când 
atare semne există, dar sunt controversate, situaŃie în care ea implică şi o revendicare. 

Prin urmare, acŃiunea în grăniŃuire este admisibilă şi are obiect, chiar dacă din 
concluziile raportului de expertiză efectuat a rezultat că linia de mejdă este pe 
aliniamentul gardului existent. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, tribunalul a reŃinut că, potrivit art. 584 
Cod civil, în vigoare la momentul introducerii cererii, ”orice proprietar poate îndatora pe 
vecinul său la grăniŃuirea proprietăŃii lipite cu sa; cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe 
jumătate”. 

Cheltuielile la care se referă textul de lege sunt acelea necesare pentru trasarea 
limitelor în modul decis de instanŃă, iar nu cheltuielile de judecată. 

Pe de altă parte, nu se poate reŃine nicio culpă procesuală în sarcina apelantului-
pârât, în sensul art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, atâta timp cât din probaŃiunea 
administrată a rezultat că acesta nu foloseşte nicio suprafaŃă din terenul proprietatea 
reclamantei, iar gardul despărŃitor existent între cele două terenuri este amplasat corect. 

Raportat la considerentele mai sus-expuse, în temeiul art. 296 Cod procedură 
civilă, tribunalul a admis apelul declarat, a schimbat în parte sentinŃa civilă nr. 8490 din 
data de 4 octombrie 2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare şi a înlăturat dispoziŃia 
privind obligarea pârâtului să plătească reclamantei 50% din cheltuielile de judecată, 
respectiv 750 lei onorariu pentru expert şi 600 lei onorariu avocat. 



În baza art. 274 alin. 1, coroborat cu art. 298 Cod procedură civilă, tribunalul a 
obligat intimata R.M. la plata către apelantul J.V. a sumei de 350 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată parŃiale în apel, apreciate ca fiind corespunzătoare motivului de apel admis, 
reprezentând  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta R.M., solicitând modificarea 
hotărârii atacate în sensul respingerii apelului formulat în cauza şi menŃinerea ca legală şi 
temeinică a hotărârii primei instanŃe şi cheltuieli  de judecata în cuantum de 350 lei în 
apel si 350 lei în recurs. 

În motivarea recursului recurenta a arătat că în fapt: hotărârea instanŃei de apel 
este nelegala, fiind pronunŃata cu aplicarea greşită a legii.  

Conform art. 584 Cod civil, orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la 
grăniŃuirea proprietăŃii lipite cu a sa, cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe jumătate.  

Prin acŃiunea introductivă de instanŃa reclamanta a chemat în judecata pe vecinul 
sau, intimatul din acest dosar, pentru a se stabili linia de hotar, având în vedere faptul că 
de mai mult timp se purtau discuŃii contradictorii între cele două părŃi cu privire la acest 
aspect.  

S-a mai formulat şi un petit de revendicare şi de ridicare de construcŃii la care s-a 
renunŃat pe parcursul judecării cauzei în faŃa primei instanŃe. 

Luând în considerare dispoziŃia legală sus-menŃionată, prima instanŃa a procedat 
în mod corect, obligând pârâtul la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 50%.  

InstanŃa de apel a interpretat diferit atât dispoziŃiile art. 584 civil cât şi cele 
cuprinse în art. 274 al. 1 Cod procedura civilă, apreciind că sumele la care a fost obligat 
pârâtul nu reprezintă cheltuieli legate de trasarea hotarului conform limitelor stabilite de 
instanŃă ci sunt simple cheltuieli de judecata care ar excede dispoziŃiei legale speciale în 
materie de grăniŃuire.  

Aceasta abordare este greşită din punctul de vedere al recurentei deoarece 
operaŃiunea complexă a stabilirii liniei de hotar implică însăşi demararea procedurii 
judiciare necesare în acest sens, atunci când nu exista înŃelegere între vecini. 

Art. 584 Cod civil circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoană 
care are un drept real asupra unui fond limitrof de a pretinde vecinului sau, prin acŃiune în 
justiŃie ori amiabil, stabilirea hotarului real ce trebuie să separe fondurile învecinate şi 
marcarea acestuia prin semne materiale vizibile.  

AcŃiunea în grăniŃuire este admisibilă chiar daca între proprietari există hotar 
exterior ori de câte ori acesta nu a fost stabilit prin înŃelegerea proprietarilor celor doua 
fonduri limitrofe sau prin hotărâre judecătorească.  

În drept a invocat art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, art. 58 Cod civil. 
Pârâtul J.V. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefundat şi 

menŃinerea sentinŃei atacate în totalitate. 
Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 

formulate, Curtea reŃine următoarele: 
Potrivit art. 274 alin. 1 C.pr.civ., partea care cade în pretenŃii va fi obligată, la 

cerere, să plătească cheltuielile de judecată. 
Din interpretarea acestui text legal rezultă că temeiul acordării cheltuielilor de 

judecată constă în culpa procesuală a părŃii care a pierdut procesul. 
Totodată, art. 584 C. civ. statuează că, orice proprietar poate îndatora pe vecinul 

său la grăniŃuirea proprietăŃii lipite cu a sa; cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe jumătate. 



Cheltuielile la care se referă art. 584 C.civ. sunt acelea necesare pentru trasarea 
limitelor în modul decis de instanŃa de judecată şi nu cheltuielile de judecată suportate de 
părŃi pentru soluŃionarea acŃiunii în grăniŃuire. 

În consecinŃă, acest text legal stabileşte faptul că doar cheltuielile grăniŃuirii se 
reduc la jumătate astfel încât cheltuielile de judecată efectuate de către părŃi pentru 
soluŃionarea unei acŃiuni civile având ca obiect grăniŃuirea unor terenuri învecinate se 
suportă de către partea care a pierdut procesul având în vedere culpa procesuală a 
acesteia, motiv pentru care în mod corect instanŃa de apel nu a făcut aplicarea art. 584 
C.civ. şi a înlăturat obligaŃia pârâtului de plata cheltuielilor de judecată de la fond pe 
acest temei, şi în condiŃiile în care acesta nu a avut culpă procesuală. 

Chiar dacă operaŃiunea de stabilire a liniei de hotar implică însăşi demararea 
procedurii judiciare necesare în acest sens, atunci când nu exista înŃelegere între vecini, 
aceasta nu schimbă raŃionamentul pentru că în faza de judecată textul de legal de acordare 
a cheltuielilor de judecată este art. 274 Cod procedură civilă iar în etapa ulterioară 
judecăŃii cheltuielile necesare pentru grăniŃuire se stabilesc potrivit art. 584 Cod civil. 

Mai trebuie relevat că abia după rămânerea irevocabilă a hotărârii, în caz de 
admitere a grăniŃuirii, se pot efectua lucrările pentru grăniŃuire, anterior acestui moment 
nu se poate discuta de grăniŃuire, prin urmare nici de cheltuieli în acest sens, astfel că nu 
se pot confunda nici din punct de vedere temporal şi nici ca şi conŃinut noŃiunile de 
cheltuieli de judecată cu cea de cheltuieli ale grăniŃuirii. Faptul că ambele sintagme 
conŃin cuvântul „cheltuieli“ nu poate duce la confuzie şi identitate de conŃinut pentru că 
desemnează chestiuni diferite. 

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

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă, obliga pe recurenta R.M., 
aflată în culpă procesuală faŃă de respingerea recursului, să plătească intimatului J.V. 
suma de 300 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat potrivit 
chitanŃei. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 
 

Servitute de trecere prezentând denivelări. Obligarea proprietarului 
fondului aservit, să îi permită proprietarului fondului dominant, efecturea 

lucrărilor de nivelare şi pietruire a drumului de acces 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4563/R din 2 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 10440/24.11.2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, 
s-a admis în parte acŃiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta M.K.R., prin 
mandatar C.C., în contradictoriu cu pârâŃii U.I. şi U.M. şi în consecinŃă: 

Au fost obligaŃi pârâŃii să permită reclamantei efectuarea lucrărilor de amenajare, 
respectiv nivelare şi pietruire a drumului de acces reprezentat de parcela top 229/2/1 
înscrisă în CF 839 Satu Nou de Jos.  

S-a respins cererea reclamantei privind obligarea pârâŃilor să-şi exprime acordul 
pentru efectuarea lucrărilor de instalare a utilităŃilor pe drumul de servitute, ca rămasă 
fără obiect.  



S-a luat act de renunŃarea la judecată a reclamantei privind capătul de cerere 
referitor la stabilirea lăŃimii drumului de servitute.  

S-a respins cererea reclamantei privind obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de 
judecată.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 

„Conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3993/17.12.1999 
coroborat cu CF nr. 839 Satu Nou de Jos, reclamanta M.K.R. este proprietar asupra 
parcelelor top 228/1/1 şi top 228/2/1 din CF nr. 758 Satu Nou de Jos, iar în favoarea 
acestora s-a instituit o servitute de trecere cu piciorul şi cu orice mijloc de transport 
asupra parcelei top 229/2/1 înscrisă în CF 839 Satu Nou de Jos în proprietatea pârâŃilor. 

Conform schiŃei de dezmembrare vizată sub nr. 3739/14.12.1999 de O.C.P.I. 
Maramureş, terenul reclamantei se află în continuarea imobilului pârâŃilor, reprezentând 
loc înfundat.  

Art. 630 Cod civil, stipulează că acela căruia se cuvine o servitute are dreptul a 
face toate lucrările trebuincioase spre a se sluji cu dânsa spre a o păstra, iar art. 634 Cod 
civil prevede expres că proprietarul fondului supus servituŃii nu poate face nimic spre a-i 
scădea întrebuinŃarea sau a i-o îngreuna. 

De principiu, documentaŃia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire pentru branşament /alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, 
termoficare, telecomunicaŃii, salubritate, include printre altele, conform normelor în 
vigoare (art. 27 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009; 
art.32 lit. d din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reŃelele electrice de 
interes public, aprobat prin H.G. nr. 90/2008, etc.), acordul prealabil notarial al vecinilor 
şi proprietarilor imobilelor asupra cărora urmează a se amplasa lucrarea . 

În speŃă nu există un refuz al pârâŃilor în ceea ce priveşte dreptul reclamantei de a 
executa asupra fondului aservit lucrări de construire pentru branşament apă şi canal, gaz, 
curent electric, telefon, tv, internet, necesare normalei folosinŃe a unei locuinŃe ce se 
doreşte a se construi pe terenul lor, sens în care au depus la dosar declaraŃia autentificată 
sub nr. 1329/30.05.2011, prin care îşi exprimă acordul ca reclamanta să execute lucrări de 
aducŃiune de apă, canalizare, gaz, curent electric, telefon, tv, internet asupra drumului de 
acces reprezentat de parcela top 229/2/1 înscrisă în CF 839 Satu Nou de Jos. 

 Astfel, instanŃa va respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâŃilor să-şi 
exprime acordul pentru efectuarea lucrărilor de instalare a utilităŃilor pe drumul de 
servitute, ca rămasă fără obiect.  

In prezenta acŃiune, reclamanta a susŃinut că exercitarea dreptului său de servitute 
este împiedicată de prezenŃa denivelărilor, aspect necontestat de pârâŃi. 
InstanŃa apreciază că aceste cheltuieli de amenajări a caii de acces prin nivelare şi 
pietruire, astfel cum s-a solicitat, incumba beneficiarului, respectiv proprietarului 
fondului dominant, conform art. 616 Cod civil. Proprietarul fondului dominat are 
obligaŃia doar de a permite exercitarea acestui drept. 

În speŃă, pârâŃii nu s-au opus cererii petentei, astfel că, faŃă de dispoziŃiile legale 
invocate, instanŃa va obliga pârâŃii să permită reclamantei efectuarea lucrărilor de 
amenajare, respectiv nivelare şi pietruire a drumului de acces reprezentat de parcela top 
229/2/1 înscrisă în CF 839 Satu Nou de Jos. 



În temeiul art. 246 cod procedură civilă instanŃa va lua act de renunŃarea la 
judecată a reclamantei privind capătul de cerere referitor la stabilirea lăŃimii drumului de 
servitute, cerere care, de altfel, apare ca fiind lipsită de vreun interes, din moment ce toată 
parcela top 229/2/1 înscrisă în CF 839 Satu Nou de Jos formează obiectul dreptului de 
servitute de trecere. 

În cauză, manifestarea de voinŃă a pârâŃilor în sensul recunoaşterii pretenŃiilor 
reclamantei a fost neîndoielnică încă de la prima zi de înfăŃişare, astfel că sunt incidente 
dispoziŃiile art. 275 cod procedură civilă, instanŃa respingând astfel cererea reclamantei 
privind obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată”.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel, în termen legal, reclamanta M.K.R., 
prin mandatar C.C., solicitând schimbarea acesteia doar în privinŃa cheltuielilor de 
judecată. Apelanta a arătat că instanŃa a făcut în mod greşit aplicarea dispoziŃiilor art. 275 
C.pr.civ.  

IntimaŃii U.I. şi M. au depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca 
nefondat. 

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 126/A/03,.05.2012, a respins apelul 
declarat de apelanta M.K.R., împotriva sentinŃei civile nr. 10440/24.11.2011, pronunŃată 
de Judecătoria Baia Mare. 

Motivând decizia pronunŃată, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia 
următoarele: 

„Prin sentinŃa apelată instanŃa de fond a admis acŃiunea reclamantei şi a reŃinut că 
pârâŃii nu s-au opus admiterii petitului privind acceptul de a se efectua lucrări de instalare 
a utilităŃilor pe servitutea de trecere constituită pe terenul pârâŃilor - fond aservit - în 
favoarea terenului reclamantei - fond dominant, motiv pentru care nu a acordat cheltuieli 
de judecată. 

Prin cererea de apel apelanta critică această soluŃie şi susŃine că pârâŃii ar fi trebuit 
să fie obligaŃi la plata cheltuielilor de judecată. În susŃinerea acestei cereri se arată că 
pârâŃii ar fi fost puşi în întârziere prin Notificarea de la fila 6 din dosar, iar pe de altă 
parte că nu ar fi recunoscut din prima zi de înfăŃişare pretenŃiile reclamantei. 

Cu privire la faptul că pârâŃii ar fi fost puşi în întârziere se arată faptul că 
reglementarea legală ce are aplicabilitate în prezenta cauză se regăseşte la art. 1079 Cod 
civil unde se prevede că „dacă obligaŃia consistă în a da sau în a face, debitorul se va 
pune în întârziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului său”. 

Pentru a-şi produce efectele punerea în întârziere trebuie să îmbrace una din 
următoarele forme: notificare prin intermediul executorului judecătoresc sau cererea de 
chemare în judecată a debitorului. Cu alte cuvinte pentru a fi în prezenŃa unei puneri în 
întârziere era obligatoriu ca notificarea să fie trimisă prin intermediul unui executor 
judecătoresc, textul legal nelăsând loc nici unei alte interpretări. 

În cuprinsul Notificării nu apare nicăieri expresia „punere în întârziere” şi nici 
vreo referire la art. 1079 Cod civil. 

FaŃă de aceste prevederi, nu poate exista o punere în întârziere înainte de 
chemarea în judecată, întrucât notificarea depusă la dosar nu întruneşte condiŃiile 
prevăzute de lege. De asemenea nu a operat de drept întârzierea, nefiind îndeplinite 
condiŃiile prevăzute de punctele 1-3 din dispoziŃia precizată, astfel nu se află în cazurile 
anume determinate de lege, nu s-a contractat expres că va fi pus în întârziere la împlinirea 
termenului sau neexistând un timp determinat ce debitorul a lăsat să treacă. 



Conform prevederilor art. 134 Cod procedură civilă „este socotită ca prima zi de 
înfăŃişare aceea în care părŃile, legal citate, pot pune concluzii”. Apelanta confundă prima 
zi de înfăŃişare cu primul termen de judecată. Aşa cum se poate observa din încheierile de 
şedinŃă, prima zi de înfăŃişare s-a consumat abia la termenul din data de 29.09.2011. La 
primul termen de judecată nu s-au putut pune concluzii deoarece cauza a fost amânată 
pentru soluŃionarea litigiului pe cale amiabilă, tocmai în considerarea faptului că nu a 
existat niciun refuz, manifestarea de voinŃă în sensul recunoaşterii pretenŃiilor 
reclamantei fiind neîndoielnică, la al doilea termen de judecată s-a formulat precizare de 
acŃiune şi s-au formulat două petite noi iar „precizarea” le-a fost comunicată pârâŃilor, 
deci nici la acel termen nu se putea pune concluzii, iar pentru al treilea termen de 
judecată pârâŃii au depus deja DeclaraŃia notarială prin care şi-au dat acceptul. FaŃă de 
cele expuse anterior, prima zi de înfăŃişare s-a consumat la termenul din 29.09.2011, iar 
soluŃia dată de Judecătoria Baia Mare este corectă. 

În aceste condiŃii, câtă vreme nu s-a făcut dovada punerii în întârziere în sensul 
avut în vedere de legiuitor, nu s-a dovedit reaua credinŃă a pârâŃilor în sensul determinării 
reclamantei, ca urmare a refuzului de a-şi da acordul, să apeleze la justiŃie, este exclusă 
culpa procesuală şi deci instanŃa de fond nu putea să-i oblige la suportarea cheltuielilor de 
judecată, motiv pentru care hotărârea acesteia este corectă sub aspectul înlăturării 
obligaŃiei de a suporta aceste cheltuieli, reŃinându-se că manifestarea de voinŃă în sensul 
recunoaşterii pretenŃiilor reclamantei a fost neîndoielnică încă de la prima zi de înfăŃişare, 
fiind astfel incidente prevederile art. 275 Cod procedură civilă”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamanta M.K.R., 
prin mandatar C.C., solicitând, în temeiul art. 299, art. 303 pct. 9, art. 312 C.pr.civ., 
admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei atacate, în sensul admiterii apelului, şi 
a obligării pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecata conform petitului formulat, respectiv 
taxă judiciară de timbru, timbru judiciar si onorar avocat la fondul cauzei. Fără cheltuieli 
de judecata în apel şi recurs.  

În motivarea recursului s-a arătat că soluŃiile instanŃei de fond şi instanŃei de apel 
sunt injuste şi stabilesc în defavoarea reclamantei un prejudiciu nejustificat, atâta timp cât 
aceasta a fost de bună-credinŃă, iar invocarea motivelor de genul că „în cuprinsul 
notificării nu apare nicăieri expresia punere în întârziere şi nici vreo referire la art. 1079 
C.civ.”, sunt nedrepte şi incorecte. 

Notificarea de care face vorbire instanŃa a fost trimisă prin avocat mandatat, în 
temeiul art. 1079 C.civ., prin aceasta arătându-se „va notificam”, iar mesajul acestui 
document este cat se poate de evident, si anume, ca este vorba de o punere in întârziere 
privind obligativitatea de a asigura întrebuinŃarea imobilului aservit al căror proprietari 
sunt reclamanŃii.  

În ceea ce priveşte reproşul ca aceasta notificare nu a fost făcuta sau trimisa prin 
intermediul executorului judecătoresc, recurenta nu poate accepta acest argument, 
impunându-se înlăturarea lui, întrucât, este de notorietate faptul ca o asemenea procedura 
in forma vechiului Cod Civil a fost desueta si viza doar aspectul formal al comunicării si 
nu cel de fond aceasta fiind făcuta până la urma prin avocat.  

Poate chiar ar fi purces la un asemenea mod de comunicare prin executor evident 
doar in cazul in care nu avea confirmarea primirii acesteia de către pârâŃi. Insa 
confirmarea a existat si exista la dosarul cauzei sens in care ataşează prezentei chiar 
originalul acestuia pentru a nu mai exista nici un dubiu.  



De altfel, actualul Cod Civil vine si aduce clarificări privind instituŃia punerii in 
întârziere prevăzând fara doar si poate la art. 1522 punctul doi teza finala ca aceasta se 
poate face prin executor sau orice mijloc care asigura dovada comunicării.  

Prin urmare, nu exista niciun dubiu asupra aspectului ca pârâŃii au fost notificaŃi si 
puşi in întârziere cu toata buna credinŃa a reclamantei, care de la început a dorit să evite 
un proces, si să facă o soluŃionare pe cale amiabila, ceea ce însa, din păcate, nu s-a putut 
realiza din vina pârâŃilor.  

Ba mai mult, în urma întâlnirilor avute, aceştia au refuzat să-şi dea acordul 
conform solicitării reclamantei, fapt care a si determinat-o pe aceasta sa se adreseze 
instanŃelor de judecata.  

Considerentele instanŃelor, cu privire la ce înseamnă prima zi de înfăŃişare si 
primul termen de judecata, sunt pana la urma jignitoare si nu urmăresc decât aruncarea 
solicitării recurentei în derizoriu.  

Până la urma, pârâŃii au adus declaraŃia într-un singur exemplar abia la al treilea 
termen de judecata, manifestând, si de aceasta data, rea-credinŃa si reticenŃă la toate 
demersurile si cererile reclamantei.  

Intr-un asemenea mod de abordare si tratare s-a inclus chiar si problema 
amenajării drumului, fapt care a si obligat pana la urma instanŃa de fond la stabilirea 
obligării pârâŃilor in acest sens.  

Prin urmare, daca pârâŃii chiar ar fi fost de buna credinŃă, acest proces nu mai 
avea loc, sau eventual se stingea la primul termen de judecata, pur si simplu când aceştia 
fie aduceau acordul scris dat in fata notarului, ca doar aveau cunoştinŃa de solicitarea 
reclamantei deja formal prin notificare sau cererea de chemare in judecata, fie îşi 
manifestau acordul in faŃa instanŃei, consemnându-se acest lucru in sentinŃa ce urma a fi 
data.  

Cele doua instanŃe au trecut cu prea mare uşurinŃa peste dispoziŃiile art. 129 
punctul 5 C.pr.civ., si peste toate actele reclamantei, începând cu notificarea, acŃiunea 
introductiva, precizarea de acŃiune, concluzii scrise si pana la urma a comportamentului 
corect al acesteia dea lungul întregului proces.  

Adevărul faŃă de buna credinŃa a reclamantei si reaua credinŃa a pârâŃilor a scăpat 
printre degetele celor doua instanŃe, soluŃiile date fiind totalmente nedrepte.  

Până la urma reclamanta a făcut tot ce i-a stat in putinŃa sa evite acest proces si cu 
siguranŃa nu si-a dorit acest demers, pierzând, pe de o parte, mult timp prin nerealizarea 
lucrărilor, iar pe de alta parte, bani atâta timp cat a fost obligata sa se adreseze instanŃelor 
de judecata efectuând cheltuieli.  

Prin urmare, just este sa-si recupereze măcar aceste sume ce s-au constituit in 
cheltuieli de judecata.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâŃii U.I. şi U.M. au solicitat respingerea 
recursului şi menŃinerea sentinŃei apelate ca temeinică şi legală, cu motivarea că 
notificarea expediată prin poştă, existentă la dosarul de fond, nu reprezintă o punere în 
întârziere în sensul dispoziŃiilor art. 275 C.pr.civ., coroborat cu art. 1079 C.civ., acest din 
urmă text legal prevăzând că expedierea notificării "se va face prin tribunalul 
domiciliului său".  

Aşa cum se arată în mod unanim în doctrină, art. 1079 Cod civil prevede 
obligativitatea expedierii notificării prin executorul judecătoresc.  



Atâta vreme cât notificare ce le-a fost trimisă prin poştă nu corespunde cerinŃelor 
legale, nu se poate reŃine că pârâŃii au fost puşi în întârziere.  

FaŃă de cele arătate anterior, achiesează la motivarea dată de instanŃa de apel şi, pe 
cale de consecinŃă, aceştia susŃin că în mod corect instanŃa de fond şi instanŃa de apel a 
reŃinut că dispoziŃiile imperative ale art. 1079 Cod civil nu au fost respectate şi deci 
pârâŃii nu au fost puşi în întârziere prin adresa ce le-a fost comunicată prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire.  

Recurenta mai face vorbire şi despre prevederile noului cod de procedură civilă 
care nu mai prevede obligativitatea trimiterii notificării prin executorul judecătoresc. 

IntimaŃii consideră că aceste prevederi legale, respectiv art. 1522 NCC nu au 
aplicabilitate în prezenta speŃă şi nici o analogie între dispoziŃiile vechiului cod civil cu 
noul cod civil nu îşi au locul deoarece notificarea ne-a fost transmisă anterior intrării în 
vigoare a noului cod de procedură, având deplină aplicabilitate principiul tempus regis 
actum. În mod ferm afirmă că pentru a fi puşi în întârziere trebuia să fie notificaŃi prin 
executorul judecătoresc, aşa cum prevede art. l079 Cod civil.  

Recurenta mai critică decizia apelată şi raportat la următorul aspect: 
"Considerentele instanŃelor cu privire la ce înseamnă prima zi de înfăŃişare şi primul 
termen de judecată sunt până la urmă jignitoare şi nu urmăresc decât aruncarea solicitării 
noastre în derizoriu".  

În opinia intimaŃilor, instanŃele de judecată au apreciat corect momentul în care s-
a consumat prima zi de înfăŃişare, iar criticile recurentei sunt nefondate.  

Singurul aspect cu care sunt de acord pârâŃii din întregul recurs este faptul că în 
mod eronat s-a reŃinut că în notificare nu s-a făcut referire la art. 1079 Cod civil, dar acest 
fapt nu înlătura faptul că notificarea nu a fost transmisă prin executor şi în consecinŃă nu 
au fost puşi în întârziere şi nici faptul că pretenŃiile reclamantei - recurente au fost 
recunoscute încă de la prima zi de înfăŃişare.  

Recursul este nefondat. 
Potrivit art. 275 C.pr.civ., pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăŃişare 

pretenŃiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară 
numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată. 

Art. 134 C.pr.civ. prevede că este socotită ca prima zi de înfăŃişare aceea în care 
părŃile, legal citate, pot pune concluzii. 

În conformitate cu art. 1079 alin. 1 Vechiul C.civ., aplicabil în speŃă, în temeiul 
art. 223 din Legea nr. 71/2011, de punere în aplicare a Noului Cod civil – cererea 
introductivă de instanŃă fiind promovată la data de 23 martie 2011, deci anterior intrării în 
vigoare a Noului Cod civil -, dacă obligaŃia consistă în a da sau în a face, debitorul se va 
pune în întârziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului său. 

Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti, 
notificarea trebuie făcută prin executorul judecătoresc competent, potrivit competenŃei 
determinate prin această lege. 

Art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 188/2000, actualizată, prevede că executorul 
judecătoresc are următoarele atribuŃii: „notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare”, 
desfăşurarea efectivă a activităŃii executorilor judecătoreşti urmând să se facă în 
conformitate cu prevederile art. 52, art. 53 alin. 1, art. 54 din aceeaşi lege. 

În speŃă, reclamanta, prin mandatar, i-a notificat pe pârâŃi ca în termen de 10 zile 
de la primirea notificării să o înştiinŃeze pe reclamantă, în scris sau telefonic, la adresa 



sau numerele de telefon indicate, dacă aceştia sunt de acord ca în data de 20 sau 
21.01.2011 să se prezinte la notarul public pentru a da o declaraŃie autentică prin care să 
îşi dea consimŃământul instalării pe terenul proprietatea lor, cu titlu de servitute, a 
reŃelelor de utilităŃi (aerian, subteran), ce vor deservi proprietatea reclamantei. 

Această notificare, datată 30.12.2010, şi comunicată efectiv pârâtului U.I. la data 
de 04.01.2011, a fost redactată şi expediată de Cabinet de avocat D.T.. 

Este irelevantă împrejurarea că această aşa-zisă notificare a fost expediată unuia 
dintre pârâŃi, respectiv, lui U.I., anterior promovării cererii introductive de instanŃă, la 
23.03.2011, câtă vreme această notificare nu a fost expediată aşa cum pretinde legea, 
adică prin intermediul executorului judecătoresc competent potrivit competenŃei stabilite 
prin Legea nr. 188/2000, actualizată, respectiv, prin art. 8 şi 9 din această lege, după cum 
urmează: 

„Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuŃiile în circumscripŃia curŃii de apel 
în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcŃionează, dacă prin lege nu se dispune 
altfel” (art. 8). 

„(1) În cazul prevăzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecătoresc din 
circumscripŃia curŃii de apel în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea. 

(2) În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din 
circumscripŃia curŃii de apel în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. 
Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripŃiile mai multor curŃi de apel, competenŃa 
aparŃine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcŃionează pe lângă una dintre 
acestea. 

(3) În cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din 
circumscripŃia curŃii de apel unde sunt situate sau se află bunurile în privinŃa cărora s-a 
dispus aplicarea acestei măsuri. 

(4) În cazul prevăzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecătoresc din 
circumscripŃia curŃii de apel în a cărei rază teritorială se va face constatarea. 

(5) În celelalte cazuri prevăzute la art. 7 este competent orice executor 
judecătoresc învestit de partea interesată” (art. 9). 

Drept urmare, această aşa-zisă notificare, nu poate avea ca efect o punere în 
întârziere a pârâŃilor în condiŃiile pretinse de art. 1079 Vechiul Cod civil. 

Practica judiciară a fost constantă în sensul că punerea în întârziere a pârâtului, 
anterior introducerii cererii de chemare în judecată trebuie făcută printr-o notificare 
adresată de executorul judecătoresc competent (Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IV-a 
Civilă, Decizia nr. 1480/1999; Tribunalul Regional Bacău, SecŃia Civilă, Decizia nr. 
1917/1957, în Legalitatea Populară nr. 6/1958, pag. 90). 

Este ştiut faptul că nu întotdeauna prima zi de înfăŃişare coincide cu primul 
termen de judecată, dacă la acest prim termen de judecată procedura de citare nu este 
îndeplinită cu toate părŃile sau, deşi este îndeplinită, cauza se amână pentru lipsă de 
apărare, ori pentru vreun alt motiv – necomunicarea cererii de chemare în judecată cu 
pârâtul; nelegala constituire a completului de judecată; etc. -, părŃile nefiind în măsură să 
pună concluzii, atunci prima zi de înfăŃişare se prorogă până la primul termen la care cele 
două condiŃii vor fi îndeplinite cumulativ. 

În speŃă, la primul termen de judecată în faŃa instanŃei de fond, 19 mai 2011, 
mandatara reclamantei şi pârâŃii personal au solicitat instanŃei amânarea cauzei întrucât 
există discuŃii pentru soluŃionarea cauzei pe cale amiabilă, cauza fiind amânată pentru 



data de 16.06.2011, pentru când reclamanta, prin mandatar, a depus la dosarul cauzei o 
precizare de acŃiune. 

Prin urmare, primul termen de judecată nu putea constitui prima zi de înfăŃişare, 
în sensul art. 134 C.pr.civ., în condiŃiile în care amândouă părŃile au solicitat amânarea 
cauzei pentru soluŃionarea amiabilă a litigiului. 

La termenul de judecată din 16.06.2011, s-a prezentat doar reclamanta, lipsă fiind 
pârâŃii, însă, nici acest termen de judecată nu putea fi considerat prima zi de înfăŃişare, în 
sensul dispoziŃiilor art. 134 C.pr.civ., deoarece se impunea comunicarea precizării de 
acŃiune formulată de reclamantă, cu pârâŃii U. 

La termenul de judecată din 16 iunie 2011 s-a dispus amânarea judecării cauzei 
pentru termenul de judecată din data de 29.09.2011, pentru comunicarea cu pârâŃii a unui 
exemplar din precizarea de acŃiune formulată de reclamantă. 

La termenul de judecată din data de 29.09.2011 toate părŃile erau legal citate, 
respectiv, părŃile puteau pune concluzii, astfel încât, termenul din 29.09.2011 este 
considerat sau poate fi considerat ca prima zi de înfăŃişare în sensul dispoziŃiilor art. 134 
C.pr.civ. 

Pentru termenul de judecată din 29.09.2011 pârâŃii au depus la dosarul cauzei 
declaraŃia autentificată sub nr. 1329/30.05.2011, prin care au arătat că sunt de acord ca 
reclamanta să execute lucrările de aducŃiune de apă, canalizare, gaz, curent electric, 
telefon/tv/internet, peste terenul proprietatea pârâŃilor. 

Curtea constată, aşadar, că în mod corect a reŃinut Tribunalul Maramureş că prima 
zi de înfăŃişare în faŃa primei instanŃe, conform prevederilor art. 134 C.pr.civ., a fost abia 
la termenul de judecată din 29.09.2011. 

Drept urmare, Curtea constată că sunt nefondate acele critici din recursul 
reclamantei prin care se susŃine că prima zi de înfăŃişare ar fi primul termen de judecată. 

Motivul de recurs prin care se invocă nesocotirea de către primele două instanŃe a 
dispoziŃiilor art. 129 pct. 5 C.pr.civ. – în realitate, este vorba despre art. 129 alin. 5 
C.pr.civ. -, nu este incident în cauză, în condiŃiile în care nu se poate reproşa instanŃei 
lipsa de rol activ în sensul avut în vedere de acest text legal. 

În cauză nu sunt aplicabile prevederile art. 1522 din NCC, în condiŃiile în care 
cererea introductivă de instanŃă, procesul, au fost declanşate anterior intrării în vigoare a 
Noului Cod civil şi în condiŃiile în care art. 223 din Legea nr. 71/2011, de punere în 
aplicare a Noului Cod civil prevede că „dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, 
procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluŃionare la data intrării 
în vigoare a Codului civil se soluŃionează de către instanŃele legal învestite, în 
conformitate cu dispoziŃiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când 
acestea au fost pornite”. 

Este irelevant în câte exemplare a fost depusă declaraŃia de către pârâŃi, câtă 
vreme aceasta a fost autentificată de către un notar public, bucurându-se de prezumŃia 
absolută conferită de art. 1171 şi urm. C.civ. 

În ceea ce priveşte analizarea bunei ori relei credinŃe a uneia ori alteia dintre 
părŃile litigante, Curtea constată că această analiză nu este posibilă în faza de judecată a 
recursului, dat fiind că implică reaprecierea temeiniciei hotărârii recurate (reaprecierea 
stării de fapt ori a probelor), demers incompatibil cu actuala structură a recursului, ca 
urmare a abrogării punctelor 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ. 



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

PârâŃii intimaŃi nu au solicitat cheltuieli de judecată în recurs. (Judecător Carmen-
Maria ConŃ) 

 

Servitute de trecere. Lipsa dovezilor de titulari ai dreptului de 
proprietate asupra fondului dominant şi asupra fondului aservit. Casare cu 

trimitere pentru a se face dovada calităŃii de proprietari ai părŃilot 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4712/R din 16 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 2388/12.10.2011 Judecătoria Vişeu de Sus admite acŃiunea 
civilă intentată de reclamanŃii B.P., B.T., G.S., G.I., I.G., I.M. împotriva pârâŃilor T.G. şi 
T.T., şi s-a dispus constituirea în favoarea reclamanŃilor a unei servituŃi de trecere 
sezoniere - lunile octombrie şi noiembrie - peste terenul proprietatea pârâŃilor, numai cu 
atelaje (căruŃă, ştraf, sanie) şi cu piciorul, pe aliniamentul A-B-C-D-E-F-G-H, din anexa 
1 din expertiza întocmită de expert tehnic Z.N.. 

Au fost obligaŃi pârâŃii să permită reclamanŃilor trecerea pe traseul de mai sus, în 
condiŃiile menŃionate şi să se abŃină de la orice act ce ar împiedica trecerea. 

PârâŃii au fost obligaŃi să-i despăgubească pe reclamanŃi, cu pagubele pe care le 
vor produce. 

Prima instanŃă a reŃinut în esenŃă că se impune trecerea reclamanŃilor peste terenul 
pârâŃilor, însă cu dezdăunarea acestora pentru eventualele stricăciuni. Cheltuielile de 
judecată solicitate de reclamanŃi nu au fost acordate reŃinându-se că pârâŃii nu s-au opus 
admiterii acŃiunii. 

Împotriva sentinŃei au declarat apel reclamanŃii, solicitând schimbarea sentinŃei în 
sensul admiterii cererii introductive de instanŃă aşa cum a fost formulată, respectiv să 
dispună constituirea unei servituŃi de trecere cu caracter sezonier, în perioadele fără 
recoltă, trecerea urmând a se face cu piciorul şi mijloacele de transport, pe varianta notată 
în raportul de expertiză cu A-B-C-D-E-F-G-H din anexa I, cu obligarea pârâŃilor de a 
permite trecerea şi obligarea pârâŃilor la suportarea cheltuielilor în cuantumul solicitat, 
respectiv 2500 lei, celelalte dispoziŃii urmând a fi înlăturate. 

Prin decizia civilă nr. 124/A din 03.05.2012 a Tribunalului Maramureş, s-a 
admis în parte apelul declarat de apelanŃii B.P., B.T., G.S., G.I., I.G. şi I.M., împotriva 
SentinŃei civile nr. 2388/12.10.2011, pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus, care a fost 
schimbată în parte în sensul că înlătură dispoziŃia privind obligarea reclamanŃilor la plata 
de despăgubiri în favoarea pârâŃilor T.G. şi T.T..  

A obligat pârâŃii T.G. şi T.T. la plata către reclamanŃi a sumei de 2.799 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată, aferente judecării în prima instanŃă a cauzei. 

S-au menŃinut restul dispoziŃiilor sentinŃei. 
S-a respins celelalte cereri ale apelanŃilor. 
A obligat intimaŃii T.G. şi T.T. la plata către apelanŃi a sumei de 200 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reŃinut că referitor la mijloacele de transport 

permise şi modalitatea de transport a materialului lemnos, apelul a fost respins, 
reclamanŃii înşişi solicitând trecerea sezonieră în perioada fără recoltă cu piciorul şi cu 



mijloace de transport. Aşadar prin transportul prin târâre nu a fost solicitat de reclamanŃi 
prin cererea introductivă, şi nici ulterior, pentru prima dată o astfel de solicitare fiind 
formulată în apel. 

Referitor la dezdăunarea intimaŃilor şi la cheltuielile de judecată apelul a fost 
fondat şi a fost admis pentru următoarele considerente: 

Prima instanŃă a greşit obligând pe reclamanŃii apelanŃi la plata către pârâŃii 
intimaŃi a eventualelor stricăciuni cauzate de trecerea peste terenul acestora. PârâŃii nu au 
formulat o cerere reconvenŃională, astfel încât instanŃa nu avea investirea necesară pentru 
o asemenea dispoziŃie. Chestiunea eventualelor stricăciuni sau sume de bani pentru 
repararea lor pot fi tranşate în alt cadru procesual. 

De asemenea, prima instanŃă a greşit făcând aplicarea art. 275 Cod procedură 
civilă. PârâŃii intimaŃi nu au fost de acord cu admiterea acŃiunii, împrejurare care rezultă 
clar din conŃinutul întâmpinării depuse de aceştia la 21.02.2011 în care aceştia solicită 
respingerea acŃiunii. 

În aceste condiŃii s-a impus obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 2799 lei reprezentând 299 lei timbru, 1300 lei onorar expert şi 1200 lei 
onorariu avocat. 

Sub aceste aspecte, sentinŃa a fost schimbată şi în temeiul art. 274 Cod procedură 
civilă, intimaŃii au fost obligaŃi la plata către apelanŃi şi a sumei de 200 lei cheltuieli de 
judecată în apel, reprezentând onorariul avocaŃial dovedit cu chitanŃa 2157/16.11.2011 
depusă la dosar. 

Împotriva acestei hotărârii au declarat recurs reclamanŃii B.P., B.T., G.S., G.I., 
I.G. şi I.M., precum şi pârâŃii T.G. şi T.T.. 

Prin recursul declarat, recurenŃii B.P., B.T., G.S., G.I., I.G. şi I.M. au solicitat 
modificarea sentinŃei atacate în sensul admiterii apelului formulat împotriva 

sentinŃei civile nr. 2388/12.10.2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, iar pe cale de consecinŃă 
schimbarea sentinŃei în sensul stabilirii în favoarea recurenŃilor a unui drept de trecere cu 
caracter sezonier, adică pentru întreaga perioadă cât nu recoltă, trecerea urmând a se face 
cu orice mijloc de transport şi cu piciorul. 

De asemenea solicită cheltuieli de judecată în recurs.  
În motivarea recursului, recurenŃii au arătat că potrivit dispoziŃiile art. 304 pct. 9 

decizia atacată a fost dată cu încălcarea legii.  
Este de principiu că în cazul acordării unui drept de trecere cu caracter sezonier se 

urmăreşte asigurarea uzului şi utilităŃii unui fond, el interesând în principal fondurile 
agricole şi fiind în strânsă legătură cu activităŃile specifice acestui domeniu activităŃi ce 
se desfăşoară în anumite perioade ale anului, perioade care exclud existenŃa unor recolte 
care ar putea fi păgubite prin practicarea servituŃii. De asemenea, caracterul sezonier al 
trecerii exclude efectuarea de lucrări care presupun săpături pentru drum,sau altele 
asemenea.  

Când a criticat hotărârea instanŃei de fond au avut în vedere tocmai aceste aspecte, 
deoarece dreptul recurenŃilor a fost stabilit numai pentru o perioadă de două luni şi cu o 
limitare a mijloacelor de transport care pot fi folosite, respectiv căruŃă, ştraf şi sanie, fiind 
exclusă posibilitatea efectuării acestuia prin târâre (cu târşul), în condiŃiile în care şi 
transportul cu sanie reprezintă în ultimă instanŃă tot o târâre dar cu consecinŃe mult mai 
grave pentru solul pe care se practică.  



Au criticat hotărârea însă instanŃa de judecată a apreciat să este nefondată 
deoarece lemnul puteau să-l transporte în condiŃiile pe care ea le-a stabilit.  

În primul rând trebuia să se observe că recurenŃii nu au amplasate pe terenurile 
fonduri dominante gospodăriile a căror funcŃionare presupune şi alte transporturi decât 
cele cu lemne, furaje, îngrăşăminte, etc. În al doilea rând practicarea trecerii numai cu 
căruŃa, ştraful şi sania presupune amenajare drumului pentru că altminteri trecerea nu 
poate fi practicată, ori aceasta exclude caracterul sezonier al trecerii; amenajarea 
drumului este impusă de panta accentuată. În al treilea rând nu văd de ce paguba care s-ar 
putea produce este mai mică cu căruŃa şi sania decât la transportul prin târâre, la acesta 
din urmă marfa transportată se aşează pe crengi care minimizează presiune asupra 
terenului şi implicit posibilitatea de degradare a solului. RecurenŃii nu au transportat şi nu 
puteau transporta lemn din moment ce nici nu aveau în proprietate terenuri cu vegetaŃie 
forestieră.  

De asemenea, prin restrângerea perioadei de practicare a drumului la lunile 
octombrie şi noiembrie a fiecărui an, omite a Ńine cont de faptul că lucrările  agricole 
specifice se desfăşoară la sfârşitul toamnei arături, fertilizări, semănături, plantaŃii) iarna 
şi la începutul primăverii, astfel că recurenŃii vor avea un drept care este golit de orice 
conŃinut.  

Prin recursul declarat recurenŃii T.G. şi T.T. au solicitat casarea deciziei atacate şi 
trimiterea ei spre competenta soluŃionare în  

sensul admiterii recursului şi în principal modificarea deciziei recurate în sensul 
că recurenŃii, în principal nu s-au opus acŃiunii intentată de intimate însă atât în prima 
instanŃă cât şi în apel nu s-a Ńinut cont de faptul că ei ar fi prejudiciat prin trecerea 
sezonieră în lunile octombrie şi noiembrie peste terenurile proprietatea sa numai cu 
atelaje(căruŃă, ştraf, sanie) şi cu piciorul ori atât în prima instanŃă nu i s-au acordat 
despăgubiri spunându-se foarte vag şi care ar conduce la alte dosare că urmează să fie 
despăgubiŃi de către reclamanŃi cu pagube ce le vor produce. În esenŃa critică decizia 
civila în sensul că instanŃa nu a cuantificat pagubele şi în al doilea rând atâta timp cât nu 
s-au opus admiterii în principiu a servituŃii de trecere însă să fie despăgubiŃi pentru 
pagubele produse deoarece i se produce un prejudiciu şi fiind terenul său consideră că 
trebuie să fie despăgubit.  

Aşadar solicită casarea sentinŃei pentru motivele arătate mai sus şi în  principal 
trimiterea spre rejudecare a cauzei iar în secundar casarea sentinŃei şi admiterea acŃiunii 
însa cu acordarea de prejudicii cuantificate.  

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 18 octombrie 2012 (f.25) reclamanŃii 
B.P., B.T., G.S., G.I., I.G. şi I.M. au solicitat respingerea recursului formulat de către 
pârâŃii T.G. şi T.T. şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de recurs, Curtea reŃine următoarele: 

În ce priveşte recursul declarat de pârâŃii T.G. şi T.T., aceştia datorează pentru 
recurs o taxă judiciară de timbru, în cuantum de 149,50 lei şi un timbru judiciar de 1 leu. 

Reprezentanta pârâŃilor recurenŃi arată în instanŃă la termenul din data de 
16.11.2012 că pârâŃii recurenŃi T.G. şi T.T. nu înŃeleg să timbreze recursul. 

La întrebarea instanŃei la termenul din data de 16.11.2012, adresată pârâtei 
recurente T.T., aceasta arată că nu doreşte să achite taxa judiciară de timbru pentru 
recurs, în cuantum de 149,50 lei. La termenul de judecată din data de 26.10.2012, pârâtul 



recurent T.G. personal a arătat că renunŃă la motivul de recurs privind acordarea 
despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin servitutea de trecere, din această poziŃie 
rezultă că nu doreşte plata taxei de timbru. 

În temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. raportat la art. 20 alin. 3 din Legea nr. 
146/1997 şi art. 35 din O.M.J. nr. 760/C/1999, constată incidentă excepŃia netimbrării 
recursului pârâŃilor. 

AcŃiunile şi cererile introduse la instanŃele judecătoreşti [...] sunt supuse taxelor 
judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxează în mod diferenŃiat, după cum 
obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 
146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

DispoziŃiile 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 acŃiunea 
neevaluabila în bani, soluŃionată de prima instanŃa. 

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Dacă taxa judiciară de timbru nu a 
fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acŃiunii sau cererii, ori dacă, în 
cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanŃa va pune în 
vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. In cazul 
când se micşorează valoarea pretenŃiilor formulate în acŃiune sau în cerere, după ce a fost 
înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniŃială, fără a se tine seama 
de reducerea ulterioara. 

Neîndeplinirea obligaŃiei de plată până la termenul stabilit se sancŃionează cu 
anularea acŃiunii sau a cererii în conformitate cu prevederile art. 20 alin 3 din Legea nr. 
146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

Constatând că pârâŃii T.G. şi T.T., deşi legal citaŃi cu menŃiunea de a achita taxa 
judiciară de timbru şi a timbrului judiciar, nu au îndeplinit obligaŃia de plată până la 
termenul stabilit astfel că urmează a se aplica sancŃiunea anulării apelului în conformitate 
cu prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

Tot referitor la recursul pârâŃilor, aceştia nu au criticat problema cheltuielilor de 
judecată de la fond şi din apel, iar susŃinerea domnului avocat de la termenul de judecată 
din data de 26.10.2012, apare ca o precizare a motivelor de recurs, astfel că, în temeiul 
art. 301, art. 302 lit. c şi art. 303 C.pr.civ., este incidentă excepŃia decăderii pârâŃilor 
recurenŃi din dreptul de a-şi preciza, dezvolta ori completa motivele de recurs, având în 
vedere că acestea trebuiau precizate, dezvoltate ori completate înlăuntrul termenului de 
15 zile de la data comunicării hotărârii atacate.  

În ceea ce priveşte recursul reclamanŃilor, Curtea din oficiu, în temeiul art. 306 
C.pr.civ. a invocat un motiv de recurs de ordine publică şi anume, lipsa calităŃii 
procesuale active şi pasive a părŃilor în ceea ce priveşte stabilirea servituŃii de trecere, 
având în vedere că la dosarul cauzei nu există o dovadă care să ateste calitatea de 
proprietari tabulari a părŃilor, dat fiind că servitutea de trecere este un drept real imobiliar. 

ReclamanŃii au solicitat prin acŃiune să se constituirea în favoarea terenurilor pe 
care reclamanŃi le au în proprietate a unei servituŃi de trecere peste terenurile pe care 
pârâŃii le au în proprietate, obligarea pârâŃilor să permită reclamanŃilor trecerea şi să se 
abŃină de la orice act ce ar împiedica trecerea. 

Textual reclamanŃii au exhibat calitatea de proprietari şi a lor şi a pârâŃilor, iar în 
susŃinerea acŃiunii au invocat textele art. 616 şi urm. Cod civil, deci nu există un dubiu în 



ce priveşte calificarea acŃiunii şi necesitatea justificării calităŃii procesuale active şi 
pasive. 

În cadrul acŃiunii în stabilirea unei servituŃi de trecere specificul calităŃii 
procesuale stă în calitatea de proprietar al fondului dominant, pentru calitatea procesuală 
activă, şi proprietar al fondului aservit, pentru calitatea procesuală pasivă. 

În dovedirea acŃiunii, reclamanŃii au depus adeverinŃe emise de Primăria oraşului 
Vişeu de Sus privind înscrieri în registrul agricol pe numele reclamanŃilor.  

Or, menŃiunile din registrul agricol nu fac dovada dreptului de proprietate al 
părŃilor, aceste menŃiuni din aceste registre fiind făcute în scop fiscal sau agricol iar 
nicidecum pentru a face dovada proprietăŃii, iar pentru pârâŃi nu s-a făcut nici o dovadă în 
acest sens. 

Dacă părŃile nu au făcut dovada că bunurile cu privire la care cer stabilirea unei 
servituŃi, deci a unui drept real, sunt proprietatea lor, atunci o acŃiune în servitute nu poate 
fi admisă, pentru lipsa calităŃii procesuale active a reclamanŃilor şi pasive a pârâŃilor. 
Făcând o paralelă, doar în ce priveşte calitatea procesuală, putem lua exemplificativ o 
acŃiune de divorŃ, unde pentru ca părŃile să poată sta în judecată ca reclamant şi pârât este 
nevoie să aibă calitatea de soŃ şi soŃie, iar această dovadă să fie făcută în condiŃiile actelor 
de stare civilă. În alt fel, dacă nu au această calitate sau dovada nu este făcută, este 
evident că părŃile nu au calitate procesuală şi acŃiune va fi respinsă din acest motiv. 
Această paralelă scoate în evidenŃă necesitatea dovedirii calităŃii procesuale într-o acŃiune 
reală, dar această chestiune, a necesităŃii ca părŃile dintr-o acŃiune reală să fie proprietari, 
nici nu a fost pusă în mod serios la îndoială vreodată. 

Art. 616 din Codul civil, în forma în vigoare la data introducerii acŃiunii, prevede 
că „Proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu are nici o ieşire la calea publica, poate 
reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu îndatorire de a-l 
despăgubi in proporŃie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona.“ 

Textul prevede că poate solicita servitutea doar proprietarul, deci doar o astfel de 
persoană are calitate procesuală pasivă. 

Art. 616 – 635 C.civ. dreptul de servitute se instituie în consideraŃiunea a două 
proprietăŃi imobiliare, existând un fond dominant şi un fond aservit dar textul art. 616 
face vorbire şi de proprietar, prin urmare este o chestiune strâns legată între calitatea de 
proprietar şi fondul dominant respectiv aservit, astfel că proprietarii fondurilor trebuie să 
fie parte în proces. 

Art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996 impune ca înscrierea unui drept să se 
poată efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca 
titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută. Or, la data la care 
reclamantul solicită grevarea dreptului de proprietate al pârâtului din proces prin înscriere 
în cf este necesar ca acesta să fie proprietar, şi invers, proprietarul de la data solicitării 
înscrierii este necesar să fi fost parte în proces.  

Această condiŃie este o aplicare a principiului opozabilităŃii actelor, care face ca 
un act să nu fie opozabil părŃii care nu a participat la încheierea lui şi nu şi-a dat 
consimŃământul la acesta, principiu concretizat de art. 20  alin. 1 şi 3 din Legea nr. 
7/1996 care prevede că dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil 
se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis 
în mod valabil iar hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă va înlocui acordul de 
voinŃă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor. 



Servitutea fiind un drept real este necesar ca aceasta să fie înscrisă în cf pentru a fi 
opozabilă terŃilor dar oricum opozabilitatea faŃă de terŃi este o chestiune diferită faŃă de 
constituirea acestui drept.  

Constituirea unui drept real trebuie să se facă în judecată sau prin acte juridice 
faŃă de părŃile ce pot dispune cu privire la drepturile real, iar acestea sunt, potrivit art. 
22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996, doar proprietarii înscrişi în cartea funciară, existând 
şi excepŃii, dar acestea nu sunt incidente şi nu au fost invocate în cauză. 

SusŃinerea că dreptul de servitute se instituie în consideraŃiunea a două proprietăŃi 
imobiliare iar nu în considerarea proprietarilor nu poate fi primită, motivat de cele de mai 
sus, relativ la opozabilitatea actului de grevare, şi pentru că şi textele invocate de către 
recurent fac vorbire de proprietari, atunci când prevăd că „Proprietarul al cărui loc este 
înfundat, care nu are nici o ieşire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul 
vecinului sau pentru exploatarea fondului … .“ în art. 616 Cod civil şi „Trecerea trebuie 
regulat făcută pe partea ce ar scurta calea proprietarului fondului închis, ca sa iasă din 
drum.“ în art. 617 Cod civil. 

NoŃiunea de vecin din primul text este egală din punct de vedere juridic cu aceea 
de proprietar, sens ce rezultă din interpretarea întregului text, altfel neavând nici o 
conotaŃie şi înŃeles juridic, vecinul neavând nici o calitate din acest punct de vedere, ca 
vecin, ci doar dacă se interpretează ca fiind titular al unui drept real, vecinătatea 
însemnând ceva care stă alături, unul lângă altul, or dacă din punct de vedere juridic unul 
dintre „vecini“ are calitatea de proprietar atunci, ca logică juridică, şi celălalt „vecin“ 
trebuie să aibă aceaşi calitate, dat fiind şi că este de principiu că raportul juridic civil se 
leagă între persoane aflate pe poziŃie de egalitate, aceasta fiind o caracteristică de bază a 
raportului juridic civil. 

Din textele legale anterior invocate reiese că este necesar să se facă dovada titlului 
de proprietate în baza căruia reclamanŃii invocă dreptul de proprietate asupra fondurilor 
cu privire la care se solicită stabilirea servituŃii, instanŃa fiind investită cu o cerere de 
stabilire a unei servituŃi, care este un drept real. 

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 „Dreptul de proprietate şi celelalte 
drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care 
s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.“ 

În speŃă părŃile nu au făcut dovada că părŃile au înscris în cartea funciară un drept 
de proprietate sau că ar fi avut un act prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod 
valabil aceste drepturi reale, după cum face vorbire acelaşi text legal, şi prin urmare nu 
pot constitui un alt drept real decât dacă fac dovada că sunt proprietari pentru că doar 
proprietarul poate dispune sau poate fi obligat cu privire la dreptul său. 

Un astfel de act, sau acte succesive, în ipoteza art. 23 din Legea nr. 7/1996, în 
forma de la data introducerii acŃiunii, trebuie să îndeplinească condiŃiile prevăzute de art. 
48 din Legea nr. 7/1996. 

Apoi, potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 prevede că „Dacă în cartea 
funciară s-a înscris un drept real, în condiŃiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se 
prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-
credinŃă, cât timp nu se dovedeşte contrariul.“ 

În cauză nu s-a depus nici o dovadă a vreunei astfel de înscrieri în cartea funciară 
pe numele părŃilor, prin urmare se poate prezuma că dreptul nu există în folosul lor. 



Este posibil ca dobândirea dreptului de proprietate să se facă prin un alt act, cum 
ar fi un titlu obŃinut în temeiul legilor fondului funciar sau o dispoziŃie sau decizie emisă 
în temeiul Legii nr. 10/2001, dar în speŃă nu s-a depus nici un astfel de act. 

FaŃă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 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 în parte recursul declarat de reclamanŃii B.P., B.T., G.S., G.I., 
I.G. şi I.M. împotriva deciziei civile nr. 124/A/03.05.2012 a Tribunalului Maramureş, pe 
care o va casa şi rejudecând va admite în parte apelul aceloraşi reclamanŃi împotriva 
sentinŃei civile nr. 2388/12.10.2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care o va desfiinŃa în 
întregime şi va trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Vişeu de Sus spre a se face 
dovada calităŃii de proprietar pentru toate părŃile. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

Servitute de trecere cu mijloace auto. Fond aşa-zis înfundat, având 
ieşire la drumul public. Lipsa condiŃiei de loc înfundat 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4350/R din 18 octombrie 2012  

Prin cererea formulată, reclamanŃii B.C., B.V., P.I.A. şi P.D. au solicitat, în 
contradictoriu cu pârâŃii M.E., P.V.M. şi C.M.: 

- stabilirea unei servituŃi de trecere cu mijloace auto peste terenul proprietatea 
pârâtei în suprafaŃă de 281 mp, înscris în CF 3199 Baia Mare, sub nr. top. 546, în 
favoarea fondului dominant - imobilul proprietatea reclamanŃilor, situat în Baia Mare, 
str. A., nr. 23, jud. Maramureş, compus din casă şi teren în suprafaŃă de 222 mp, înscris 
în CF 10276, nr. top. 525/6.  

- să se dispună înscrierea acestei servituŃi în cartea funciară atât a reclamanŃilor 
cât şi a pârâtei. 

Prin sentinŃa civilă nr. 7940/21.09.2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, a 
fost respinsă cererea reclamanŃilor B.C., B.V., P.I.A. şi P.D., împotriva pârâŃilor M.E., 
P.V. şi C.M.. Au fost obligaŃi reclamanŃii, în solidar, la plata către M.E. a sumei de 1250 
lei şi la plata către pârâŃii P.V. şi C.M. a sumei de 1250 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Potrivit înscrierilor din CF 10276 Baia Mare, reclamanŃii au dobândit dreptul de 

proprietate asupra terenului de sub nr. topo. 525/6, în suprafaŃă de 222 mp şi asupra casei 
situată pe acesta, prin contract de vânzare – cumpărare încheiat în 2004 şi autentificat sub 
nr. 5878. 

Din punct de vedere administrativ terenul şi casa proprietatea reclamanŃilor se 
situează pe strada B. nr. 14, conform adresei Primăriei Baia Mare emisă în 09.09.2009. 

Potrivit înscrierii din CF 3199 Baia Mare pârâta M.E. a devenit proprietară asupra 
terenului de sub nr. topo. 546 în suprafaŃă de 281 mp., în temeiul Legii 10/2001, prin 
DispoziŃia Primarului Baia Mare nr. 4666/2005. 

Ulterior, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2881/2010, 
pârâta M.E. a vândut pârâŃilor P.V. şi C.M. terenul de sub nr. topo. 546. 

Terenul proprietatea pârâŃilor este situat administrativ, pe strada A..   
Din raportul de expertiză efectuat în cauză  şi din procesul – verbal întocmit cu 

ocazia cercetării la faŃa locului au rezultat următoarele: 



Terenurile nr. topo. 525/6 şi nr. topo. 546 sunt învecinate, fiind delimitate printr-
un gard prevăzut cu poartă, gard construit în anul 1998 la cererea fostului proprietar al 
terenului de sub nr. topo. 525/6, proprietar care a vândut terenul reclamanŃilor, cerere în 
urma căreia s-a eliberat autorizaŃia nr. 575. 

Imobilul casă proprietatea reclamanŃilor este prevăzut la subsol cu un  garaj, 
intrarea în acest garaj fiind situată mai jos faŃă de intrarea în curtea aparŃinând lui B.C., 
B.V., P.I.A. şi P.D., astfel încât autovehiculele nu pot intra sau ieşi din acest garaj 
folosindu-se de accesul de pe strada B. din cauza coridorului îngust care există până la 
gardul ce delimitează proprietatea petenŃilor de aceea a intimaŃilor situată pe strada A.. 

Imobilul teren proprietatea reclamanŃilor are ieşire la drumul public, respectiv la 
strada B., din această stradă putându-se ajunge la terenul de sub nr. topo. 525/6 (adică în 
curtea aparŃinând petenŃilor) atât cu piciorul, cât şi cu mijlocul de transport. 

Ceea ce reclamă petenŃii constă în faptul că nu pot ajunge cu mijlocul de 
transport, din strada B., în garajul aflat la subsolul clădirii ce le aparŃine, garaj care a 
servit şi serveşte, potrivit declaraŃiilor martorilor audiaŃi, ca depozit pentru desfăşurarea 
unei activităŃi comerciale. 

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

În speŃă, terenul proprietatea reclamanŃilor, de sub nr. topo. 525/6, nu are caracter 
de loc înfundat, având acces la şi din strada B. atât cu piciorul cât şi cu mijlocul de 
transport. 

ReclamanŃii pot pătrunde cu maşina în curtea proprietatea lor, din  strada B. ( a se 
vedea completarea raportului de expertiză de la fila 122, pct. 3.1). 

Servitutea de trecere presupune a se permite unui proprietar al unui teren care nu 
are acces la drumul public să treacă peste terenul proprietatea altcuiva pentru a ajunge la 
stradă şi nu presupune a se asigura accesul proprietarului unui garaj, la acest garaj, 
trecând peste terenul altui proprietar. 

Nefiind îndeplinite prevederile art. 616 Cod civil, prima instanŃă a respins cererea 
reclamanŃilor. 

Întrucât aceştia au căzut în pretenŃii, au fost obligaŃi, în temeiul art. 274 Cod 
procedură civilă, la plata cheltuielilor de judecată (onorar avocat) efectuate şi dovedite de 
pârâŃi cu ajutorul chitanŃelor depuse la dosar.  

Prin decizia civilă nr. 153/A din 31.05.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş 
în dosar nr. 7471/182/2009 s-a respins ca nefondat apelul declarat de către apelanŃii: 
B.C., B.V., P.I.A., P.D. împotriva sentinŃei civile nr. 7940/21.09.2011, pronunŃată de 
Judecătoria Baia Mare, pe care a menŃinut-o. 

Au fost obligaŃi apelanŃii la plata către intimaŃii P.V.M. şi C.M. a sumei de 2.000 
lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Potrivit art. 616 din Codul civil: „Proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu 

are nicio ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru 
exploatarea fondului, cu îndatorire de a-l despăgubi în proporŃie cu pagubele ce s-ar putea 
ocaziona”. 

Raportul de expertiză tehnică în specialitatea topografie întocmit de ing. S.O. 
certifică faptul că imobilul coproprietatea reclamanŃilor-apelanŃi nu are caracter de loc 



înfundat, are ieşire la drumul public, respectiv la strada B., din această stradă (B.) 
putându-se ajunge în curtea imobilului coproprietatea apelanŃilor-reclamanŃi atât cu 
piciorul cât şi cu autoturismul. Acelaşi raport de expertiză atestă faptul că apelanŃii-
reclamanŃi nu pot ajunge cu mijlocul de transport din curtea imobilului coproprietatea 
apelanŃilor-reclamanŃi în garajul situat la subsolul clădirii coproprietatea reclamanŃilor-
apelanŃi. 

Imobilul coproprietatea apelanŃilor-reclamanŃi a fost edificat în baza autorizaŃiei 
de construire nr. 209 din 29 iulie 1994 eliberate în favoarea numitului T.A.-proprietarul 
anterior-pentru executarea lucrărilor de construire a unei case de locuit cu spaŃii 
comerciale la parter regim S+P+1. 

Înfundarea este rezultatul faptei proprietarului care şi-a edificat garajul la subsolul 
casei de locuit la o distanŃă faŃă de gardul despărŃitor care nu îi permite accesul cu 
autovehiculul din curte în garaj. 

La data dobândirii imobilului de către apelanŃii-reclamanŃi cu titlul de drept 
cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5878 din 18 
noiembrie 2004, situaŃia era aceeaşi, s-a cumpărat casa de locuit cu spaŃii comerciale la 
parter regim S+P+1 fără a exista constituită vreo servitute de trecere pentru asigurarea 
accesului din curtea imobilului coproprietatea apelanŃilor în garajul situat la subsolul 
casei de locuit, astfel încât apelanŃii-reclamanŃi şi-au asumat caracterul de loc înfundat 
privind accesul din curtea imobilului în garaj din momentul cumpărării. 

Împrejurarea că terenul devenit proprietatea intimaŃilor se afla în proprietatea 
Statului Român la data dobândirii imobilului de către reclamanŃii-apelanŃi nu este de 
natură să ducă la asigurarea unui acces peste terenul proprietatea intimaŃilor motivat de 
faptul că nu există constituită nicio servitute de trecere în favoarea reclamanŃilor-apelanŃi 
şi din anul 1995 era depusă cererea pentru restituirea în natură a terenului preluat de 
Statul Român. 

ReclamanŃii pot pătrunde cu maşina în curtea proprietatea acestora din strada B., 
aşa cum rezultă din completarea raportului de expertiză de la fila 122 pct. 3.1. 

Servitutea de trecere presupune a se permite unui proprietar al unui teren care nu 
are acces la drumul public să treacă peste terenul proprietatea altcuiva, pentru a ajunge la 
stradă şi nu presupune a se asigura accesul proprietarului unui garaj la acel garaj, trecând 
peste terenul altui proprietar. 

Raportat la considerentele mai sus expuse, tribunalul a constatat neîntemeiate 
criticile formulate prin motivele de apel vizând greşita apreciere a neîndeplinirii 
cerinŃelor art. 616 Cod civil precum şi acele critici vizând interpretarea concluziilor 
expertului. 

Expertul este chemat să răspundă problemelor de specialitate şi nu să soluŃioneze 
cauza pe fond. 

Răspunsurile expertului la întrebări formulate, care exced sfera problemelor de 
specialitate nu reprezintă concluzii ştiinŃifice ci păreri ale expertului. 

InstanŃa este cea care, analizând starea de fapt ce rezultă din ansamblul probelor 
administrate soluŃionează cauza potrivit normelor juridice aplicabile. 

Astfel, alegaŃia aflată la fila 122, pct. 3.2 din completarea la raportul de expertiză, 
prin care expertul arată că: „din punct de vedere al accesului cu maşina la garajul de la 
subsolul clădirii edificate pe terenul cu nr. topo.525/6, imobilul proprietatea reclamanŃilor 
are caracter de loc înfundat”, a fost în mod corect interpretată de prima instanŃă, în 



contextul în care expertul arată la pct. 3.1 din completarea la raportul de expertiză că în 
curtea imobilului coproprietatea reclamanŃilor se poate intra cu autoturismul din strada 
B., dar nu se poate intra şi în garajul casei pe acest traseu-fila 122. 

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că imobilul reclamanŃilor nu are 
caracter de loc înfundat-filele 111-116 şi 122 din dosarul de fond. 

Aşa fiind, tribunalul a constatat că situaŃia de fapt reŃinută de prima instanŃă 
rezultă şi se întemeiază pe probele administrate, hotărârea fiind temeinică şi că prima 
instanŃă a recurs la textele de lege corespunzătoare, pe care le-a aplicat în mod corect, în 
litera şi spiritul lor, hotărârea fiind legală şi în baza art. 296 Cod procedură civilă, a 
respins ca nefondat apelul declarat de către apelanŃii-reclamanŃi. 

În baza art. 274 Cod procedură civilă, apelanŃii au fost obligaŃi la plata către 
intimaŃi a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând 
onorariul de avocat justificat cu chitanŃa aflată la dosar.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanŃii B.C., B.V., P.I.A.şi P.D. 
solicitând modificarea deciziei civile nr. 153/2012 a Tribunalului Maramureş în sensul 
admiterii apelului şi pe cale de consecinŃă schimbarea în tot a sentinŃei civile nr. 
7940/2009 a Judecătoriei Baia-Mare în sensul admiterii acŃiunii formulate, cu cheltuieli 
de judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că decizia atacată este nelegală deoarece a fost 
dată cu interpretarea greşită a dispoziŃiilor legale, din probele administrate în cauză şi 
raportat la temeiurile de drept invocate rezultând că în speŃă se impunea admiterea 
apelului. 

InstanŃa de apel în mod greşit a apreciat că nu sunt îndeplinite în speŃă prevederile 
art. 616 Cod civil care prevăd că proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu are nicio 
ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea 
fondului. 

Din memoriul tehnic întocmit de către proiectantul V.C. şi din probele 
administrate în faŃa instanŃei, respectiv declaraŃii de martori şi expertiza judiciară 
întocmită de către expertul S.O. rezultă că din punct de vedere al accesului cu maşina la 
garajul de la subsolul clădirii edificate pe terenul cu nr. topo. 525/6 imobilul proprietatea 
reclamanŃilor are caracter de loc înfundat, neputând avea acces decât din str. A.. În mod 
greşit a concluzionat instanŃa de apel că răspunsurile expertului la întrebările formulate 
exced sferei problemelor de specialitate, nereprezentând concluzii ştiinŃifice ci păreri ale 
expertului. Expertul nu a soluŃionat cauza pe fond, spunându-şi părerea în calitate de 
specialist, părerea acestuia fiind de natură a clarifica situaŃia de fapt supusă judecăŃii. 

Imposibilitatea utilizării garajului proprietatea reclamanŃilor apelanŃi pentru 
scopul pentru care a fost construit nu satisface cerinŃele unui exerciŃiu deplin al dreptului 
de proprietate, cu atât mai mult cu cât anterior restituirii imobilului pârâtei prin DispoziŃia 
Primarului nr. 466/2005 reclamanŃii aveau acces la drumul public şi la garaj cu piciorul şi 
cu mijloace auto. În consecinŃă, în momentul dobândirii imobilului aceştia nu şi-au 
asumat caracterul de loc înfundat privind accesul la garaj. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 9 şi art. 312 C.pr.civ. 
În apărare, pârâŃii P.V.M. şi C.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 

respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 



În motivare s-a arătat că prima problemă care se impune a fi rezolvată este aceea a 
căii de atac care putea fi exercitată împotriva sentinŃei civile nr. 7940/2011 a Judecătoriei 
Baia-Mare. 

AcŃiunea în stabilirea servituŃii de trecere este o acŃiune patrimonială, evaluabilă 
în bani, fiind de altfel stabilită valoarea fondului aservit, fiind deci incidente prevederile 
art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., calea de atac fiind recursul. 

În subsidiar, s-a invocat excepŃia inadmisibilităŃii recursului, fiind vorba de 
motive de recurs cu referire expresă la probele administrate în cauză, abordându-se 
aspecte legate de netemeinicia deciziei pronunŃate de instanŃa de apel, încălcându-se 
dispoziŃiile art. 304 C.pr.civ. 

Pe fond s-a arătat că imobilul coproprietatea recurenŃilor reclamanŃi are ieşire la 
drumul public pe str. B., reclamanŃii neputând pretinde o a doua ieşire la drumul public 
prin grevarea proprietăŃii intimaŃilor pârâŃi. 

RaŃiunea art. 616 Cod civil este aceea de a asigura în exclusivitate acces la calea 
publică unei proprietăŃi care constituie loc înfundat şi nu de a facilita confortul 
proprietăŃii fondului dominant. 

Raportul de expertiză întocmit de către expertul S.O. certifică faptul că imobilul 
aflat în coproprietatea reclamanŃilor nu are caracter de loc înfundat, are ieşire la drumul 
public, precizând de asemenea că reclamanŃii nu pot ajunge cu un mijloc de transport din 
curtea imobilului în garajul situat la subsolul clădirii aflate în coproprietatea lor. 

ConstrucŃia a fost edificată în baza autorizaŃiei de construire nr. 209/1994, 
înfundarea fiind rezultatul faptei proprietarului care şi-a edificat garajul la subsolul casei 
de locuit, la o distanŃă faŃă de gardul despărŃitor care nu-i permite accesul cu 
autovehiculul din curte în garaj. De altfel, esenŃial este şi faptul că spaŃiul în discuŃie nu a 
avut niciodată destinaŃia de garaj ci aceea de depozit de mărfuri. 

Au fost invocate şi dispoziŃiile art. 618 şi art. 634 din Codul civil, 
concluzionându-se în sensul că art. 616 Cod civil nu îşi găseşte aplicabilitatea în cauză. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 115-118 şi art. 274 C.pr.civ. 
Analizând recursul declarat de reclamanŃii B.C., B.V., P.I.A.şi P.D. împotriva 

sentinŃei  civile nr. 153 din 31.05.2012 a Tribunalului Maramureş, Curtea reŃine 
următoarele: 

În ceea ce priveşte calificarea căii de atac care poate fi declarată conform legii 
împotriva sentinŃei civile nr. 7940/2011 a Judecătoriei Baia-Mare, aspect pus în discuŃie 
prin întâmpinare, Curtea constată că problema căii de atac a fost tranşată în mod expres 
de către Tribunalul Maramureş prin încheierea pronunŃată în şedinŃa publică din 
02.02.2012, instanŃa de apel apreciind că raportat la obiectul principal al acŃiunii, 
servitute,  şi la prevederile art. 2821 C.pr.civ., apelul este calea de atac care poate fi 
exercitată în cauză împotriva sentinŃei pronunŃate de judecătorie. A fost invocată şi 
practica CurŃii de Apel Cluj în acest sens. 

Atâta timp cât pârâŃii nu au declarat recurs împotriva acestei încheieri, problema 
căii de atac care putea fi declarată conform legii împotriva sentinŃei civile nr. 7940/2011 
a Judecătoriei Baia-Mare a rămas tranşată irevocabil, nemaiputând fi pusă în discuŃie în 
recurs. 

Referitor la recursul declarat de către reclamanŃi, Curtea apreciază întemeiată 
excepŃia inadmisibilităŃii invocată prin întâmpinare, într-adevăr prin cererea de recurs 
reclamanŃii înŃelegând să repună în discuŃie probele administrate în cauză de către 



instanŃele de fond şi modul în care acestea au fost interpretate şi apreciate, ceea ce 
raportat la prevederile alin. 1 al art. 304 C.pr.civ. nu este posibil în recurs, recursul 
trebuind a se limita la critici de nelegalitate ale deciziei atacate. 

Deşi reclamanŃii invocă greşita interpretare a prevederilor art. 616 Cod civil şi art. 
201 C.pr.civ. în realitate ceea ce se critică este modalitatea în care instanŃa de apel a 
apreciat probaŃiunea administrată în cauză, în special raportul de expertiză întocmit de 
către expertul S.O., ajungând la concluzia că imobilul aflat în proprietatea reclamanŃilor 
nu are caracter de loc înfundat. 

Nu se pune problema încălcării sau aplicării greşite a art. 616 Cod civil, instanŃa 
de apel stabilind că imobilul proprietatea reclamanŃilor are ieşire la calea publică, în 
aceste condiŃii nefiind loc înfundat chiar dacă reclamanŃii nu pot intra cu un mijloc de 
transport din curte în spaŃiul referitor la care se susŃine că ar avea destinaŃia de garaj. 

Dimpotrivă, art.616 C.civ., care stipulează că poate reclama o trecere pe locul 
vecinului său proprietarul al cărui loc este înfundat, neavând nici o ieşire la calea 
publică, a fost interpretat şi aplicat corect de către instanŃa de apel raportat la situaŃia de 
fapt reŃinută în cauză. 

Referitor la art. 201 alin.1 C.pr.civ., acesta nu a fost interpretat greşit de către 
instanŃa de apel, faptul că instanŃa a înlăturat ca neconcludente unele susŃineri ale 
expertului, apreciind că acesta nu se putea pronunŃa asupra lor, nefiind competent în acest 
sens, neputând conduce la concluzia interpretării sau aplicării greşite a acestui text de 
lege. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 304 alin. 1 pct.9 
coroborat cu art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va respinge recursul declarat de reclamanŃii B.C., 
B.V., P.I.A.şi P.D. împotriva sentinŃei  civile nr. 153 din 31.05.2012 a Tribunalului 
Maramureş, pe care o va menŃine ca legală. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. instanŃa va obliga recurenŃii să plătească   
intimaŃilor P.V.M. şi C.M. suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând 
onorariu avocaŃial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

Restituirea preŃului actualizat al apartamentului cumpărat în temeiul 
Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităŃii contractului de vânzare-

cumpărare ca fiind încheiat cu nerespectarea dispoziŃiilor acestei legi. 
NeîndreptăŃire la plata preŃului de piaŃă al apartamentului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4313/R din 17 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civile nr. 16312/2011  pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca, a 
fost admisă  în parte cererea reclamanŃilor B.C.L. şi C.C.  în contradictoriu cu pârâŃii 
Consiliul Local Cluj-Napoca, Ministerul FinanŃelor Publice, s-a luat act de renunŃarea 
la judecată în ce priveşte cererea reclamanŃilor, în contradictoriu cu pârâta Consiliul 
Local Cluj-Napoca, având ca obiect obligarea pârâtei la plata sporului de valoare adus 
imobilului situat în Cluj-Napoca, str. L. nr.4, casă şi curte de 153 m.p., a fost obligat 
pârâtul Ministerul FinanŃelor Publice să  plătească reclamanŃilor suma achitată cu titlu 
de preŃ pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. L. nr.4, casă şi curte de 153 m.p. şi 
anume suma de 3.727,79 lei actualizată în conformitate cu prevederile Legii 10/2001, la 
momentul plăŃii efective, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea în despăgubiri 



formulată împotriva pârâtei Consiliul Local Cluj-Napoca, a fost obligată pârâta 
Ministerul FinanŃelor Publice să achite reclamanŃilor cheltuieli parŃiale de judecată 
constând în onorarii avocat în prezenta cauză, respectiv suma de 2391,9 lei. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa de fond a reŃinut în esenŃă  că în anul 
1996, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 32086/20.12.1996 mama reclamanŃilor a 
cumpărat imobilul în litigiu, însă ulterior, prin Decizia civilă nr. 65/A/2005 a 
Tribunalului Cluj, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1764/R/2006 a CurŃii de 
Apel Cluj s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
32086/20.12.1996. S-a reŃinut faptul că imobilul situat în Cluj-Napoca, str. L. nr.4, casă şi 
curte de 153 m.p. a fost preluat fără titlu de către Statul Român.  

ReclamanŃii au făcut dovada prin actele depuse la dosar că părinŃii lor au achitat 
cu titlu de preŃ, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 31280/1996, avans în sumă 
de 855,66 lei, din care comision de 8,55 lei, rate în sumă de 1.144,97 lei, din care 2,74 lei 
comision, dobândă în sumă de 1.783,46 lei.  Din totalul de 3.784,09 lei, în contul 
Ministerului FinanŃelor a fost virată suma de  3.727,79 lei. 

În conformitate cu dispoziŃiile Legii 10/2001, reclamanŃii sunt îndreptăŃiŃi la 
restituirea de către Ministerul FinanŃelor a sumei  virate în contul acestuia, actualizată, 
deci fără comisionul reŃinut de unitatea vânzătoare, respectiv suma de 3.727,79 lei, 
actualizată în conformitate cu prevederile Legii 10/2001, de la momentul plăŃii efective. 

InstanŃa de recurs a constatat nulitatea absolută a contractului nr. 
32086/20.12.1996 în considerarea faptului  că imobilul a fost preluat fără titlul şi, ca 
atare, nu putea face obiectul Legea nr. 112/1995 situaŃie în care nu se putea acorda preŃul 
de circulaŃie al imobilului cum au solicitat reclamanŃii. 

În ceea ce priveşte petitul 2 din acŃiunea reclamanŃilor, având ca obiect 
despăgubiri, instanŃa a respins acest petit, având în vedere că tocmai pentru starea 
deteriorată a imobilului pârâta CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA a fost obligată la a 
acoperi contravaloarea reparaŃiilor făcute la imobil de foştii proprietari . 

Ca urmare a respins, totodată, cererea în despăgubiri, formulată de reclamanŃi 
pentru cheltuielile de judecată ocazionate în litigiile anterioare, în considerarea faptului 
că ele au fost analizate în căile de atac ale litigiului în care au fost ocazionate. 

În temeiul art. 274, pârâtul MINISTERUL FINANłELOR, căzând în pretenŃii, 
instanŃa l-a obligat la plata în favoarea reclamanŃilor a sumei de 2391,9 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocaŃial. 

Prin decizia civilă nr. 288 din 24 mai 2012 a  Tribunalului Cluj a fost admis în 
parte apelul declarat de reclamanŃi împotriva sentinŃei civile nr. 16312/2011 pronunŃată 
de Judecătoria Cluj-Napoca, la data de 24.10.2011, care a fost schimbată în parte, în 
sensul că a fost obligat pârâtul Ministerul FinanŃelor Publice să plătească reclamanŃilor 
suma de 3784,09 lei cu titlu de preŃ pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. L. nr. 4, 
casă, curte şi grădină, actualizat în conformitate cu Legea 10/2001 la momentul plăŃii 
efective, au fost  menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei, a fost respins apelul pârâtului 
Ministerul FinanŃelor Publice  împotriva aceleiaşi sentinŃe şi a fost obligat pârâtul 
Minsiterul Finantelor Publice să plătească reclamanŃilor suma de 300 lei cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că, câtă vreme instanŃa a 
făcut aplicarea dispoziŃiilor art. 246 Cod pr.civ, constatând renunŃarea reclamanŃilor la 
judecată faŃă de pârâtul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca,  motivele de fapt şi 



de drept reŃinute de instanŃă in considerentele sentinŃei, ce  erau specifice dezlegării  pe 
fond a pretenŃiilor reclamanŃilor referitoare la investiŃii,  sunt străine cauzei. 

Prin decizia  civilă nr. 1764/R/2006 pronunŃată la data de 3 iulie 2006, dispunând 
in contradictoriu cu succesoarele fostului proprietar tabular C.V., reclamanŃii B.C.L.L. şi 
B.C.C.S., Municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca asupra 
nulităŃii contractului de vânzare-cumpărare  nr. 32086/20.12.1996 , Curtea de Apel Cluj  
a statuat că actul de instrăinare încheiat chiriaşilor C. s-a făcut cu încălcarea prevederilor  
art. 26 din Legea 112/1995. 

In cazul încălcării dispoziŃiilor legii, motivul de nulitate este unul obiectiv, 
situaŃie in care nu  interesează buna credinŃă a cumpărătorului. 

Oricum, prin aceeaşi decizie a instanŃei de recurs s-a stabilit reaua credinŃă a 
cumpărătorilor, ce decurge din împrejurarea că, fiind înscris in cartea funciară sechestrul 
penal dispus împotriva  fostului proprietar,  motivul care exclude imobilului din sfera de 
aplicare  a Legii 112/1995 era la vedere. 

Cumpărând in condiŃiile in care situaŃia tabulară a imobilului cuprindea elemente 
care indicau existenŃa acelei împrejurări care il excludeau din sfera de aplicare  a Legii 
112/1995, cumpărătorii nu pot reclama turpitudinea vânzătorului, care le poate fi 
imputată şi lor  in egală măsură. 

Împrejurările statuate irevocabil prin hotărârea judecătorească irevocabilă 
menŃionată mai sus, nu mai pot fi readuse in discuŃie, căci se încalcă puterea de lucru 
judecat reglementată  ca prezumŃie absolută irefragabilă prin dispoziŃiile art. 1201 Cod 
civil.  

Dreptul de proprietate se poate bucura de protecŃia legii interne şi a  dispoziŃiile 
Protocolului 1 al ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului câtă vreme a fost legal 
dobândit, nu şi in cazul in care a fost dobândit prin încălcarea fragrantă a legii. 

Astfel, criticile formulate de reclamanŃi cu privire la soluŃia pronunŃată de instanŃă 
asupra cererii de  obligare a pârâtului la plata preŃului de piaŃă au fost apreciate 
nefondate. 

Este întemeiată critica legată de întinderea obligaŃiei de despăgubire bazată pe 
dispoziŃiile art. 50 alin. 1 din Legea 10/2001. 

În ceea ce priveşte comisionul de 1%, tribunalul a reŃinut că, potrivit  art. 50 alin 1 
din Legea 10/2001, foştii chiriaşi sunt îndreptăŃiŃi la restituirea preŃului actualizat, fără să 
intereseze din perspectiva acestora că o parte din acest preŃ a fost reŃinut cu titlu de 
comision de către unitatea vânzătoare. Deşi la momentul încasării preŃului comisionul nu 
a fost virat în contul Ministerului FinanŃelor, în situaŃia anulării contractului de vânzare-
cumpărare, acest comision este datorat şi el cumpărătorilor de către Ministerul FinanŃelor 
Publice, în virtutea principiului repunerii părŃilor în situaŃia anterioară, căci şi acesta a 
făcut parte din preŃul achitat de ei.   

Din datele comunicate de  Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, rezultă că 
suma integrală achitată de reclamanŃi cu titlu de preŃ este de 3784,09 lei,  astfel încât 
reclamanŃii sunt îndreptăŃiŃi la restituirea acestei sume, actualizată conform Legii 
10/2001,  şi nu la suma reŃinută de prima instanŃă. 

 ReclamanŃii nu sunt îndreptăŃiŃi la  recuperarea cheltuielilor de judecată ce le-au 
fost ocazionate in litigiile având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare, 
întrucât art. 1340 Cod civil înlătură răspunderea pentru evicŃiune a vânzătorului in 



situaŃia in care cumpărătorul a cunoscut, la facerea vânzării, pericolul evicŃiunii, sau dacă 
a cumpărat pe răspunderea proprie. 

În speŃă, cunoscând modalitatea de preluare a imobilului de către stat şi 
dispoziŃiile legale care  excludeau din sfera de aplicare a legii imobilele preluate  prin 
hotărâri penale, cumpărătorii au cunoscut pericolul evicŃiunii. 

Datele publice ale  imobilului in litigiu erau suficiente chiriaşilor să evalueze 
corect situaŃia acestuia, fără a fi necesar în acest scop ca vânzătorul să fi furnizat 
cumpărătorilor relaŃii suplimentare despre acesta. 

AcŃiunea reclamanŃilor a fost admisă numai parŃial, astfel încât, fiind aplicabile 
dispoziŃiile art. 276 Cod pr.civ, a fost apreciată ca fiind temeinică şi legală soluŃia primei 
instanŃe de a dispune obligarea parŃială a pârâtului Ministerul FinanŃelor Publice la 
restituirea parŃială a cheltuielilor de judecată.  

Expertiza contabilă a fost o probă ocazionată de  soluŃionarea petitului  având ca 
obiect restituirea preŃului actualizat, petit admis integral în final. 

ReclamanŃii erau îndreptăŃiŃi la recuperarea onorariului expertului contabil. 
Onorariul avocaŃial a fost ocazionat însă de întreaga acŃiune, din care numai o parte a fost 
admisă. InstanŃa a acordat insă in întregime onorariul avocaŃial, deşi o mică proporŃie din 
acŃiune a fost admisă. 

ReclamanŃii nu sunt îndreptăŃiŃi la recuperarea onorariului achitat expertului 
evaluator, deoarece expertiza de evaluare a fost administrată in vederea soluŃionării unor 
cereri la care reclamanŃii au renunŃat sau le-au fost respinse  temeinic şi legal. 

În ceea ce priveşte apelul declarat de pârâtul Ministerul FinanŃelor Publice, 
instanŃa l-a apreciat neîntemeiat. 

Prima instanŃă a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 274 şi 275 C.pr.civ. 
atunci când a dispus obligarea pârâtului  apelant la plata parŃială a cheltuielilor de 
judecată, câtă vreme acesta este parŃial căzut în pretenŃii şi nu  a fost de acord cu 
admiterea cererii reclamanŃilor având  ca obiect restituirea preŃului actualizat, cerere ce a 
fost admisă integral în urma admiterii în parte a apelului reclamanŃilor. 

În plus,  chiar dacă pârâtul apelant  ar fi fost de acord cu  pretenŃiile reclamanŃilor, 
având în vedere că legiuitorul a impus acŃiunea in justiŃie ca singura modalitate de 
stabilire a despăgubirilor, cumpărătorii nu au o altă  cale pentru recuperarea preŃului 
actualizat decât cea impusă de lege, situaŃie in care nu este just ca Statul să lase în sarcina 
cumpărătorilor costurile procedurii judiciare pe care a impus-o acestora. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs: reclamanŃii B.C.L. şi C.C. şi pârâtul 
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE. 

I. ReclamanŃii B.C.L. şi C.C. au solicitat admiterea recursului, modificarea 
deciziei cu consecinŃa admiterii apelului şi schimbării sentinŃei, în sensul admiterii 
acŃiunii şi obligarea pârâtului la plata despăgubirilor reprezentând preŃul de piaŃă a   
imobilului nr. 4, situat în Cluj-Napoca, str. L., stabilit conform standardelor  
internaŃionale de  evaluare, în conformitate cu  dispoziŃiile  art. 501 din Legea nr.10/2001 
şi admiterea cererii privind despăgubirile reprezentând  contravaloarea cheltuielilor de  
judecată ocazionate în litigiile  în urma cărora s-a anulat contractul de vânzare-
cumpărare; obligarea pârâŃilor intimaŃi la plata cheltuielilor de  judecată ocazionate cu 
prezentul litigiu în fond, apel şi recurs. 

În motivarea recursului, reclamanŃii au solicitat să se constate  nelegalitatea 
deciziei pronunŃate în apel prin prisma  dispoziŃiilor  art. 304 pct. 8 şi 9 Cod proc.civ.  



ReclamanŃii arată că antecesoarea lor nu a eludat   dispoziŃiile  Legii nr. 112/1995, 
deoarece imobilul era  incontestabil în patrimoniul Statului Român, titlul statului era 
conform înscrierilor din cartea  funciară  însăşi legea, respectiv Decretul nr. 218/960 şi 
Decretul nr. 712/1966. Faptul că în CF fusese  înscris un sechestru penal nu era o 
menŃiune care să anuleze  înscrierea dreptului de proprietate al statului şi nici să o 
orienteze  în vreun fel pe antecesoarea recurenŃilor spre a stabili un risc de desfiinŃare a  
contractului. Sechestrul penal viza înscrierea unei măsuri asiguratorii, care nu echivala cu 
o hotărâre  penală, aşa cum se  menŃionează explicit  în art. 26 alin. 2  din Legea nr.  
112/1995. 

În opinia recurenŃilor, riscul de evicŃiune în contractul de vânzare-cumpărare  nu 
se analizează în raport de o situaŃie eventuală sau ipotetică, ci în raport de  situaŃia  
concretă la data încheierii actului. Cererea de revendicare a  imobilului s-a făcut de fostul 
proprietar  în 199, şi prin urmare la  nivelul anului 1996 nu exista nicio cerere de 
restituire  în natură. Titlul statului nu a  fost  desfiinŃat şi la acea dată nu era desfiinŃată 
măsura  confiscării averii fostului proprietar tabular, C.  Wilhelm, înlăturarea acestei 
măsuri nu a fost  cunoscută de antecesoarea reclamanŃilor, fiindu-le adusă la  cunoştinŃă 
abia cu promovarea  soluŃionării acŃiunii prin care s-a  solicitat desfiinŃarea  contractului 
de vânzare-cumpărare.  

În al doilea rând, se arată că în mod  nelegal i s-a reproşat antecesoarei 
reclamanŃilor eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Legea anterior arătată nu avea 
nicio prevedere care să definească într-o manieră clară noŃiunea de preluare cu titlu au 
aceea de preluare fără titlu sau fără titlu valabil şi această lipsă a dreptului intern a fost  
constatată în jurisprudenŃa C.E.D.O. în cauza Păduraru vs. România 2005, în cauza Tudor  
Tudor vs. România 2009 şi s-a  constatat că a fost  complinită exclusiv prin interpretări 
doctrinare şi jurisprudenŃiale  ulterioare  intrării în vigoare a  Legii nr. 112/1995.  

Apoi se arată că art. 26  din Legea nr.  112/1995 a înscris  interdicŃia de  
înstrăinare  numai pentru imobilele care fuseseră preluate prin hotărâri judecătoreşti 
penale. În cazul de faŃă, imobilul a  fost preluat ope legis  potrivit  decretului nr. 218/1950 
şi 712/1996, şi nicidecum în baza unei hotărâri penale.  

Considerentele  instanŃei de apel înlătură pentru contractul încheiat de 
antecesoarea recurenŃilor, principiul tempus regit actum, considerând că antecesoarea 
recurenŃilor  trebuia să-şi fi adaptat  conduita nu la ceea ce  era public, predictibil şi 
cognoscibil pentru ea la  momentul încheierii actului, ci în funcŃie de noŃiunea de preluare 
fără titlu dată prin acte  normative, Legea nr. 213/1998, fie  prin decizia civilă nr. 
1764/R/3  iulie  2006 pronunŃată de   Curtea de  Apel Cluj. 

În al treilea rând, reclamanŃii au solicitat ca să fie disociat planul juridic al 
restabilirii dreptului de proprietate în favoarea fostului proprietar de cel al încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare în favoarea  chiriaşului. 

Numai în primul dintre aceste planuri motivul de nulitate arătat poate fi tratat ca 
motiv obiectiv, însă în cel de al doilea plan, acest  motiv este  unul propriu contractului, 
deci element al obligaŃiei pârâŃilor i în concret al obligaŃiei statului vânzător. 

În planul contractual acest  motiv face de fapt diferenŃa în ceea ce  poate fi 
considerat ca turpitudine şi ceea ce poate fi privit doar ca ignorare firească, normală din 
partea cumpărătorului, generată de lipsa de precizare  şi claritate a Legii nr. 112/1995  şi 
de lipsa de predictibilitate a acestei legi. 



InstanŃa de apel nu a făcut  nuanŃarea necesară şi să Ńină seama de faptul că 
elementele definitorii ale titlului statului erau cunoscute şi verificate de reprezentanŃii 
statului, iar  cumpărătorii imobilelor puteau cunoaşte aceste elemente  numai în măsura în 
care erau prezentate de către aceşti reprezentanŃi. 

Antecesoarea reclamanŃilor  nu avea cum să recunoască datele  procesului penal, 
limitele  măsurii confiscării, cu atât  mai puŃin dacă acestea au fost sau nu legal aplicate. 
Singurul element cert  pentru aceasta a fost  faptul că la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare statul avea un drept de  proprietate înscris  cu titlu de lege în CF şi 
acesta  nu era desfiinŃat. 

Antecesoarea recurenŃilor a fost de bună credinŃă la  încheierea  contractului, 
împrejurare ce  a reieşit din hotărârea judecătorească de restituire a  imobilului în 
favoarea moştenitoarelor lui C.W. şi de desfiinŃare a  contractului de vânzare-cumpărare, 
cumpărătoarea considerând că a  încheiat actul pentru un bun ce a  intrat  în sfera de 
aplicare a art. 9 din Legea nr.  112/1995. 

Al doilea motiv de recurs  vizează nelegalitatea respingerii solicitării 
reclamanŃilor de a  le fi acordate cheltuielile de judecată în litigiile anterioare, invocându-
se art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. 

La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare antecesoarea 
reclamanŃilor nu cunoştea cauza de evicŃiune şi nici nu poate fi considerat că ar fi încheiat  
contractul pe riscul său, astfel că nu se poate face aplicarea art. 1340 C. civil. 

Cheltuielile solicitate au fost  utilizate pentru apărarea dreptului de proprietate 
dobândit din partea statului, drept cu privire la care  nu s-au oferit date reale  concrete şi 
complete ale titlului de proprietate al statului şi nici nu s-a respectat obligaŃia de 
răspundere pentru evicŃiunea datorată în virtutea contractului încheiat. 

Al treilea  motiv de recurs  vizează modul în care au fost stabilite cheltuielile de  
judecată atât  în fond cât şi în apel, recurenŃii apreciind  că sunt  îndreptăŃiŃi să li se 
restituie  cheltuielile ocazionate de  prezenta cauză, atât  în fond, cât şi în apel. 

II. Ministerul FinanŃelor Publice a solicitat modificarea deciziei pronunŃate în 
apel, invocând   dispoziŃiile  art. 304  pt. 8 şi 9 Cod proc.civ., în sensul înlăturării 
obligării pârâtului la  plata comisionului şi a cheltuielilor de  judecată. 

Pârâtul recurent  susŃine că nu poate fi obligat la plata preŃului reactualizat achitat 
de către reclamanŃi, ci numai la plata preŃului efectiv virat întrucât comisionul de 1% a 
fost  încasat de  către  S.C. C. S.A. în calitate de mandatar al Consiliului Local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

În sensul celor mai sus arătate  au fost  invocate  dispoziŃiile  art. 50 alin. 3  din 
Legea nr.10/2001, potrivit  cărora restituirea preŃului actualizat se face de  către  
Ministerul FinanŃelor Publice din fondul bugetar  constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din 
Legea nr.  112/1995, cu modificările ulterioare. 

Verificând   dispoziŃiile  art. 13 alin. 6  din Legea nr.  112/1995, pârâtul recurent 
arată că fondul extrabugetar  la are face referitor art. 50 alin. 3  din Legea nr.10/2001 se 
alimentează din sume obŃinute din vânzarea apartamentelor care  nu s-au restituit în 
natură, reprezentând plăŃi integrale, avansuri, rate şi dobânzi după reducerea  
comisionului de 1% din valoarea apartamentului. 

A fost  invocată ca practică judiciară hotărârea  CurŃii de Apel  pronunŃată în 
dosarul nr. …/2008. 



A doua critică formulată de  către pârât  vizează modul în care s-au stabilit 
cheltuielile de  judecată, întrucât  onorariul avocaŃial a fost  ocazionat de  întreaga 
acŃiune, din care  numai o mică parte a  fost admisă, încălcându-se astfel  dispoziŃiile  art. 
274 Cod proc.civ.  

Recurentul pârât a arătat  că deşi a fost de acord cu restituirea către reclamanŃi a 
sumei efectiv  virată la bugetul de stat, instanŃa de apel a considerat în mod nelegal că 
pârâtul s-ar afla în culpă procesuală, deşi nu a avut o poziŃie procesuală de respingere a 
cererii. 

Prin întâmpinare, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a solicitat 
respingerea  recursurilor şi menŃinerea  deciziei nr. 288/20102 referitoare la respingerea 
acŃiunii faŃă de pârâtul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.  

Ministerul FinanŃelor Publice a solicitat respingerea recursului reclamanŃilor ca 
nefondat, în cuprinsul deciziei civile nr. 1764/R/2006 pronunŃată de  Curtea de Apel Cluj, 
s-a constatat  că, contractul de vânzare-cumpărare încheiat de antecesoarea reclamanŃilor 
s-a făcut  cu eludarea Legii nr. 112/1995. 

Analizând decizia pronunŃată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea  
constată că recursurile sunt nefondate, urmând a fi respinse pentru următoarele 
considerente:   

Art. 46 din Legea nr. 10/2001 a permis verificarea condiŃiilor de legalitate a 
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit Legii nr. 112/1995, menŃionând că 
aceste acte sunt valabile dacă au fost  încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data 
înstrăinării şi în caz  contrar, se poate constata nulitatea acelor contracte de vânzare-
cumpărare . 

Efectele  constatării nulităŃii unui act juridic constau în desfiinŃarea raportului 
juridic generat de actul lovit de nulitate şi restituirea prestaŃiilor efectuate pe temeiul 
actului anulat. 

Art. 50 alin. 2  din Legea nr.10/2001(introdus prin OUG 184/2002) stipulează că 
cererile pentru restituirea preŃului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte au 
fost încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995  sunt scutite de  taxă judiciară 
de timbru. Din această dispoziŃie legală rezultă că în ipoteza în care la  încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare dintre stat şi fostul chiriaş nu s-au respectat 
dispoziŃiile  Legii nr. 112/1995, se restituie preŃul actualizat  plătit de chiriaşii ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare au fost anulate. 

Ulterior, prin pct. 16 al art. I  din Legea nr. 1/2009, s-a  introdus dispoziŃia privind 
restituirea preŃului de piaŃă al imobilelor, stabilit potrivit standardelor europene,  pentru 
contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost  desfiinŃate prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile (art. 501 Legea nr. 10/2001 actualizată. 

Din dispoziŃiile legale mai sus reŃinute rezultă că se restituie preŃul actualizat 
achitat sau preŃul de circulaŃie al imobilului care a făcut obiectul contractului de vânzare-
cumpărare şi care a fost desfiinŃat printr-o hotărâre irevocabilă, în funcŃie de respectarea 
sau nerespectarea dispoziŃiilor Legii nr. 112/1995. 

Din dispoziŃiile art. 501 din Legea nr.10/2001 rezultă că reclamanŃii pot  solicita 
restituirea preŃului de piaŃă al imobilului numai în ipoteza în care contractul de  vânzare-
cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 s-a făcut  cu respectarea dispoziŃiilor 
acestui act  normativ. 



ReclamanŃii invocă faptul că imobilul era în patrimoniul statului, titlul statului era 
însăşi legea, respectiv  dispoziŃiile  Decretului nr. 218/1960 şi Decretul nr. 712/1996, iar 
faptul că în CF fusese  înscris  un sechestru penal, acesta nu era de  natură să anuleze 
înscrierea dreptului de proprietate al statului şi nici să orienteze antecesoarea recurenŃilor 
spre a stabili un risc de desfiinŃare a contractului. Curtea apreciază că pentru a verifica 
dacă antecesoarea reclamanŃilor a cumpărat imobilul cu respectarea dispoziŃiilor Legii nr. 
112/1995 nu este suficient să se analizeze extrasul de carte  funciară, ci toate probele  
administrate în prezenta cauză.  

Cu ocazia soluŃionării acŃiunii având ca obiect constatarea nulităŃii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat de către C.M. şi Statul Român  prin Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca, instanŃa a  verificat  dacă la  încheierea  contractului 
de  vânzare-cumpărare au fost respectate   dispoziŃiile  Legii nr. 112/1995. 

Prin decizia nr. 1764/R/3 iulie 2006 pronunŃată în dosar nr. 16781/33/2005 al 
CurŃii de Apel Cluj, s-a statuat că imobilul în litigiu nu a făcut  obiectul Legii nr. 
112/1995, nu putea fi vândut  chiriaşei C.M. în condiŃiile art.9, deoarece imobilul a fost  
preluat de Statul Român cu titlu de confiscare penală. Prin sentinŃa penală nr. 157/1962 a 
Tribunalului Militar Cluj şi a deciziei penale nr. 243/26.04.1962 a Tribunalului de  
regiune Militară Cluj proprietarul tabular  C.W. a  fost condamnat la 7 ani închisoare 
corecŃională şi confiscarea averii personale pentru săvârşirea  infracŃiunii de  uneltire  
contra  ordinii sociale  prevăzute de art. 209 pct. 2  lit. c  C. penal. 

Împrejurarea că imobilul a fost  preluat de stat  ca urmare a aplicării măsurii 
complementare a confiscării a fost menŃionată în toate actele  întocmite cu ocazia 
preluării efective a  imobilului: decizia  nr. 1524/1962 emisă de Sfatul Popular al oraşului 
regional Cluj, procesul verbal nr. 533/16.07.19962 al executorului judecătoresc al 
Tribunalului Popular al oraşului Cluj, procesul verbal de confiscare  nr. 538/1962 al 
Tribunalului Popular al oraşului Cluj şi procesul verbal de predare  preluare a  imobilului 
de către ILL Cluj, dosar  nr. 11490/16.10.1962. 

InstanŃa de recurs,  în decizia  mai sus amintită a arătat punctual motivele pentru 
care nu se poate accepta teza că imobilul a fost preluat de stat cu titlu de lege, respectiv  
în baza art. 3 din Decretul nr. 218/1960 şi Decretul nr. 712/19666, chiar dacă în acest  
mod a fost înscris  în CF 16516 Cluj. 

Art. 3 din Decretul nr. 218/1960 viza prescripŃia de  doi ani pentru bunurile intrate  
înainte de data publicării în posesiunea statului fără nici un titlu sau în cadrul procedurii 
prevăzute de Decretul nr. 111/1951, deci pentru ca  imobilul să treacă la stat  în baza  art. 
3 din Decretul nr. 218/1960 respectiv  în baza Decretului nr. 712/1967  era  necesar  ca la 
momentul intrării în vigoare a acestui decret nr. 218/1960 imobilul să fi fost  intrat  deja  
în posesiunea statului în condiŃiile mai sus reŃinute. InstanŃa de recurs a reŃinut că până în 
anul 1962, când C.W. a fost  condamnat  penal pentru săvârşirea  infracŃiunii de  uneltire  
contra ordinii sociale, imobilul în litigiu s-a  găsit  în  proprietatea  şi posesia  familiei C., 
situaŃie în care  imobilul nu putea fi încadrat în dispoziŃiile art. III din Decretul nr. 
218/1960. 

Constatăm că şi în prezentul recurs moştenitorii cumpărătoarei se prevalează de  
modul în care a fost  înscris în cartea  funciară imobilul în litigiu (în temeiul Decretului 
nr. 218/1960 şi 712/1966), însă apreciem că instanŃa de recurs în litigiul anterior  în care 
s-a  constatat  nulitatea absolută a contratului de  vânzare-cumpărare a analizat această 



apărare a recurenŃilor, situaŃie în care  nu mai pot reitera  în acest  proces aceeaşi critică, 
întrucât hotărârea pronunŃată în litigiul anterior le este opozabilă.  

Decizia nr. 1764/2006  pronunŃată de Curtea de Apel Cluj este  intrată în putere de  
lucru judecat, în prezenta cauză operează prezumŃia de lucru judecat întrucât  în acest  
litigiu se  tinde să se rediscute o chestiune  juridică litigioasă care a  fost tranşată  
irevocabil într-un litigiu anterior. 

 Puterea de lucru judecat a unei  hotărâri judecătoreşti semnifică faptul că 
hotărârea este prezumată că exprimă adevărul şi nu poate fi contrazisă de o altă hotărâre. 
Efectele puterii lucrului judecat au un dublu efect: pozitiv, în sensul că partea căreia i s-a 
recunoscut un drept, se poate prevala de dreptul respectiv, iar efectul negativ al puterii de 
lucru judecat conferă imutabilitatea verificării jurisdicŃionale urmată de tranşarea 
chestiunii litigioase. Aşadar, efectul negativ al puterii de lucru judecat garantează 
imposibilitatea rediscutării aceluiaşi litigiu după rezolvarea lui irevocabilă.  

În procesul în care  s-a  constatat  nulitatea absolută a  contractului de vânzare-
cumpărare a  imobilului situat  în Cluj-Napoca, str. L.  nr. 4  s-a  analizat  dacă contractul 
de vânzare-cumpărare s-a  încheiat  cu respectarea dispoziŃiilor Legii nr. 112/1995 

Faptul că imobilul era în patrimoniul statului la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare, că titlul cu care imobilul era înscris în CF în favoarea statului era  
Decretul nr. 218/1960 şi Decretul nr. 712/1966 sau chestiunea notării sechestrului 
asigurator au fost analizate în procesul anterior în care s-a constat nulitatea absolută a 
contractului de vânzare-cumpărare . 

Astfel, verificarea jurisdicŃională s-a realizat  în exerciŃiul unei funcŃii publice a  
statului cu toate garanŃiile  pe care le  implică, ceea ce  face ca o chestiune litigioasă 
tranşată irevocabil să nu mai poată fi reluată ulterior. 

ReclamanŃii minimizează rolul notării sechestrului penal în cartea  funciară, însă 
notarea în cartea funciară se face cu scopul de a atenŃiona terŃii că există un litigiu şi că 
există riscul ca  proprietarul tabular să piardă  proprietatea  acelui imobil. 

Prin urmare, Ńinând seama de scopul notării în cartea  funciară, antecesoarea 
reclamantei îi revenea  obligaŃia, ca  un cumpărător  diligent, să verifice modul în care  s-
a soluŃionat acel proces  penal şi implicit  modul de preluare al imobilului. Faptul că 
sechestrul penal nu a fost  radiat  din cartea  funciară era  un indiciu serios că imobilul nu 
a fost  preluat cu titlu de lege. 

Din toate actele de preluare a imobilul încheiat în 1962 a rezultat  faptul că 
imobilul în litigiu a trecut în proprietatea statului cu titlu de  confiscare penală, ori art. 26 
din Legea nr. 112/1995 prevede că imobilele  intrate în patrimoniul statului cu titlu de 
confiscare penală nu fac obiectul Legii nr.112/1995. Din economia Legii nr. 112/1995 
rezultă faptul că, chiriaşii pot cumpăra imobilele care fac obiectul prezentei legi şi nu au 
fost restituite în natură foştilor proprietari. 

Pentru că imobilul în litigiu a trecut  în patrimoniul statului cu titlu de confiscare 
penală, acesta nu putea să facă obiectul unui contract de vânzare-cumpărare. 

ExistenŃa sechestrului penal la data încheierii contractului trebuia să o 
sensibilizeze pe antecesoarea reclamanŃilor să facă minime verificări cu privire la acest  
imobil. Dacă în procesul penal nu s-ar  fi confiscat  imobilul, sechestrul penal s-ar fi 
radiat, ori dacă nu s-a radiat  până în 1995, existenŃa lui trebuia să ridice serioase semne 
de  întrebare referitoare la  faptul că imobilul nu poate face obiectul Legii nr. 112/1995. 



Chiar dacă nu a existat o acŃiune în revendicare promovată de moştenitorii 
proprietarului tabular în 1996, când a cumpărat  C.M.  imobilul nu înseamnă că aceasta a 
fost de  bună credinŃă, cumpărând  un imobil care nu făcea obiectul Legii nr. 112/1995 pe 
riscul acesteia, de altfel buna credinŃă este irelevantă în prezenta cauză .  

Nu poate fi primită critica  potrivit  căreia  i s-a solicitat antecesoarei 
reclamanŃilor  să verifice dacă imobilul a fost  preluat cu titlu sau fără titlu valabil, 
deoarece anularea  contractului s-a făcut pentru că imobilul a  intrat  în patrimoniul 
statului printr-o confiscare penală, nu s-a respectat art. 26  din Legea nr.  112/1995 şi nu 
art. 1  din lege, unde se poate pune problema distincŃiei între preluare cu titlu şi fără titlu. 

Curtea  constată că raportul juridic generator de efecte  l-a constituit  contractul de 
vânzare-cumpărare. Întrucât  nu s-au respectat  condiŃiile de valabilitate la  încheierea  
contractului, ulterior s-a  constatat  că acesta este lovit de nulitate absolută şi a  fost 
anulat. 

Raportul juridic  stabilit  între cumpărător  şi Statul Român  nu poate fi disociat şi 
interpretat diferit, astfel că în planul restabilirii dreptului de proprietate în favoarea 
fostului proprietar să se constate că în raport cu statul fostul chiriaş a fost de rea credinŃă, 
iar în planul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, chiriaşii au fost  de  bună 
credinŃă în  raport cu Statul Român. Raportul juridic  este unul singur şi nu poate fi 
disociat, întrucât  efectele nulităŃii contractului de vânzare-cumpărare sunt aceleaşi, 
indiferent dacă sunt invocate în contextul restituirii în natură a bunului către fostul 
proprietar sau în contextul despăgubirii chiriaşului, care a  pierdut  proprietatea  
imobilului.  

În concluzie, curtea apreciază că soluŃia  pronunŃată de  Tribunalul Cluj este 
legală, iar obligaŃia de despăgubire a statului se circumscrie   dispoziŃiilor  art. 50 alin. 1  
din Legea nr.10/2001 şi nu dispoziŃiilor  art. 501 din acelaşi act normativ. 

Nu se  impune acordarea cheltuielilor de  judecată ocazionate reclamanŃilor 
recurenŃi de procesul în care s-a dispus  nulitatea absolută a contractului de vânzare-
cumpărare, deoarece apărările făcute de reclamanŃi în acel dosar au fost respinse, iar 
partea care a pierdut procesul îşi suportă cheltuielile de  judecată. 

Deşi se tinde a susŃine că doar statul a fost de rea credinŃă la  încheierea  
contractului de vânzare-cumpărare şi acesta este  motivul pentru care trebuie să suporte 
cheltuieli de judecată, curtea constată că această susŃinere este nefondată, ambele părŃi 
contractante au cunoscut sau puteau să cunoască, cu minime diligenŃe, că încheie 
contractul de vânzare-cumpărare  cu eludarea dispoziŃiilor  Legii nr. 112/1995.  

Având  în vedre  considerentele  mai sus reŃinute, curtea  constată că recursul 
reclamanŃilor este  nefondat. 

II. Recursul pârâtului Ministerul FinanŃelor Publice vizează înlăturarea obligării 
acestuia de la plata comisionului şi a cheltuielilor de  judecată. 

În mod corect  instanŃa de  fond a  dispus obligarea pârâtului la  plata sumei 
achitate cu titlu de preŃ şi anume suma de 3727,79 lei, actualizată în conformitate cu 
prevederile Legii nr.10/2001 la  momentul plăŃii efective. 

Prin decizia civilă nr. 164/R/2006 s-a dispus  constatarea nulităŃii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare  32086/20.12.1996, încheiat  între  S.C. C. S.A. şi 
C.M., având ca obiect  apartamentul nr. 1  din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. L. nr. 4. 
Întrucât  s-a  dispus  constatarea nulităŃii absolute a  contractului, efectul principal este 



repunerea părŃilor în situaŃia anterioară încheierii contractului a cărui nulitate s-a dispus 
aplicându-se principiul restitutio in integrum. 

Prin urmare, vânzătorul a  intrat în posesia  apartamentului care a făcut  obiectul 
contractului de  vânzare-cumpărare, iar  cumpărătorul trebuie să primească preŃul 
actualizat al acestuia, prin acestea restabilindu-se legalitatea şi părŃile raportului juridic să 
ajungă în situaŃia în care acel act nu s-a încheiat. 

Într-adevăr  în  dispoziŃiile  art. 13 alin. 6 din Legea nr.  112/1995 se menŃionează 
că fondul extrabugetar aflat  la dispoziŃia  Ministerului FinanŃelor se  alimentează din 
sume  obŃinute din vânzarea apartamentelor care nu s-au restituit în natură, după 
deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor. Modul în care este alimentat 
fondul extrabugetar aflat  la dispoziŃia Ministerului FinanŃelor Publice pentru punerea în 
palicare a Legii nr. 112/1995, nu îl vizează pe cumpărător. Faptul  că vânzătorul a  înŃeles 
să încheie un contract de mandat, iar  mandatul să nu fie  gratuit  şi mandatarul să 
primească 1% din valoarea apartamentul înstrăinat, este un raport juridic faŃă de care 
cumpărătorul este terŃ.  Raportul juridic stabilit  între stat şi mandatarul prin care  s-a  
înstrăinat  imobilul   îi vizează pe cei doi: mandant şi mandatar, iar cumpărătorul nu este 
dator să suporte cheltuielile generate de contractul de mandat. 

Pârâtul recurent  este  dator  să repună reclamanŃii în situaŃia anterioară încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, ceea ce presupune restituirea preŃului integral 
actualizat la data plăŃii, tribunalul aplicând corect principiul restitutio in integrum. 

Nu este fondată critica vizând obligarea pârâtului la  plata cheltuielilor de  
judecată reprezentând onorariu avocaŃial, întrucât  chiar dacă instanŃa  nu a admis  
acŃiunea principală şi nu a  restituit  preŃul de circulaŃie al imobilului, a admis  acŃiunea în 
parte şi a obligat  pârâtul la plata preŃului actualizat, situaŃie în care în mod corect a fost 
obligat la plata onorariului avocaŃial, potrivit  dispoziŃiilor  art. 274 Cod proc.civ., 
întrucât pârâtul este căzut  în pretenŃii. 

Curtea constată că nu sunt verificate motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 
pct. 8 şi 9 Cod proc.civ. şi în temeiul art. 312 Cod proc.civ. va respinge ca nefondate 
recursurile declarate de reclamanŃii B.C.L. şi C.C. şi pârâtul MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE. 

ReclamanŃii  au solicitat cheltuieli de judecată, însă având  în vedere  că recursul 
acestora a fost  respins, în temeiul art. 274 Cod proc.civ., cererea a fost respinsă. 
(Judecător Tania Antoaneta Nistor) 

Notă. În acelaşi sens, decizia nr. 4314/R din 17 octombrie 2012. 
 
 

RezoluŃiune contract de întreŃinere. Executarea obligaŃiilor asumate 
prin contract de către întreŃinători. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4711/R din 16 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 15526/19.11.2010, pronunŃată de Judecătoria Cluj-
Napoca, s-a respins acŃiunea formulată de reclamanta P.D.A., împotriva pârâŃilor P.V.D. 
şi P.M., având că obiect rezoluŃiune contract de întreŃinere, ca neîntemeiată. 

A fost respins capătul de cerere privind rectificarea înscrierilor din C.F. nr. 
157226 Cluj-Napoca şi a fost respinsă cererea reclamantei, de obligare a pârâŃilor la plata 
cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. 



A fost obligată reclamanta la plata către pârâŃi a sumei de 5.208 lei, reprezentând 
onorariu de avocat. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 

„Prin contractul de întreŃinere autentificat sub nr. 2416/12 Iunie 2007, defuncta 
P.T. a cedat pârâŃilor nuda proprietate asupra cotei de 6/8 parte din imobilul construcŃie şi 
teren situat în Cluj-Napoca, strada G., înscris în C.F. nr.157226 Cluj, nr. topo 4952/2/2, 
constând în casă compusă dintr-o cameră, bucătărie, baie, terasă deschisă şi pivniŃă, cu 
rezerva dreptului de uzufruct viager, în schimbul obligaŃiei pârâŃilor de a-i asigura 
întreŃinerea viageră şi îngrijirea ce constă în hrană, iluminat, încălzit, îmbrăcăminte, 
încălŃăminte, medicamente, spitalizare în caz de nevoie şi obligaŃia de a o înmormânta cu 
toată cinstea cuvenită potrivit obiceiului locului. 

De asemenea, întreŃinătorii s-au obligat să suporte costurile ocazionate de 
asistenŃa medicală permanentă în vederea recuperării întreŃinutei. 

Prin contract s-a mai prevăzut ca obligaŃia de întreŃinere să se presteze atât la 
domiciliul întreŃinutei, cât şi la domiciliul întreŃinătorului, personal de către întreŃinător 
sau prin personal angajat, precum şi în instituŃii de recuperare şi îngrijire pentru bătrâni. 

Din actele medicale depuse la dosar, rezultă că defuncta în vârstă de 77 de ani era 
o persoană care suferea de multiple afecŃiuni, pe lângă cele specifice vârstei înaintate, 
cele mai importante fiind diabetul zaharat de tip II, retinopatie diabetică, obezitate, 
afecŃiuni care presupuneau o îngrijire permanentă. 

În urma căzăturii accidentale din luna Mai 2007, defuncta a suferit o fractură 
subtrohanteriană cominutivă, recomandările medicului specialist pentru recuperarea 
defunctei în urma acestui accident, constând în pansamentul zilnic al escarelor, 
mobilizare la planul şi la marginea patului, fără sprijin, tratament anticoagulant, pe fondul 
tratamentului tuturor bolilor asociate. 

Sub aspectul obligaŃiei de îngrijire a defunctei, instanŃa de fond a mai reŃinut că 
pârâŃii şi-au îndeplinit obligaŃia, fie personal, fie indirect, angajând o persoană care să se 
ocupe de îngrijirea efectivă a defunctei. 

InstanŃa a avut în vedere nu numai aspectul cantitativ al obligaŃiei asumate de 
pârâŃi, dispoziŃiile contractului de întreŃinere încheiat prevăzând posibilitatea că defuncta 
să fie îngrijită şi indirect prin personal de specialitate, ori din probele administrate, 
rezultă că asigurarea îngrijirii defunctei era destul de dificilă în contextul în care starea 
precară de sănătate solicita asistenŃă permanentă, acesta fiind şi motivul pentru care 
ulterior defuncta a fost internată în „Aşezământul pentru Seniori Sfânta Teodora”, 
posibilitate de altfel prevăzută în contract, dată fiind situaŃia medicală a defunctei la data 
încheierii contractului, cunoscută de toate părŃile contractante. 

Cât priveşte aspectul invocat de reclamantă relativ la faptul că pârâŃii nu au 
respectat recomandările medicale ale medicului ortoped privind mobilizarea defunctei, 
fapt ce a determinat complicarea afecŃiunilor sale pe fondul diabetului, instanŃa a reŃinut 
din declaraŃiile martorei S.M. că pârâtul s-a plâns de refuzul defunctei de a-şi recupera 
mobilitatea şi de a face mişcare, aceeaşi martoră, dar şi martora D.L. relatând că nu au 
văzut-o pe defunctă să se deplaseze singură sau ajutată sau să încerce cel puŃin ridicarea 
din pat, ori recuperarea presupune şi un fapt personal al celui bolnav. 

Prin urmare, instanŃa a apreciat că nu se poate reŃine o neexecutare culpabilă a 
obligaŃiilor de întreŃinere şi îngrijire a defunctei de către pârâŃi, criticile de ordin 



cantitativ şi calitativ formulate de reclamantă nefiind de natură să demonstreze contrariul, 
decesul defunctei fiind consecinŃa imprevizibilă a unor împrejurări de fapt cunoscute atât 
de părŃile contractante, cât şi de părŃile cauzei la data încheierii contractului şi, nu în 
ultimul rând, instanŃa a avut în vedere şi atitudinea subiectivă a defunctei astfel cum a 
fost conturată de toŃi martorii audiaŃi în cauză, în sensul în care defuncta nu şi-a 
manifestat niciodată nemulŃumirea faŃă de felul în care era îngrijită de pârâŃi. 

Pentru toate aceste considerente, a constatat caracterul neîntemeiat al acŃiunii 
principale formulate de reclamantă, cu consecinŃa respingerii acesteia, precum şi a 
capătului de cerere accesoriu. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., reŃinând culpa procesuală a reclamantei, a dispus 
obligarea acesteia la plata în favoarea pârâŃilor a sumei de 5.208 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată, constând în onorariu avocaŃial şi corelativ a respins cererea reclamantei de 
obligare a pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată”. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel, în termen legal, reclamanta P.D.A., 
solicitând admiterea apelului, schimbarea în întregime a hotărârii primei instanŃe, în 
sensul admiterii acŃiunii, astfel cum a fost formulată, cu obligarea intimaŃilor la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Prin întâmpinarea formulată, intimaŃii P.V.D. şi P.M. au solicitat respingerea 
apelului că nefondat şi obligarea apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecată. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 293/A/29.05.2012, a respins ca nefondat 
apelul reclamantei, care a fost obligată să plătească intimaŃilor P.M. şi P.V.D. suma de 
4500 lei, cheltuieli de judecată în apel.  

Motivând decizia pronunŃată, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia, 
următoarele: 

„În faŃa judecătoriei, pârâŃii prin întâmpinarea formulată au invocat excepŃia 
inadmisibilităŃii pentru lipsa calităŃii procesuale active a reclamanŃilor în condiŃiile în care 
contractul de întreŃinere are un caracter intuitu personae, aşa încât nu poate fi atacat cu 
acŃiune în reziliere decât de creditorul întreŃinerii. 

Tribunalul apreciază că această excepŃie nu poate fi primită. 
În jurisprudenŃă, conchizându-se că deşi creanŃa de întreŃinere are un caracter 

personal, acŃiunii pentru rezoluŃiunea contractului pe motiv de neexecutare a obligaŃiei de 
întreŃinere nu i se poate totuşi nega caracterul patrimonial întrucât chiar dacă vizează o 
prestaŃie personală, efectele rezoluŃiunii au un caracter patrimonial, tinzându-se la 
stabilirea echilibrului patrimonial între părŃile contractante prin reîntoarcerea bunului în 
discuŃie în patrimoniul întreŃinutului. 

S-a apreciat că dreptul la acŃiunea în rezoluŃiune a moştenitorilor întreŃinutului 
poate fi exercitat aşadar cu condiŃia ca acesta să nu fi renunŃat la acest drept în timpul 
vieŃii şi, bineînŃeles, acest drept să nu fie prescris. 

IntimaŃii s-au mai prevalat de faptul că prin contractul de întreŃinere încheiat de 
defunctă cu aceştia s-a convenit ca întreŃinuta să renunŃe la dreptul menŃionat anterior, 
însă în cuprinsul acestui act nu se regăseşte o asemenea clauză, stabilindu-se doar că actul 
se poate rezilia de comun acord, printr-o convenŃie de reziliere, iar dacă una dintre părŃi 
nu este de acord cu aceasta, cealaltă parte este îndreptăŃită să se adreseze instanŃei 
competente în vederea rezilierii. 

Pe fondul cauzei, într-adevăr contractul de întreŃinere încheiat are un specific 
aparte, în sensul că întreŃinerea a vizat pe lângă cele obişnuite, respectiv cele necesare 



traiului unei persoane şi obligaŃia întreŃinătorilor et, hipertensiune arterială, de a suporta 
costurile ocazionate de asistenŃa medicală permanentă în vederea recuperării 
întreŃinutei, pe fondul de boală preexistent (diabet, obezitate), dar şi ca urmare a fracturii 
de care suferea. 

De asemenea, s-a stabilit că întreŃinerea se va presta atât la domiciliul întreŃinutei, 
cât şi la domiciliul întreŃinătorului, personal de către întreŃinător sau prin personal 
angajat, precum şi în instituŃii de recuperare şi îngrijire pentru bătrâni. 

În ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaŃiilor obişnuite de întreŃinere, s-a susŃinut 
de către apelantă că toate cheltuielile privind aceste necesităŃi erau suportate de către 
defunctă. 

Este adevărat că la interogatoriu pârâtul a arătat că motivul pentru care a păstrat 
copii de pe bonurile de casă şi chitanŃe cu care a făcut cumpărăturile se datorează faptului 
că dorea să-i explice mamei sale ce anume i-a cumpărat cu banii daŃi de ea însă, această 
recunoaştere nu poate duce automat la concluzia că obligaŃia de întreŃinere nu a fost 
îndeplinită, atâta timp cât banii au fost daŃi de defunctă pentru anumite cumpărături 
solicitate de către aceasta, nu implicit datorită faptului că nevoile sale obişnuite nu îi erau 
satisfăcute de către întreŃinător. 

Martora D.L. a arătat faptul că ştie că pârâtul este cel care a cumpărat 
medicamente defunctei în toată această perioadă, din banii defunctei, care îi plătea şi 
celelalte cheltuieli, chiar şi când a fost internată la azil aceasta îi dădea bani să-i cumpere 
medicamente şi toate cele necesare, în timp ce martora T.I. invocată de asemenea, de 
către apelantă în motivele formulate, a precizat că nu cunoaşte aspecte legate de îngrijirea 
defunctei după data încheierii contractului de întreŃinere, confirmând însă că anterior 
acestui moment, defuncta îi spunea că îi dădea pârâtului, fiul său, câte un milion de lei, 
fie să-i achite contravaloarea facturilor la gaz, fie să-i cumpere produse alimentare. 

De remarcat că prima martoră menŃionată nu a precizat în ce condiŃii a luat la 
cunoştinŃă despre aceste aspecte, chiar dacă a vizitat-o în mod frecvent pe defunctă, fiind 
apropiate, respectiv a văzut personal sau i s-a confesat aceasta.  

Faptul că apelanta a înŃeles să îşi sprijine mama, vizitându-o, ducându-i mâncare 
gătită, vizitând-o la aşezământ în virtutea unei obligaŃii morale, nu poate genera concluzia 
neîndoielnică că întreŃinătorii au prestat o întreŃinere insuficientă şi necorespunzătoare.  

Apelanta s-a prevalat de faptul că intimaŃii nu şi-au executat obligaŃia de asigurare 
a asistenŃei medicale permanente, atât în perioada cât defuncta a stat la domiciliul 
pârâŃilor, cât şi după ce a fost mutată la domiciliul ei.  

Din declaraŃia martorei R.A.C., audiată în calitate de asistentă medicală, rezultă că 
în cursul lunii Iunie a fost solicitată de către intimată să-i recolteze sânge pentru analizele 
de glicemie şi altele, întrucât defuncta era diabetică, cu ocazia vizitelor sale la domiciliu 
care s-au derulat pe parcursul a două luni, constatând că aceasta avea un pat special cu un 
suport care să-i faciliteze ridicare. A constatat că în ciuda greutăŃii corporale mari şi a 
problemelor de sănătate, aceasta era foarte bine îngrijită, având nevoie de îngrijire 
permanentă, respectiv 24 de ore şi nu avea escare, deşi era vară, neocupându-se altă 
persoană de aceasta. 

Aceeaşi poziŃie a exprimat-o şi martorul S.I.V. care fiind coleg de facultate cu 
intimata, a vizitat-o de câteva ori la domiciliu, observând că defuncta stătea pe un pat 
special, în jurul său fiind medicamente şi scutece. A purtat o conversaŃie cu aceasta, 



spunându-i că singurele persoane care o îngrijeau sunt fiul şi nora sa, chiar dacă mai are o 
fiică. 

IntimaŃii îi duceau de mâncare, îi procurau şi administrau medicamentele 
necesare, defuncta fiind insulino-dependentă. 

Apelanta a făcut referire la declaraŃia martorului S.T.L., care audiat la propunerea 
pârâŃilor ar fi dat indicaŃii pârâŃilor despre modul în care trebuiau să o îngrijească şi să o 
ajute pentru recuperarea ei la momentul externării, la următoarea vizită în luna 
Septembrie, recomandând internarea ca urmare a faptului că starea defunctei se agravase. 

Cercetând această declaraŃie, tribunalul constată că într-adevăr starea sănătăŃii 
defunctei s-a agravat, însă decesul său s-a datorat în cea mai mare parte bolilor de care 
aceasta suferea, diabet, hipertensiune, afecŃiuni renale, aşa încât în contextul acestor boli, 
nu se putea evita apariŃia escarelor la nivelul picioarelor. 

Martorul a mai relatat că la prima vizită la domiciliul pârâŃilor, le-a recomandat 
acestora să o ajute pe defunctă să facă mişcare pentru mobilitate şi să-i procure un pat 
special pentru a asigura posibilitatea efectuării manevrelor de mobilizare, respectiv aceste 
mişcări presupuneau ridicarea din pat, aşezarea pe marginea patului, ridicarea în picioare 
şi deplasarea cu cadrul, fiecare etapă cu o durată de 5 (cinci) zile. După o lună a revizitat-
o, constatând că aceasta se poate ridica din pat, nu însă în picioare, apreciind că 
recomandările sale au fost urmate de către pârât. 

Clinica de Ortopedie şi Traumatologie unde a fost internată defuncta pentru 
fractura de care suferea, a realizat externarea acesteia cu anumite recomandări de 
mobilizare la planul şi marginea patului, masaj la nivelul musculaturii membrului 
contralateral, al spatelui şu muşchilor membrelor superioare de către o persoană calificată 
sau un membru al familiei, igiena actului de micŃiune şi defecaŃie cu aplicarea de 
pampers şi toaleta zonelor respective, efectuate zilnic, administrarea unui tratament 
anticoagulant pentru evitarea trombozei datorită afecŃiunilor asociate de obezitate şi 
diabet zaharat, toate acestea impunându-se pentru a se evita apariŃia escarelor de decubit. 

În final, s-a apreciat că vindecarea unei astfel de fracturi este îndelungată, de 
aproximativ trei-şase luni de zile, sprijinul parŃial pe piciorul afectat fiind avizat doar la 
două-trei luni de la operaŃie, aşa încât se impune o îngrijire atentă şi susŃinută din partea 
familiei, atât pentru asigurarea condiŃiilor necesare pentru vindecarea fracturii, cât şi 
pentru prevenirea complicaŃiilor bolii de bază şi agravării afecŃiunilor asociate. 

Aşadar, nu s-a impus o îngrijire medicală calificată din perspectiva fracturii 
suferite în asociere cu celelalte boli ale defunctei. 

Martora S.M. a declarat că a vizitat-o pe defunctă în perioada în care a fost dusă la 
domiciliul său, constatând că picioarele defunctei nu erau învelite cu tifon steril sau pânză 
specială, fiind bucăŃi de material rupte din obiecte vestimentare şi că pârâtul s-a plâns de 
rănile de la picioare, solicitându-i sfatul pentru o mai bună îngrijire a acesteia, plângându-
i-se că defuncta nu vrea deloc să încerce să se deplaseze, deşi acest lucru era indicat, deşi 
aşa cum s-a arătat indicaŃiile cu recuperarea vizau ridicarea doar la două-trei luni de la 
operaŃie. 

Ca medic specialist a considerat că escarele au fost determinate de lipsa de 
mişcare şi de compresarea tesuturilor datorită poziŃiei corpului în acelaşi loc, deşi din 
recomandările clinicii de ortopedie şi a martorului S.T.L. a rezultat că sunt determinate 
atât de neuropatia diabetică cât şi de poziŃia de după operaŃie. 



În contradicŃie cu cele relatate de martora menŃionată anterior este şi declaraŃia 
martorei P.S. persoană care s-a ocupat de defunctă după ce a fost dusă la domiciliu său, 
calitate în care îi făcea injecŃiile cu insulină, îi administra medicamentaŃia necesare, o 
schimba, o spăla şi atunci când nu se descurca îl chema pe intimat să o ajute.  

O altă critică adusă sentinŃei judecătoriei este acea că internarea defunctei după 
patru luni de la externare, s-a realizat nu într-o instituŃie medicală specializată, în 
condiŃiile în care martorii au confirmat faptul că în azil defuncta se plângea că nu 
beneficia de îngrijire medicală specializată. 

Aşezământul pentru seniori „Sfânta Teodora” acorda conform Deciziei nr.11/25 
Octombrie 2005 emisă de DirecŃia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Cluj pentru 
acreditarea aceste asociaŃii în calitate de furnizor de servicii speciale, găzduire pe 
perioada nedeterminată, asistenŃă medicală şi îngrijire, asistenŃă paleativă, consiliere şi 
terapie de suport, recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, terapie ocupaŃională, 
meloterapie, starea psihică a defunctei, respectiv împrejurarea că era necomunicativă şi 
abătută putând fi o consecinŃă directă a stării de sănătate precare în care se afla, fiind o 
persoană nevăzătoare, obeză, care nu se putea deplasa, având un picior fracturat. 

Chiar martora D.L., propusă de către apelantă a arătat că la acest aşezământ 
condiŃiile erau bune, defuncta este bine îngrijită dar se plângea că nu poate mânca. 

În concluzie, tribunalul apreciază că obligaŃiile asumate de către intimaŃi au fost 
aduse la îndeplinire.  

FaŃă de cele ce preced, tribunalul va menŃine soluŃia judecătoriei ca temeinică şi 
legală. 

În baza art.274 Cod procedură civilă, reŃinând culpa procesuală a apelantei, o va 
obliga să achite intimaŃilor suma de 4.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu avocaŃial parŃial raportat la suma totală de 9.920 lei, având în 
vedere complexitatea cauzei, munca prestată şi, nu în ultimul rând, durata procesului”. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte, 
reclamanta P.D.A., iar pe de altă parte, pârâŃii P.V.D. şi soŃia, P.M.. 

Prin propriul recurs, pârâŃii au solicitat modificarea deciziei recurate, în sensul 
obligării reclamantei la plata în întregime a cheltuielilor de judecată în sumă de 9920 lei, 
cu cheltuieli de judecată în recurs.  

În motivarea recursului s-a arătat că, prin cererea de chemare în judecată, 
reclamanta P.D.A. a solicitat rezilierea contractului de întreŃinere încheiat de pârâŃii 
P.V.D. si P.M. cu antecesoarea pârâŃilor P.T..  

Prin sentinŃa civilă nr. 15526/19.11.2010 s-a respins acŃiunea ca neîntemeiată.  
Împotriva hotărârii de mai sus reclamanta a declarat apel ce a fost respins prin 

decizia civilă nr. 293/ A/2012 a Tribunalului Cluj.  
Prin aceeaşi decizie instanŃa de apel a acordat intimatei cheltuieli parŃiale de 

judecată în sumă de 4500 lei din cheltuielile dovedite în sumă de 9920 lei cu motivare a 
că raportat la complexitatea cauzei, munca prestată şi nu în ultimul rând durata 
procesului.  

Decizia instanŃei de apel este nelegală, fiind dată cu încălcarea dispoziŃiilor art. 
274 C.pr.civ. 

În primul rând, pârâŃii recurenŃi doresc să învedereze instanŃei de recurs că 
motivarea cu care a redus instanŃa de apel onorariul de avocat nu corespunde cu starea de 
fapt reală.  



Procesul în apel a avut 6 termene şi a durat 1 an de zile.  
În ce priveşte complexitatea cauzei şi munca depusă de avocat, recurenŃii pârâŃi 

arată că a fost necesară invocarea şi motivarea unor excepŃii, au fost depuse întâmpinare, 
concluzii scrise, note de şedinŃă, şi chiar şi motivarea deciziei pe 7 pagini contrazice 
argumentare a cu care instanŃa de apel a redus onorariul de avocat.  

Litigiul a privit o casă familială tip vilă situată în centrul rezidenŃial al 
municipiului, care are o valoare însemnată.  

Onorariul de avocat se negociază în raport cu complexitatea cauzei, valoarea 
litigiului şi durata estimată a soluŃionării, element care justifică din plin onorariul stabilit.  

Pentru motivele arătate mai sus pârâŃii recurenŃi solicită admiterea propriului 
recurs, modificarea hotărârii, în sensul solicitat, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 274 
C.pr.civ. 

Prin propriul recurs, reclamanta a solicitat admiterea recursului, modificarea 
deciziei recurate, în sensul admiterii apelului reclamantei, schimbarea sentinŃei cu 
consecinŃa admiterii acŃiunii reclamantei, astfel cum a fost formulată, respectiv, să se 
dispună: rezoluŃiunea Contractului de întreŃinere autentificat sub nr. 2416/12.06.2007 
încheiat între defuncta P.T. şi pârâŃii P.V.D. şi P.M.; rectificarea înscrierilor din CF 
157226 Cluj-Napoca în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în baza 
Contractului de întreŃinere indicat mai sus în favoarea pârâŃilor de rd. 1-2; cu obligarea 
pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată în primă instanŃă, apel şi recurs, constând din 
taxele judiciare de timbru şi onorariu avocaŃial. 

În motivarea recursului, reclamanta a făcut un scurt istoric al hotărârilor 
pronunŃate în cauză, reproducând dispozitivul sentinŃei fondului, în esenŃă, reŃinerile 
primei instanŃe, făcute în considerentele sentinŃei; a reprodus criticile invocate de 
reclamantă prin apelul pe care l-a formulat împotriva soluŃiei primei instanŃe; a reprodus 
dispozitivul deciziei instanŃei de apel, şi, în esenŃă, considerentele avute în vedere de 
Tribunal la pronunŃarea soluŃiei de respingere a apelului reclamantei. 

Reclamanta a arătat în motivarea propriului recurs că hotărârea instanŃei de apel 
este nelegală, criticile pe care reclamanta le aduce acesteia încadrându-se în motivul de 
recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., respectiv, hotărârea a fost dată cu aplicarea 
greşită a legii.  

Motivele de recurs privesc două aspecte de nelegalitate a hotărârii atacate, şi 
anume: pe de o parte, pronunŃarea unei hotărâri cu aplicarea greşită a legii, respectiv a 
legii părŃilor, care este contractul de întreŃinere în litigiu, şi cu încălcarea principiului 
pacta sunt servanda, iar pe de altă parte, pronunŃarea unei hotărâri nelegale prin reŃinerea 
de către instanŃa de apel a unor împrejurări fără probe. 

AcŃiunea promovată de reclamantă în prezentul dosar este o acŃiune în 
rezoluŃiunea unui contract de întreŃinere, justificată de neexecutarea culpabilă a obligaŃiei 
de întreŃinere asumată de către întreŃinători.  

În general, rezoluŃiunea unui contract presupune desfiinŃarea cu efect retroactiv a 
contractului, la cererea unei părŃi (în cazul concret şi de către moştenitorii părŃii - astfel 
cum este reclamanta), ca urmare a neexecutării culpabile a prestaŃiilor asumate de către 
cealaltă parte, fiind o sancŃiune ce intervine în temeiul principiului forŃei obligatorii a 
contractului între părŃile ce l-au încheiat.  

Acest principiu al forŃei obligatorii produce următoarele trei consecinŃe în privinŃa 
unui contract: părŃile contractante sunt Ńinute să execute întocmai una faŃă de cealaltă 



obligaŃiile la care s-au îndatorat; contractul nu poate fi revocat prin voinŃa uneia din 
părŃile contractante; obligaŃiile contractuale trebuie să fie executate cu bună credinŃă.  

Ca atare, ori de câte ori una dintre părŃile contractante nu îşi execută prestaŃia la 
care s-a obligat sau nu îşi execută prestaŃia întocmai cu cele prevăzute în contract, 
cealaltă parte poate să opteze între a cere executarea silită a contractului şi desfiinŃarea 
acestuia cu daune interese.  

Având în vedere că ipoteza executării silite a contractului în litigiu era exclusă, 
singura opŃiune într-o astfel de situaŃie. era de desfiinŃare a contractului.  

Cât priveşte condiŃiile rezoluŃiunii unui contract este unanim admis că această 
sancŃiune intervine doar dacă: una dintre părŃi nu şi-a executat prestaŃia asumată, şi 
neexecutarea să se datoreze culpei debitorului pârât.  

Neexecutarea obligaŃiei contractuale presupune neîndeplinirea de către debitor a 
prestaŃiei care constituie obiectul obligaŃiei asumată de el prin contract şi poate să fie 
totală sau parŃială.  

Neexecutarea este totală atunci când debitorul nu-şi execută prestaŃia în ansamblul 
ei şi este parŃială atunci când debitorul a săvârşit unele acte de executare.  

Cu toate acestea, în situaŃia în care obiectul obligaŃiei este indivizibil, 
neexecutarea parŃială are semnificaŃia juridică a unei neexecutări totale. 

De asemenea, este asimilată neexecutării obligaŃiei contractuale şi executarea 
defectuoasă sau necorespunzătoare a obligaŃiilor contractuale .  

În mod special, rezoluŃiunea contractului de întreŃinere în litigiu presupunea 
verificarea de către instanŃă a modului de îndeplinire de către intimaŃi a obligaŃiei de 
întreŃinere asumată prin contract, în limitele în care această obligaŃie a fost stabilită de 
părŃi.  

Contractul de întreŃinere, deşi frecvent întâlnit în practică, nu avea o reglementare 
legislativă proprie în Vechiul Cod Civil şi nici în vreo lege specială, făcând parte din 
categoria contractelor nenumite şi fiind guvernat de regulile general aplicabile în materie 
de contracte.  

Ca atare, contractul încheiat de părŃi devine legea acestora (art. 969 Cod Civil, - 
convenŃiile legal făcute au putere de lege între părŃi -) şi trebuie respectat întocmai de 
acestea, conform principiului pacta sunt servanda.  

În egală măsură, convenŃia părŃilor are aceeaşi putere de lege şi pentru instanŃa de 
judecată, care trebuie să o respecte întocmai, neputând-o modifica, transforma sau 
interpreta într-un alt mod decât rezultă neîndoielnic din contract.  

Contractul de întreŃinere reprezintă o convenŃie prin care una dintre părŃi se obligă 
să asigure celeilalte părŃi întreŃinere în natură (de regulă, hrană, îmbrăcăminte, încălzire, 
iluminat, etc) iar la deces o înmormântare potrivit obiceiului locului, iar în schimbul 
acestor obligaŃii, cealaltă parte transmite întreŃinătorului un bun.  

ObligaŃiile de întreŃinere inserate în contract au un caracter determinat de părŃi şi 
pot diferi de la un contract la altul, aceasta întrucât fiecare persoană poate avea nevoi şi 
dorinŃe diferite, întreŃinerea fiind astfel cum s-a arătat mai sus, un contract nenumit, 
aşadar fără o reglementare exactă şi limitativă.   

Tocmai în aceasta rezidă caracterul aparte al contractului de întreŃinere, iar 
instanŃa sesizată cu analiza unui astfel de contract nu poate schimba sau limita obligaŃiile 
de întreŃinere stabilite în contract (pacta sunt servanda), tocmai pentru că determinarea 
acestora se face în funcŃie de nevoile întreŃinutului. Aşadar, obligaŃia de întreŃinere nu 



este limitată întotdeauna la cele necesare traiului, ci poate fi completată de diverse alte 
obligaŃii stabilite în sarcina întreŃinătorului.  

Aceasta este situaŃia şi cu contractul de întreŃinere analizat, acesta nefiind un 
contract de întreŃinere obişnuit, ci unul special.  

Caracterul special al acestui contract de întreŃinere este atras de obligaŃia asumată 
de întreŃinători în favoarea defunctei în plus faŃă de asigurarea celor necesare traiului, 
respectiv de obligaŃia de asigurare a asistentei medicale permanente în vederea 
recuperării întreŃinutei şi de suportare a tuturor acestor costuri.  

Date fiind împrejurările în care a fost încheiat acest contract de întreŃinere, 
respectiv chiar după externarea defunctei în urma fracturii suferite la piciorul drept şi 
Ńinând cont de antecedentele medicale ale acesteia (Diabet Zaharat de tip II, hipertensiune 
arterială, obezitate, pierderea vederii) este evident că obligaŃia de asistentă medicală în 
vederea recuperării a fost una esenŃială în executarea contractului.  

Dacă pentru intimaŃi scopul încheierii contractului este deosebit de clar, respectiv 
obŃinerea proprietăŃii asupra imobilului cedat în schimbul întreŃinerii, pentru întreŃinut 
scopul încheierii contractului a fost unul dublu - de a obŃine întreŃinere si de a obŃine 
îngrijire medicală specializată.  

Pe cale de consecinŃă, analiza contractului de întreŃinere în litigiu şi aducerea la 
îndeplinire de către pârâŃi a obligaŃiilor de întreŃinere asumate trebuia realizată dintr-o 
dublă perspectivă, respectiv, îndeplinirea obligaŃiei alimentare şi îndeplinirea obligaŃiei 
de asigurare a asistenŃei medicale permanente.  

Cu toate acestea, analiza realizată de instanŃa de apel asupra contractului de 
întreŃinere şi a modului de îndeplinire a obligaŃiilor asumate de întreŃinători este lapidară 
şi superficială, încălcând principiul pacta sunt servanda şi necesitatea executării întocmai 
a obligaŃiilor asumate.  

Reclamanta solicită instanŃei de recurs să observe următoarele:  
a.) Cu privire la obligaŃia de întreŃinere:  
IntimaŃii s-au obligat prin contractul de întreŃinere să îi asigure defunctei hrană (3 

mese pe zi), iluminat, încălzit, îmbrăcăminte, încălŃăminte, medicamente, spitalizare în 
caz de nevoie şi o înmormântare potrivit obiceiului locului.  

Conform contractului, întreŃinerea a fost echivalată - pentru calculul taxelor 
notariale - la suma de 600 lei/lună, ca atare, cel puŃin în această limită, intimaŃii trebuiau 
să suporte costurile legate de întreŃinerea defunctei, întrucât întreŃinerea nu poate fi 
limitată la o sumă anume, întreŃinătorul fiind obligat a asigura toate cele necesare traiului 
întreŃinutei iar nu a plăti o sumă precisă (cazul rentei viagere).  

Cât priveşte noŃiunea de a asigura cele necesare traiului, aceasta presupune 
procurarea hranei, îmbrăcămintei, medicamentelor etc şi suportarea costurilor legate de 
aceasta, precum şi achitarea facturilor de utilităŃi de către întreŃinători, aceasta 
reprezentând contra prestaŃia pe care întreŃinătorii sunt obligaŃi să o achite în schimbul 
dobândirii proprietăŃii asupra imobilului întreŃinutei.  

Rezultă fără putinŃă de tăgadă din prezentul dosar că, deşi era obligaŃia pârâŃilor 
să asigure defunctei cele necesare traiului, toate aceste cheltuieli erau suportate tot de 
către defunctă, pârâŃii recunoscând la interogator că aceste cheltuieli erau suportate din 
bănii întreŃinutei (întrebarea nr. 10 din interogator, pârâtul răspunde că a păstrat bonurile 
fiscale de cumpărături pentru a-i arăta defunctei ce a cumpărat cu banii primiŃi de la 
aceasta).  



La fel, martorii audiaŃi în cauză confirmă acest aspect, arătând faptul că defuncta 
era cea care îi dădea bani fiului ei pentru a achita cheltuielile de întreŃinere şi cheltuielile 
casei, medicamentele şi alimentele. Toată pensia defunctei era ridicată de către intimaŃi 
aspect relatat de martori, iar cuantumul acesteia era de 900 lei/lună, sumă suficientă 
pentru acoperirea în întregime a cheltuielilor lunare care au presupus îngrijirea defunctei 
în perioada contractului de întreŃinere (declaraŃiile martorelor D.L. şi T.I., persoane foarte 
apropiate defunctei care o cunoştea de peste 40 de ani).  

Cu alte cuvinte defuncta se întreŃinea practic din banii ei, fiind evident că ne 
găsim în prezenŃa unei neexecutări a obligaŃiei de întreŃinere (contra prestaŃia intimaŃilor) 
câtă vreme toate costurile pentru asigurarea celor necesare traiului sunt suportate tot de 
către întreŃinută, iar nu de întreŃinători conform contractului.  

Rezultă de asemenea fără putinŃă de tăgadă din dosar că întreŃinerea defunctei nu 
a fost asigurată în mod continuu, permanent şi exclusiv de pârâŃi, în condiŃiile în care 
reclamanta mergea zilnic la defunctă cu mâncare gătită, îi făcea curăŃenia şi îi spăla (pe 
perioada cât a stat acasă la dânsa, iar în timpul internării în cămin mergea de 2-3 ori pe 
săptămână cu mâncare la aceasta) (declaraŃiile martorelor D.L., T.I., P.S., S.M., T.A.). 

Datorită caracterului alimentar al obligaŃiei de întreŃinere, aceasta trebuie 
executată în mod continuu şi permanent de către întreŃinători, nefiind permise sincope, 
termenele de executare fiind esenŃiale.  

InstanŃa de apel arată că faptul că intimaŃii au recunoscut la interogator că făceau 
cumpărăturile din banii defunctei nu conduce automat la concluzia că obligaŃia de 
întreŃinere nu a fost îndeplinită, la fel cum nici sprijinul acordat de reclamantă mamei sale 
nu poate genera concluzia neîndoielnică că întreŃinătorii au prestat o întreŃinere 
insuficientă şi necorespunzătoare, acest sprijin făcând parte din obligaŃia morală a 
reclamantei.  

În mod cert, contribuŃia pe care reclamanta a avut-o la întreŃinerea defunctei făcea 
parte din obligaŃia morală pe care o avea faŃă de aceasta în calitate de fiică, însă în cazul 
concret contribuŃia reclamantei la întreŃinerea defunctei completa o întreŃinere 
insuficientă şi necorespunzătoare din partea pârâŃilor, împrejurare care atestă 
neexecutarea obligaŃiei de întreŃinere asumată de aceştia.  

Dacă pârâŃii şi-ar fi executat corespunzător obligaŃia de întreŃinere, atunci nu ar fi 
fost necesar ca reclamanta să facă curat, să spele şi să gătească pentru defunctă.  

Totodată, dacă se reŃine existenŃa unei obligaŃii morale de întreŃinere în sarcina 
reclamantei, atunci, cu aceeaşi măsură (a moralităŃii) ar fi trebuit să analizeze şi 
"dezmoştenirea" sa prin acest contract de întreŃinere, in care defuncta a fost îngrijită şi 
întreŃinută, în realitate, de ambii copii, iar nu doar de către întreŃinătorul din contract, 
intimatul P.V..  

Ca atare, rezultă fără dubiu că intimaŃi nu şi-au îndeplinit obligaŃia de întreŃinere, 
defuncta întreŃinându-se în realitate din banii ei sau cu sprijinul reclamantei, iar în situaŃia 
în care una din părŃi nu îşi execută contraprestaŃia la care s-a obligat sancŃiunea nu poate 
fi decât rezoluŃiunea contractului.  

b.) Cu privire la obligaŃia de îngrijire medicală: 
Suntem în prezenŃa unei obligaŃii speciale şi esenŃiale a contractului de întreŃinere 

contestat, prin care intimaŃii s-au obligat să îi asigure defunctei pe lângă întreŃinerea 
clasică prin asigurarea celor necesare traiului şi asistentă medicală permanentă în vederea 
recuperării şi să suporte toate costurile legate de aceasta.  



Clauza contractuală este deosebit de clară şi neinterpretabilă: asigurarea de 
asistenŃă medicală permanentă, iar neexecutarea din partea intimaŃilor este totală întrucât 
aceştia nu au asigurat niciun moment defunctei asistentă medicală ~ asistenŃă medicală 
presupunea asigurarea unei persoane cu pregătire medicală (asistent medical) care să se 
îngrijească de recuperarea defunctei.  

Defuncta era o persoană care tocmai suferise o intervenŃie chirurgicală, era 
imobilizată la pat, era oarbă, cu diabet zaharat şi alte afecŃiuni cronice, astfel că prezenŃa 
unei persoane care să îi asigure asistenŃă medicală era indispensabilă, intimaŃii neavând 
nici pregătirea şi nici cunoştinŃele să facă acest lucru.  

IntimaŃii nu şi-au îndeplinit această obligaŃie (de asigurare a unei îngrijiri 
calificate), ci au preferat să facă ei acele lucruri însa cu totul sporadic şi nesatisfăcător 
dovada cea mai elocventă în acest sens fiind că defuncta avea escare (cauza escarelor 
fiind tocmai nerespectarea programului de recuperare şi de mobilizare a defunctei).  

Recuperarea defunctei presupunea un program zilnic cu efectuarea anumitor 
mişcări regulate de recuperare medicală specifice situaŃiei defunctei, or este evident că 
intimaŃii nu au făcut acest lucru, având un program zilnic de servici.  

InstanŃa de apel atenuează neîndeplinirea obligaŃiei de asigurare a asistentei 
medicale permanente de către intimaŃi spunând că oricum recuperarea defunctei nu 
impunea o îngrijire calificată.  

Statuarea instanŃei de apel este nelegală întrucât prin aceasta instanŃa modifică în 
mod nepermis intenŃia părŃilor, eliminând practic din conŃinutul obligaŃiilor asumate de 
părŃi o obligaŃie esenŃială pentru acestea şi înfrângând principiul libertăŃii contractuale. 

Dacă părŃile s-au înŃeles pentru asigurarea de asistenŃă medicală permanentă, 
instanŃa nu poate trece peste voinŃa acestora (pacta sunt servanda) şi să concluzioneze că 
o această obligaŃie nu s-ar fi impus întrucât nu era necesară. Mai mult, o astfel de 
concluzie depăşeşte limitele de competenŃă ale instanŃei, fiind necesar a exista un punct 
de vedere medical, specializat care să Înlăture necesitatea unei asistenŃe medicale 
calificate.  

Internarea defunctei într-un azil de bătrâni după aproape 4 luni de la externare, 
într-o stare vădit înrăutăŃită (foarte important: într-o instituŃie medicală specializată) nu 
poate reprezenta executarea obligaŃiei de asistenŃă medicală permanentă.  

Azilul de bătrâni în care defuncta a fost internată era doar acreditat sa realizeze şi 
îngrijire medicală, însă aceasta nu însemna că o şi realiza efectiv, contrar celor susŃinute 
de instanŃa de apel.  

Concluzionând, nici această obligaŃie medicală de întreŃinere nu a fost executată 
de către intimaŃi sau a fost executată necorespunzător, astfel că ne găsim în ipoteza 
întrunirii condiŃiilor pentru rezoluŃiunea contractului de întreŃinere.  

Cât priveşte culpa intimaŃilor, aceasta este evidentă, mai cu seamă având în 
vedere că suntem în cadrul unui contract de întreŃinere. Este unanim acceptat în literatura 
de specialitate că datorită caracterul alimentar al obligaŃiei de întreŃinere, executarea 
acesteia conform şi regulat este esenŃială, debitorul fiind de drept în întârziere în caz de 
neexecutare.  

Cu atât mai mult, că această obligaŃie alimentară era dublată şi de o obligaŃie de 
îngrijire medicală, împrejurare în care, intimaŃii sunt culpabili pentru neexecutare sau 
executare necorespunzătoare. 



Suntem în prezenŃa unor obligaŃii de rezultat, iar nu de mijloace, intimaŃii 
obligându-se să asigure întreŃinere alimentară şi medicală defunctei, iar nu să facă tot ce 
le stă în putinŃă pentru a încerca realizarea acestor obligaŃii.  

De esenŃa acestor obligaŃii de rezultat este că, sub aspectul obiectului lor şi a 
scopului urmărit, ele sunt strict precizate, debitorul îndatorându-se să desfăşoare o 
anumită activitate şi să obŃină un rezultat precis determinat - asigurarea hranei 
(întreŃinere) şi a asistenŃei medicale permanente .  

Neatingerea rezultatului prevăzut, creează prezumŃia că debitorul a fost insuficient 
de diligent şi deci s-a aflat în culpă. ObligaŃiile de rezultat se consideră executate doar 
atunci când rezultatul a fost atins, astfel că până la obŃinerea rezultatului, obligaŃia se 
consideră neexecutată.  

IntimaŃii nu şi-au executat nici una din obligaŃiile la care s-au obligat, obŃinând 
practic gratis imobilul proprietatea defunctei - aşadar fără o contraprestaŃie - cheltuielile 
de întreŃinere, cheltuielile alimentare si cu medicamentele fiind suportate de defunctă, iar 
internarea la azilul de bătrâni fiind acoperită în întregime de pensia defunctei, în 
contextul în care cheltuielile cu asistenta medicala permanenta nu au existat.  

Cât priveşte reŃinerea unor împrejurări fără probe, recurenta arată că ne găsim în 
situaŃia în care instanŃa de apel face anumite statuări de ordin medical care nu se justifică 
prin nicio probă ştiinŃifică medicală.   

În acest sens, recurenta se referă la concluziile instanŃei de apel, potrivit cu care, 
apariŃia escarelor la nivelul picioarelor defunctei s-a datorat antecedente lor medicale de 
care aceasta suferea, iar nu lipsei de recuperare şi mobilizare a defunctei, precum şi la 
concluzia că aceasta nu ar fi avut nevoie de îngrijire calificată.  

Sunt concluzii de ordin medical pe care instanŃa nu le poate trage de una singură 
(neavând nicio specializare în acest sens), fiind necesar ca pentru lămurirea unor astfel de 
aspecte instanŃa să comande o expertiză medicală sau punctul de vedere al unui specialist.  

Cu atât mai mult, astfel de împrejurări ar trebuie puse în discuŃia părŃilor, în 
vederea lămuririi lor, părŃile putând propune în acest sens probe.  

Reclamanta consideră că suntem în prezenŃa unor concluzii total nepertinente şi 
nelegale ale instanŃei de apel, nesusŃinute de nicio probă, fiind aşadar în prezenŃa unui 
element de nelegalitate a hotărârii atacate (nu este vorba despre netemeinicia hotărârii 
pentru că nu este vorba despre interpretarea probelor, ci despre reŃinerea unor împrejurări 
fără probe).  

Concluzionând, recurenta arată că, contractul de întreŃinere supus analizei nu a 
fost executat de către intimaŃi (lipsind contraprestaŃia acestora), sancŃiunea rezoluŃiunii 
fiind corectă, justă şi în acelaşi timp şi morală, corespunzând nu doar situaŃiei reale de 
fapt ce rezultă cu privire la executarea contractului de întreŃinere, ci şi voinŃei defunctei, 
care în repetate rânduri a afirmat în prezenŃa martorilor audiaŃi în cauză (după încheierea 
contractului de întreŃinere), că ea are doi copii şi că nu doreşte să favorizeze pe vreunul 
dintre ei (martorele D.L. şi T.I.)  

Pentru toate aceste motive, reclamanta recurentă solicită admiterea recursului, 
astfel cum a fost formulat.  

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâŃii intimaŃi P.V.D. şi P.M. au solicitat 
respingerea recursului reclamantei ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, invocând în 
motivarea întâmpinării excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a recurentei în a forma o 
acŃiune de reziliere a contractului de întreŃinere, dat fiind că, atâta timp cât creditorul de 



întreŃinere, defuncta P.T., nu a introdus o astfel de acŃiune în timpul vieŃii, succesoarea 
acesteia nu are calitatea de a susŃine acŃiunea în rezilierea contractului de întreŃinere, ci, 
eventual, ar fi putut să continue o acŃiune introdusă de mama sa defunctă, ceea ce nu este 
cazul în speŃă. 

În cauză nu sunt incidente dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., întrucât, 
reclamanta nu înŃelege să invoce în recursul său decât motive de netemeinicie. 

PârâŃii şi-au îndeplinit obligaŃia de întreŃinere pe care şi-au asumat-o, aspect 
confirmat de depoziŃiile martorilor audiaŃi în cauză. 

Internarea defunctei într-un azil de bătrâni şi nu într-o instituŃie medicală 
specializată nu înseamnă că pârâŃii nu şi-au îndeplinit obligaŃia medicală de întreŃinere, 
aşa cum nefondat susŃine reclamanta, având în vedere că din toate probele administrate în 
cauză rezultă că pârâŃii au respectat toate recomandările din biletul de ieşire din spital a 
doctorului T., de la Clinica de Ortopedie din Cluj, cu privire la medicaŃia administrată, 
analizele efectuate şi procurarea dispozitivelor speciale pentru bolnavi, aşa cum rezultă 
din dovezile aflate la dosar. 

Este nefondată susŃinerea recurentei, în sensul că instanŃa de apel ar fi reŃinut 
unele împrejurări fără probe, câtă vreme la dosarul cauzei au fost depuse actele medicale 
şi au fost audiaŃi în total 11 martori, şi câtă vreme reclamanta nu a cerut nicicând 
efectuarea unei expertize medicale pentru a dovedi contrariul celor reŃinute de instanŃă. 

Recursul reclamantei este nefondat, iar recursul pârâŃilor este inadmisibil. 
Cu privire la recursul pârâŃilor. 
La termenul de judecată din data de 16.11.2012 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 

137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepŃia inadmisibilităŃii recursului pârâŃilor, excepŃie care 
urmează să fie admisă, motivat pe faptul că motivele de recurs invocate de pârâŃi vizează, 
practic, un aspect de netemeinicie al deciziei recurate, circumscriindu-se astfel 
dispoziŃiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., abrogate prin art. I pct. 1111 din O.U.G. nr. 
138/2000, punct introdus ulterior prin art. I pct. 49 din Legea nr. 219/2005, şi prin art. I 
punct 112 din O.U.G. nr. 138/2000. 

Astfel, prin recursul promovat, pârâŃii au invocat nelegalitatea acordării parŃiale, 
de către instanŃa de apel, a cheltuielilor de judecată ocazionate pârâŃilor în apel, apreciind 
că se cuvenea acordarea în totalitate, în favoarea pârâŃilor, a cheltuielilor de judecată 
dovedite în sumă de 9.920 lei, raportat la complexitatea cauzei, la munca prestată de 
avocat, prin depunerea de întâmpinare, concluzii scrise, note de şedinŃă, prin numărul de 
termene de judecată la care avocatul pârâŃilor a trebuit să se prezinte, etc., toate aceste 
împrejurări invocate de pârâŃi ca argument în susŃinerea recursului lor Ńinând de 
netemeinicia deciziei recurate, întrucât, implică şi presupun o reapreciere a muncii 
avocatului de către instanŃa de recurs, respectiv o reanalizare, în aceste limite, a stării de 
fapt a cauzei (stabilirea numărului de termene la care s-a prezentat avocatul; stabilirea 
necesităŃii depunerii la dosar, de către avocat a unor înscrisuri ori note de şedinŃă, etc.), şi 
o reapreciere a probelor care justifică acordarea, în favoarea pârâŃilor, a onorariului 
avocaŃial justificat prin munca efectiv prestată de avocat. 

Drept urmare, instanŃa de recurs ar fi nevoită să procedeze la o reapreciere a stării 
de fapt a cauzei, prin reaprecierea efectivă a muncii prestate de avocat, prin verificarea 
termenelor la care acesta s-a prezentat, a concluziilor pe care acesta le-a formulat în scris, 
prin redactarea unei întâmpinări, a unor note de şedinŃă, ori a unor concluzii scrise, şi prin 
cenzurarea efectivă a calităŃii muncii prestate de avocat. 



Or, un atare demers este inadmisibil într-un recurs care nu se întemeiază şi pe 
prevederile art. 3041 C.pr.civ., dat fiind că dispoziŃiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au 
fost abrogate. 

Deşi pârâŃii au invocat în susŃinerea recursului lor prevederile art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., susŃinând că instanŃa de apel a încălcat dispoziŃiile art. 274 C.pr.civ., Curtea 
constată că, în realitate, recursul pârâŃilor nu se circumscrie acestor dispoziŃii legale mai 
sus invocate, ci vizează exclusiv un aspect de netemeinicie a deciziei recurate. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor anterior expuse, Curtea va respinge ca 
inadmisibil recursul pârâŃilor. 

Cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei în a solicita 
rezoluŃiunea contractului de întreŃinere, invocată de pârâŃii intimaŃi prin întâmpinare. 

PârâŃii intimaŃi au susŃinut prin întâmpinarea depusă la dosar că reclamanta nu 
justifică în cauză o calitate procesuală activă în a solicita rezoluŃiunea contractului de 
întreŃinere, pe motiv că, defuncta antecesoare a reclamantei nu a solicitat ea însăşi, în 
timpul vieŃii, această rezoluŃiune. 

Curtea constată că această excepŃie este nefondată, motivat pe următoarele 
considerente: 

Este adevărat că dreptul la întreŃinere are un caracter strict personal, însă, 
jurisprudenŃa s-a pronunŃat în sensul că, chiar şi moştenitorii întreŃinutului pot cere 
rezoluŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de către întreŃinător – chiar dacă 
întreŃinutul, în timpul vieŃii sale, nu a cerut această rezoluŃiune - cu motivarea că, deşi 
creanŃa de întreŃinere are un caracter personal, totuşi, acŃiunii pentru rezoluŃiunea 
contractului pe motiv de neexecutare a obligaŃiei de întreŃinere nu i se poate nega 
caracterul patrimonial, deoarece, chiar atunci când se referă la o prestaŃie personală, 
sancŃiunea rezoluŃiunii are un caracter patrimonial, dacă este menită, ca în cazul de faŃă, 
să restabilească echilibrul patrimonial între părŃile contractante (a se vedea în acest sens, 
Tribunalul Suprem, Col. Civ., Decizia nr. 2162/1956 în C.D. 1956, Vol. I. pag. 113; 
idem, Decizia nr. 1318/1957, pag. 376-377; idem, Decizia nr. 546/1977 în C.D. 1977, 
pag. 50; Tribunalul JudeŃean Hunedoara, Decizia nr. 825/1983, în R.R.D. nr. 3/1984, pag. 
70). 

Drept urmare, Curtea constată că excepŃia invocată de pârâŃii intimaŃi este 
nefondată, impunându-se a fi respinsă ca atare. 

Cu privire la recursul reclamantei. 
Cu privire la motivele de recurs prin care se fac trimiteri la starea de fapt a 

cauzei şi la probele administrate în cauză. 
La termenul de judecată din data de 16.11.2012 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 

137 alin. 1 C.pr.civ., a invocat excepŃia inadmisibilităŃii parŃiale a acelor motive de recurs 
prin care se invocă depoziŃiile martorilor audiaŃi în cauză, se fac trimiteri la răspunsurile 
părŃilor la interogator, la actele medicale depuse la dosarul cauzei şi prin care se expune 
starea de fapt a cauzei, dat fiind că aceste motive de recurs vizează netemeinicia deciziei 
recurate, circumscriindu-se astfel dispoziŃiilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent 
abrogate. 

Departe de a cuprinde doar critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanŃei 
de apel, memoriul de recurs al reclamantei conŃine şi motive de netemeinicie, fără să se 
limiteze la a face doar o analiză a nelegalităŃii deciziei instanŃei de apel, conŃinând şi o 
reproducere a stării de fapt a cauzei, o analizare a probaŃiunii administrate (martori, 



interogatorii, înscrisuri, etc.) şi o expunere a relaŃiilor dintre defunctă şi reclamantă, 
respectiv, dintre defunctă şi pârâŃi, această din urmă expunere reprezentând, practic, o 
componentă a stării de fapt a cauzei. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenŃă excepŃia 
inadmisibilităŃii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate. 

Toate acele motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale 
probaŃiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, etc., intră sub incidenŃa 
excepŃiei inadmisibilităŃii, întrucât vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, 
aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C. proc. civ., în prezent 
abrogate. 

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

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

În consecinŃă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea 
în care primele două instanŃe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se 
refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părŃi, ori 
care să tindă la o reapreciere a probaŃiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, 
instanŃa de recurs fiind Ńinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele 
două instanŃe şi fiind obligată de a se abŃine de la orice reanalizare a probelor deja 
administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepŃia inadmisibilităŃii, invocată de instanŃă din 
oficiu, la termenul de judecată din 16.11.2012, este fondată, urmând să fie admisă ca 
atare, cu consecinŃa neluării în seamă a tuturor motivelor de recurs care vizează aspecte 
de netemeinicie a hotărârii recurate. 

Cu privire la motivul de recurs care, afirmativ, s-ar circumscrie punctului 9 al 
art. 304 C.proc.civ. 

Reclamanta recurentă a susŃinut că hotărârea recurată intră sub incidenŃa art. 304 
pct. 9 C.pr.civ., fiind vădit nelegală, pe motiv că prin această hotărâre instanŃa de apel a 
încălcat „legea părŃilor”, această lege a părŃilor nefiind altceva decât contractul de 
întreŃinere încheiat între defunctă şi pârâŃi. 

Potrivit art. 304 pct. 9 C.pr.civ., este posibilă modificarea unei hotărâri când 
hotărârea pronunŃată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea ori aplicarea 
greşită a legii. 

Doctrina de specialitate a fost constantă în a aprecia că prin acest motiv de 
modificare se înŃelege încălcarea unei dispoziŃii legale, adoptate de legiuitor, iar nu 
încălcarea unei „legi a părŃilor”, ştiut fiind că părŃile unui act juridic civil nu au calitatea 
de legiuitor în sensul constituŃional şi de dicŃionar explicativ al termenului, şi că 
formularea consacrată în art. 969 C.civ. – conform căruia convenŃiile legal făcute au 
putere de lege între părŃile contractante -, nu trebuie înŃeleasă în sensul că contractul 
dintre două persoane fizice este o lege, în sensul de act normativ general obligatoriu, ci în 
sensul că părŃile care încheie respectivul contract trebuie să îşi execute întocmai clauzele 
la care s-au obligat prin acel contract. 



Este ştiut faptul că art. 969 C.civ. consacră principiul forŃei obligatorii a 
contractului, această forŃă obligatorie trebuind înŃeleasă în sensul că, pe de o parte, 
contractul are forŃă obligatorie între părŃile contractante, iar pe de altă parte, forŃa 
obligatorie a contractului este aceeaşi şi pentru instanŃele de judecată, care au sarcina de a 
asigura executarea contractului în ipoteza în care debitorul nu îşi execută voluntar 
obligaŃiile pe care şi le-a asumat, dacă, în această din urmă ipoteză, creditorul se va 
adresa instanŃelor de judecată. 

În ceea ce priveşte forŃa obligatorie a contractului între părŃi, aceasta comportă 
următoarele componente: părŃile contractante sunt Ńinute să execute întocmai, una faŃă de 
cealaltă obligaŃiile la care s-au îndatorat, executarea trebuind să aibă loc la termenele şi în 
condiŃiile stabilite; contractul nu poate fi revocat prin voinŃa uneia dintre părŃile 
contractante; obligaŃiile contractuale trebuie să fie executate întotdeauna cu bună-
credinŃă, în conformitate cu art. 970 alin. 1 C.civ., care prevede „convenŃiile trebuie 
executate cu bună-credinŃă”, adică cu respectarea obligaŃiei de loialitate şi a obligaŃiei de 
cooperare (a se vedea în acest sens, Liviu Pop, Drept Civil – Teoria Generală a 
ObligaŃiilor, Vol. I, Ed. FundaŃiei Chemarea Iaşi, 1993, pag. 65). 

Referitor la forŃa obligatorie a contractului în raport cu instanŃa de judecată 
aceasta trebuie înŃeleasă în sensul că, în caz de litigiu între părŃi, judecătorul nu numai că 
poate, dar este chiar obligat să dispună executarea contractului, iar pentru atare finalitate, 
judecătorul are posibilitatea de a interpreta contractul în conformitate cu dispoziŃiile art. 
977 şi urm. C.civ., adică de a determina şi clasifica conŃinutul contractului, a clauzelor 
sale, în scopul stabilirii drepturilor şi a obligaŃiilor născute din acesta, privitor la care 
există un litigiu între părŃile contractante. 

Drept urmare, un contract încheiat între două persoane fizice, chiar dacă prin 
prisma art. 969 C.civ., are putere de lege între părŃile contractante – această lege trebuind 
înŃeleasă în sensul anterior arătat, adică părŃile trebuie să îşi execute întocmai obligaŃiile 
pe care şi le-au asumat prin contract, fiind Ńinute de această executare prin chiar clauzele 
contractuale -, nu poate fi asimilat unei norme juridice, unei legi adoptate de organul 
legiuitor constituŃional, respectiv, nu are natura juridică a unui act normativ general 
obligatoriu. 

De altfel, în doctrina de specialitate s-a arătat că prin motivul de modificare 
prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., se are în vedere, în primul rând, încălcarea legii de 
drept substanŃial, iar în al doilea rând, nesocotirea legii de drept procesual ( a se vederea 
în acest sens Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, - Codul de procedură civilă comentat şi 
adnotat, Ed. All Bucureşti, 1996, pag. 487). 

Încălcarea legii de drept substanŃial poate îmbrăca mai multe aspecte: aplicarea 
unui text de lege străin situaŃiei de fapt, extinderea normei juridice dincolo de ipotezele la 
care se aplică, ori restrângerea nejustificată a aplicării prevederilor acesteia (de exemplu, 
aplicarea unor norme de drept comun la situaŃii pentru care există o normă specială; 
aplicarea unei norme speciale, prin analogie, la situaŃii ce nu cad sub incidenŃa ei); 
textului de lege corespunzător situaŃiei de fapt i s-a dat o interpretarea greşită (inclusiv în 
cazul în care norma juridică este obscură şi, deci, susceptibilă de interpretare, dar 
interpretarea dată în speŃă nu este justă); violarea unor principii generale de drept. 

Desigur, aici trebuie să se facă distincŃie între caracterul imperativ sau dispozitiv 
al normei de drept material ce a fost nesocotită, pentru a se putea stabili partea care are 
dreptul să invoce acest motiv de recurs, precum şi condiŃiile ce trebuie îndeplinite. 



În ceea ce priveşte prima ipoteză conŃinută în art. 304 pct. 9 C.pr.civ., respectiv, 
lipsa de temei legal a hotărârii recurate, aceasta este susceptibilă de mai multe 
interpretări, şi anume: vizează fie aplicarea unei norme juridice străine situaŃiei de fapt, 
fie este vorba de împrejurarea că hotărârea şi-a pierdut fundamentul juridic, această din 
urmă interpretare ivindu-se în legătură cu problema aplicării în timp a legilor. 

În mod excepŃional, este posibil să se fi nesocotit o lege de drept procesual, dar 
această nesocotire să nu atragă în cauză incidenŃa în cauză a prevederilor art. 105 alin. 2 
C.pr.civ., astfel încât, motivul de recurs de nelegalitate să nu poată fi circumscris art. 304 
pct. 5 C.pr.civ., ci doar punctului 9 al aceluiaşi articol. 

Oricum, textul art. 304 pct. 9 C.pr.civ. are în vedere încălcarea ori aplicarea 
greşită a unei legi în sensul de act normativ edictat de puterea legiuitoare constituŃională, 
iar nu a unui contract, în sensul de lege a părŃilor. 

Drept urmare, Curtea constată că este nefondat motivul de recurs prin care se 
susŃine că instanŃa de apel ar fi aplicat greşit legea, respectiv, „legea părŃilor”, care în 
speŃă este contractul de întreŃinere în litigiu. 

Prin prisma art. 306 alin. 3 C.pr.civ. Curtea constată că acest motiv de recurs, 
circumscris art. 304 pct. 9 C.pr.civ. poate fi interpretat în sensul că instanŃa de apel a 
nesocotit dispoziŃiile art. 969 C.civ., respectiv, principiul pacta sunt servanda. 

Este ştiut faptul că, în Vechiul Cod civil nu exista o reglementare expresă a 
contractului de întreŃinere, acesta nu beneficia de o reglementare juridică specială, 
încadrându-se în categoria contractelor nenumite, deşi era adesea întâlnit în practică. 

Aşa fiind, s-a admis că un contract de întreŃinere este guvernat de regulile 
generale aplicabile în materie de contracte ( a se vedea în acest sens, Fr. Deak, Contractul 
de întreŃinere, în Fr. Deak, St. Cărpenaru – Drept Civil. Contractele speciale. Dreptul de 
autor. Dreptul de moştenire, Bucureşti, 1986, pag. 303). 

ÎntreŃinerea reprezintă un contract consensual, sinalagmatic, translativ de 
proprietate şi intuitu personae, acest din urmă caracter decurgând din aceea că, de regulă, 
contractul de întreŃinere se încheie în considerarea atât a persoanei întreŃinătorului, cât şi 
a întreŃinutului. 

În ceea ce priveşte condiŃiile de validitate ale contractului de întreŃinere, acestea 
sunt cele general valabile oricărei convenŃii, conform stipulaŃiilor cuprinse în art. 948 
C.civ., respectiv, capacitatea de a contracta, consimŃământul valabil al părŃii ce se obligă, 
un obiect determinat şi o cauză licită. 

ObligaŃia principală a întreŃinutului constă în a transmite întreŃinătorului un bun în 
schimbul întreŃinerii, respectiv, de a transfera proprietatea bunului la întreŃinător, de a 
preda bunul, de a garanta pentru evicŃiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului, iar 
obligaŃia întreŃinătorului constă în a asigura prestarea întreŃinerii, obligaŃie care, în esenŃă, 
este o obligaŃie de a face, ce se execută zi cu zi. 

Datorită caracterului alimentar al obligaŃiei de întreŃinere, termenele de executare, 
de zi cu zi, au caracter esenŃial, în sensul dispoziŃiilor art. 1079 pct. 3 C.civ., debitorul 
fiind de drept în întârziere, motiv pentru care creditorul, adică întreŃinutul, poate cere 
rezoluŃiunea în caz de neexecutare, fără ca instanŃa de judecată să poată acorda 
debitorului, adică întreŃinătorului, vreun termen de graŃie pentru plată. 

Locul executării întreŃinerii este acela stabilit de părŃi, de comun acord, iar în lipsă 
de stipulaŃie expresă, acela al domiciliului întreŃinutului. 



Fiind o convenŃie sinalagmatică nenumită, întreŃinerea intră sub incidenŃa 
dispoziŃiilor art. 1020 C.civ., potrivit cărora, condiŃia rezolutorie este subînŃeleasă 
totdeauna în contractele sinalagmatice, în cazul când una din părŃi nu îndeplineşte 
angajamentul său. 

Regulile de drept aplicabile rezoluŃiunii contractului de întreŃinere, ca şi contract 
nenumit, nu pot fi decât cele desprinse din art. 1020 şi art. 1021 C.civ., aplicabile 
convenŃiilor în general. 

Prin esenŃa ei, rezoluŃiune presupune o neexecutare culpabilă a obligaŃiilor 
asumate, astfel încât, nu orice neexecutare poate duce la rezoluŃiune, ci numai aceea care 
este culpabilă. 

Reclamanta recurentă a susŃinut că pârâŃii nu şi-au îndeplinit culpabil obligaŃia de 
întreŃinere, prin aceea că, pe de o parte, nu şi-au executat nici obligaŃia de asigurare a 
celor necesare traiului defunctei, dar nici obligaŃia de asigurare a asistenŃei medicale 
permanente şi de suportare a costurilor aferente, iar pe de altă parte, că nu au asigurat 
întreŃinerea în mod continuu, permanent şi exclusiv de către pârâŃi, câtă vreme defuncta a 
fost internată într-un azil de bătrâni, iar nu într-o instituŃie medicală specializată. 

Prin contractul de întreŃinere autentificat sub nr. 2416/12.06.2007, încheiat între 
defuncta P.T., în calitate de întreŃinută, şi pârâŃii P.V.D. şi P.M., în calitate de 
întreŃinători, defuncta a dat cu titlu de întreŃinere pârâŃilor nuda proprietate asupra cotei 
de 6/8-a parte din imobilul construcŃie şi teren aferent, situat în Cluj-Napoca, str. G., 
înscris în CF nr. 157226 Cluj, A+1, nr. top 4952/2/2, iar întreŃinătorii s-au obligat în 
schimb să îi asigure „întreŃinerea viageră şi îngrijirea ce constă din: hrană, iluminat, 
încălzit, îmbrăcăminte, încălŃăminte, medicamente, spitalizare în caz de nevoie şi să o 
înmormânteze cu toată cinstea cuvenită potrivit obiceiului locului”, întreŃinătorii 
obligându-se totodată să suporte costurile ocazionate de asistenŃa medicală permanentă în 
vederea recuperării întreŃinutei. 

În acelaşi contract de întreŃinere s-a stipulat în mod expres clauza conform căreia 
„întreŃinerea se va presta atât la domiciliul întreŃinutei din Cluj-Napoca, str. GalaŃi nr. 25, 
judeŃul Cluj, cât şi la domiciliul întreŃinătorului din Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 67 
ap. 4, judeŃul Cluj, personal de către întreŃinător, sau prin personal angajat, precum şi în 
instituŃii de recuperare şi îngrijire pentru bătrâni şi va consta din asigurarea a trei mese 
zilnice, plata facturilor de curent electric, gaz metan, apă canalizare, salubritate, telefon, 
încălzirea imobilului ce face obiectul prezentului contract, asigurarea îmbrăcămintei de 
sezon şi a încălŃămintei, asigurarea tuturor medicamentelor în caz de boală, spitalizare în 
caz de nevoie” …. 

Prin urmare, părŃile contractante ale contractului de întreŃinere au statuat în mod 
expres faptul că întreŃinerea poate fi prestată fie la domiciliul întreŃinutei, fie la domiciliul 
întreŃinătorilor, fie în instituŃii de recuperare şi îngrijire pentru bătrâni, fie personal de 
către întreŃinător, fie prin personal angajat. 

Drept urmare, Curtea constată că este nefondată susŃinerea reclamantei recurente, 
conform căreia prin internarea defunctei într-un azil de bătrâni, s-ar fi nesocotit de către 
pârâŃii întreŃinători „legea părŃilor”, adică contractul de întreŃinere, şi că, astfel, pârâŃii nu 
şi-ar fi îndeplinit corespunzător obligaŃia de întreŃinere pe care şi-au asumat-o. 

Starea de fapt reŃinută de instanŃa de apel – stare de fapt la care instanŃa de recurs 
este datoare să se raporteze, dat fiind că, urmare a abrogării pct. 10 şi 11 ale art. 304 
C.pr.civ., instanŃa de recurs nu mai poate reaprecia, analiza, ori schimba starea de fapt 



deja reŃinută -, relevă împrejurarea că pârâŃii intimaŃi îi duceau defunctei de mâncare, îi 
procurau şi îi administrau medicamentele necesare, defuncta fiind insulino-dependentă, 
defuncta exprimându-se faŃă de unul din martori că singurele persoanele care o îngrijau 
erau fiul şi nora sa, chiar dacă defuncta mai avea o fiică. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea constată că nu poate fi primită susŃinerea 
reclamantei recurente, în sensul că intimaŃii nu şi-au executat corespunzător obligaŃia de 
întreŃinere, atât cea de întreŃinere uzuală, cât şi obligaŃia de îngrijire medicală. 

Tribunalul a mai reŃinut, ca stare de fapt, împrejurarea că, raportat la fractura 
suferită de defunctă, se impunea urmarea doar a recomandărilor medicale menŃionate de 
Clinica de Ortopedie şi Traumatologie, însă, nu se impunea o îngrijire medicală calificată 
din perspectiva fracturii suferite în asociere cu celelalte boli ale defunctei. 

Nu poate fi, astfel, împărtăşită susŃinerea recurentei, în sensul că intimaŃii nu şi-au 
respectat obligaŃia de întreŃinere constând în obligaŃia de asistenŃă medicală în vederea 
recuperării defunctei, în urma fracturii suferite la piciorul drept. 

În ceea ce priveşte celelalte componente ale obligaŃiei de întreŃinere, astfel cum 
acestea au fost expres stipulate în contractul de întreŃinere încheiat între părŃi, Tribunalul 
a reŃinut, pe baza ansamblului probelor administrate în cauză că „obligaŃiile asumate de 
către intimaŃi au fost aduse la îndeplinire”. 

Prin urmare, raportat la starea de fapt reŃinută de Tribunal, Curtea este nevoită să 
constate că intimaŃii şi-au îndeplinit obligaŃia de întreŃinere pe care şi-au asumat-o şi, pe 
cale de consecinŃă, să înlăture aceste motive din recursul reclamantei ca fiind nefondate. 

A aprecia în alt mod decât a statuat Tribunal din punct de vedere al stării de fapt, 
ar însemna ca instanŃa de recurs să schimbe circumstanŃele de fapt ale cauzei, să 
reanalizeze starea de fapt, respectiv, să procedeze la o reapreciere şi reinterpretare a 
tuturor probelor administrate în cauză, demers incompatibil cu actuala structură legală a 
recursului. 

Cu privire la motivul de recurs prin care se invocă reŃinerea de către instanŃa de 
apel a unor împrejurări fără probe. 

Recurenta a susŃinut că hotărârea instanŃei de apel ar fi nelegală, întrucât a reŃinut 
împrejurări fără probe atunci când a concluzionat cu privire la starea de sănătate a 
defunctei, în absenŃa unei expertize medicale, ori al unui punct de vedere al unui 
specialist, instanŃa neavând, în mod evident, cunoştinŃe medicale de specialitate. 

Curtea constată că această susŃinere a reclamantei recurente este nefondată, 
întrucât, la dosarul cauzei au fost depuse actele medicale ale defunctei, respectiv, foile de 
observaŃie clinică generală, fişa de consultaŃii medicale, planul terapeutic, biletul de ieşire 
din spital, un raport de expertiză medico-legală psihiatrică în ceea ce o priveşte pe 
defunctă, adeverinŃe medicale, alte înscrisuri medicale, acte medicale în raport de care 
instanŃa de apel a apreciat, recurgând la prezumŃiile reglementate de art. 1199 şi urm. 
C.civ., că defuncta a decedat datorită bolilor de care suferea, respectiv diabet, 
hipertensiune, afecŃiuni renale, şi că în contextul acestor boli, nu se putea evita apariŃia 
escarelor la nivelul picioarelor. 

Art. 1199 C.civ. prevede că prezumŃiile sunt consecinŃele ce legea sau magistratul 
trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. 

Făcând aplicarea art. 1199 C.civ. şi a dispoziŃiilor art. 129 alin. 4 şi 5 C.pr.civ., 
coroborat cu art. 295 C.pr.civ., instanŃa de apel putea, în mod legal, să apeleze la 
prezumŃii, pentru a proba o anumită stare de fapt pe care instanŃa a reŃinut-o. 



În literatura de specialitate s-a apreciat că prezumŃiile nu sunt mijloace de probă 
în sensul propriu al cuvântului şi de aceea Codul de procedură civilă nu conŃine o 
reglementare expresă a acestora (a se vedea în acest sens G. Boroi, D. Rădescu, Codul de 
procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. All Bucureşti, 1996, pag. 265), însă, 
jurisprudenŃa a fost constantă în a recunoaşte că uneori judecătorul este obligat să 
pornească de la fapte probatorii conexe pentru ca, pe care de raŃionament, să ajungă să 
stabilească existenŃa sau inexistenŃa faptului principal care formează obiectul litigiului. 

Prin prezumŃii nu se poate dovedi direct faptul care a dus la naşterea litigiului, ci 
un alt fapt vecin şi conex, din a cărui existenŃă se va trage apoi concluzia cu privire la 
existenŃa sau inexistenŃa faptului necunoscut ce trebuie dovedit. 

PrezumŃiile sunt deci, probe indirecte, întrucât, reprezentând concluziile trase de 
lege sau de judecător de la un fapt cunoscut la un fapt necunoscut, pentru stabilirea 
raportului juridic dintre părŃi, este necesar să se apeleze la inducŃia sau deducŃia 
realităŃilor împrejurărilor speŃei, pe calea raŃionamentelor de la cunoscut la necunoscut. 

PrezumŃiile reprezintă rezultatul a două raŃionamente: mai întâi, din cunoaşterea 
probelor directe (înscrisuri, depoziŃii testimoniale, etc.), judecătorul induce, printr-un 
prim raŃionament, existenŃa în trecut a unui fapt care este vecin şi conex cu faptul 
generator de drepturi; apoi, printr-un al doilea raŃionament, din cunoaşterea faptului vecin 
şi conex, judecătorul deduce existenŃa faptului principal, datorită legăturii de conexitate 
dintre aceste două fapte. 

Prin urmare, Curtea constată că instanŃa de apel nu a reŃinut o stare de fapt fără 
probe, ci această stare de fapt se întemeiază pe prezumŃii, în condiŃiile art. 1199 C.civ. şi 
art. 1203 C.civ., acest din urmă text legal prevăzând că prezumŃiile care nu sunt stabilite 
de lege sunt lăsate la luminile şi înŃelepciunea magistratului, aceste prezumŃii fiind 
permise magistratului doar în cazurile în care este permisă şi dovada prin martori. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea constată că şi acest motiv din recursul reclamantei 
este fondat. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 
304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat 
recursul reclamantei. (Judecător Carmen Maria ConŃ) 

 
 
 

AcŃiune în răspundere contractuală. Contract încheiat cu privire la 
recuperarea unor terenuri. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4557/R din 1 noiembrie 2012  

Prin acŃiunea civilă înregistrată la Judecătoria Baia Mare la data de 07.10.2009 
reclamantul A.A.V. a chemat în judecată pârâta A.M., solicitând instanŃei să oblige , în 
temeiul disp. art. 1073 C. Civil pârâta la îndeplinirea exactă a obligaŃiei asumate prin 
contractul sub semnătură privată încheiat la 22.07.2005 , prin care aceasta s-a obligat 
să-i plătească un comision de 10 % din preŃul de vânzare a unor terenuri proprietatea sa 
, respectiv să-i remită suma de 30862 euro; În temeiul disp. art . 1088 C. Civil să oblige 
pârâta la plata de daune interese cu dobândă legală la această sumă începând cu data 
introducerii acŃiunii şi până la completa acoperire a debitului; Cu cheltuieli de judecată 



constând în taxa de timbru şi onorariul de avocat precum şi alte cheltuieli ocazionate de 
purtarea procesului , în caz de opunere. 

Prin sentinŃa civilă nr. 2795 din 7.11.2011, pronunŃată de Judecătoria Sighetu 
MarmaŃiei a fost respinsă acŃiunea civilă formulată de reclamantul A.A.V. în 
contradictoriu cu pârâta A.M., reclamantul fiind obligat să achite pârâtei suma de 3480 
lei, cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa de fond a reŃinut că prin acŃiunea 
civilă înregistrată la Judecătoria Baia Mare reclamantul A.A.V. a chemat în judecată pe 
pârâta A.M., solicitând instanŃei să oblige pârâta, în temeiul disp. art. 1073 C. Civil la 
îndeplinirea exactă a obligaŃiei asumate prin contractul sub semnătură privată încheiat la 
22.07.2005, prin care aceasta s-a obligat să-i plătească un comision de 10 % din preŃul de 
vânzare a unor terenuri proprietatea sa, respectiv să-i remită suma de 30862 euro, cu 
daune interese egale cu dobânda legală la această sumă începând cu data introducerii 
acŃiunii şi până la completa acoperire a debitului, cu cheltuieli de judecată. 

Reclamantul a învederat că se cunoaşte cu pârâta de prin anii 1990, fiind în 
raporturi de prietenie, în anul 2005, pârâta a solicitat reclamantului ajutorul pentru 
recuperarea unor terenuri a căror retrocedare nu reuşea să o obŃină, în mun. Zalău, jud. 
Sălaj. Cum demersurile necesare în acest scop presupuneau deplasări numeroase la Zalău, 
procurarea de acte, efectuarea de expertize şi lucrări topografice, iar pârâta nu dispunea 
de banii necesari, părŃile au încheiat la 22 iulie 2005 convenŃia sub semnătură privată prin 
care reclamantul se obliga să o asiste şi să o consilieze pe pârâtă sub toate aspectele în ce 
priveşte vânzarea unor terenuri în suprafaŃă totală de 27.034 mp în schimbul unui 
comision de 10 % din preŃul obŃinut prin vânzare.  

De asemenea, reclamantul a învederat că în executarea acestei convenŃii s-a 
ocupat pe cheltuiala sa de formalităŃile necesare în vederea retrocedării terenurilor 
inclusiv punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate, a contactat mai multe 
agenŃii imobiliare precum şi direct potenŃiali clienŃi interesaŃi de achiyiŃionarea 
terenurilor, a întocmit studii geotehnice, făcând mari eforturi financiare şi de timp, care 
au durat aproape 2 ani şi drept consecinŃă pârâta a obŃinut terenurile din Zalău şi a reuşit 
să vândă cea mai mare parte din ele obŃinând în total suma de 548620 euro, sumă din care 
conform convenŃiei pârâta avea obligaŃia de a remite reclamantului 10 %, respectiv 54862 
euro. La diferite termene şi în diferite modalităŃi de plată, pârâta a remis reclamantului 
până în prezent suma de 24.000 euro din această datorie, rămânând un rest de plată de 
30862 euro. 

Prin întâmpinare pârâta a susŃinut că nu datorează reclamantului în baza 
convenŃiei sub semnătură privată invocată de către acesta vreo sumă de bani, acesta 
neîndeplinindu-şi obligaŃiile asumate. Consilierea şi asistenŃa sub toate aspectele viza 
exclusiv vânzarea terenului din CF 598 Zalău nr. top 2658, 1095, 2678, 1084, 2679, or 
pârâta nu a fost pusă în posesia terenului înscris în CF 598 Zalău nr. top 1095, 2658, 
2867, 2679 întrucât pe aceste numere topografice au fost emise titluri de proprietate pe 
numele altor persoane. Pentru CF 698 Zalău nr. top 1094 nici până în prezent nu i s-a 
restituit pârâtei dreptul de proprietate. Contractele de vânzare cumpărare la care face 
referire reclamantul se referă la alte numere topografice şi de CF.  

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a arătat că şi-a îndeplinit 
întocmai obligaŃiile asumate prin convenŃie. Consilierea şi asistenŃa prestată de către 
reclamanta constat în prezenŃa şi susŃinerea intereselor pârâtei la şedinŃele Comisiei 



Locale de aplicare a Fondului Funciar, audienŃele la Preşedintele Comisiei de Lege 
18/1991, la Primarul Municipiului Zalău şi la juristul din cadrul Primăriei. Reclamantul a 
fost cel care în baza relaŃiilor sale a reuşit să obŃină promisiune acordării terenului în 
schimb pe amplasamentul identificat în titlul de proprietate. Toate demersurile pentru 
efectuarea schiŃelor topografice privind terenul au fost efectuate de reclamant împreună 
cu pârâta, el a fost cel care a mers la faŃa locului cu topograful ales de pârâtă şi cu 
topograful Primăriei Zalău pentru a verifica şi identifica amplasamentul. La momentul 
când s-a semnat convenŃia, pârâta nu mai avea nici o speranŃă să obŃină teren în natură, 
fiind sfătuită de cei de la Primărie să atace titlurile de proprietate ale celor care au primit 
teren pe amplasamentul cerut de ea. Acesta a fost motivul pentru care a şi făcut 
menŃiunea pe convenŃie că va plăti comisionul numai dacă va obŃine terenul fără proces. 

 Prin SentinŃa Civilă nr. 10825 din 15.12.2009 a Judecătoriei Baia Mare – SecŃia 
Civilă a fost admisă excepŃia de necompetenŃă teritorială invocată de pârâtăşi declinată 
competenŃa de soluŃionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei. 

La Judecătoria Sighetu MarmaŃiei cauza a fost înregistrată sub dosar nr. …/2010.  
Analizând actele şi lucrările dosarului instanŃa a reŃinut că părŃile se cunosc de 

prin anii 1990, fiind în raporturi de prietenie. În acest context, în anul 2005, pârâta a 
solicitat reclamantului ajutorul pentru recuperarea unor terenuri a căror retrocedare nu 
reuşea să o obŃină, în mun. Zalău, jud. Sălaj şi părŃile au încheiat la 22 iulie 2005 
convenŃia sub semnătură privată prin care reclamantul se obliga să o asiste şi să o 
consilieze pe pârâtă sub toate aspectele în ce priveşte vânzarea unor terenuri în suprafaŃă 
totală de 27.034 înscrise în CF 598 Zalău nr. top 2658, 1085, 2867, 2678, 1094, 2679 în 
schimbul unui comision de 10 % din preŃul obŃinut prin vânzare.  

Conform răspunsului dat la interogator de pârâta A.M. reclamantul a venit cu 
propunerea de a-i acorda sprijin în reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri 
care au aparŃinut antecesorilor săi, pe raza loc. Zalău. În răspunsul dat la interogator 
reclamantul a învederat faptul că activitatea de consiliere şi asistenŃă prestată de el în 
vânzarea terenurilor înscrise în CF 598 Zalău nr. top 2658, 1095, 2867, 1094, 2679 a 
constat în discuŃii cu primarul şi prefectul. A sfătuit-o pe reclamantă cu privire la adresele 
către Primărie şi Prefectură. A publicat articole într-un ziar regional Jurnalul de Vineri cu 
privire la nelegalităŃile săvârşite de autorităŃile locale în raport cu reclamantul. 

Relevând depoziŃia martorilor I.I. şi T.I., audiaŃi în cadrul procesual, prima 
instanŃă a apreciat că acŃiunea reclamantului nu este admisibilă în condiŃiile în care nu 
reclamantul ci pârâta s-a ocupat de formalităŃile punerii în posesie şi obŃinerii titlului de 
proprietate, dovadă demersurile efectuate la agenŃia imobiliară, contractul de prestări 
servicii încheiat cu administratorul agenŃiei, demersurile pentru identificarea suprafeŃelor 
de teren. 

InstanŃa de fond a reŃinut că activitatea reclamantului a constat în prezenŃa şi 
susŃinerea intereselor pârâtei la şedinŃele Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, 
audienŃele la Preşedintele Comisiei de Lege 18/1991, la Primarul Municipiului Zalău şi la 
juristul din cadrul Primăriei. Potrivit susŃinerilor, reclamantul a fost cel care în baza 
relaŃiilor sale a reuşit să obŃină promisiunea acordării terenului în schimb pe 
amplasamentul identificat în titlul de proprietate. Terminologia folosită chiar de 
reclamant că în baza relaŃiilor sale a reuşit să obŃină promisiunea acordării terenului în 
schimb pe amplasamentul identificat în titlul de proprietate a dus-o cu gândul la noŃiunea 
de trafic de influenŃă, activitate pentru care în nici un caz reclamantul nu ar trebui să 



pretindă remunerarea. În consecinŃă instanŃa apreciind că reclamantul nu a probat 
îndeplinirea întrutotul a obligaŃiilor asumate prin înscrisul sub semnătură privată denumit 
ConvenŃie a respins acŃiunea.  

Prin decizia civilă nr. 188/A din 04.07.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş 
s-a respins apelul declarat de apelantul A.A.V. în contradictoriu cu intimata A.M. 
împotriva sentinŃei civile nr. 2795 din 7.11.2011, pronunŃată de Judecătoria Sighetu 
MarmaŃiei. 

A fost obligat apelantul să achite intimatei suma de 3.000 lei, cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Prin încheierea şedinŃei Camerei de consiliu din data de 5 iunie 2012 a fost 

admisă cererea de reexaminare a încheierii din 15.05.2012 şi s-a dispus scutirea 
petentului A.A.V. de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 2132,5 lei. 

Analizând apelul declarat, Tribunalul l-a apreciat nefondat şi l-a respins, pentru 
considerentele ce succed: 

În dovedirea pretenŃiilor formulate prin acŃiunea introductivă, reclamantul A.A.V. 
s-a prevalat de actul sub semnătură privată denumit „ConvenŃie” încheiat în data de 
22.07.2005, conform căruia reclamantul s-a obligat faŃă de pârâtă să o consilieze şi să o 
asiste sub toate aspectele în ce priveşte vânzarea terenului din CF 598 Zalău, nr. topo 
2658, 1095, 2867, 2678, 1094, 2679 în suprafaŃă totală de 27034 mp, iar pârâta A.M. s-a 
obligat să-i achite reclamantului o sumă egală cu 10% din preŃul de vânzare al terenului 
de mai sus, în caz că intrarea în posesie a terenurilor se va derula fără un proces civil de 
la data menŃionată în convenŃie. 

Din adresa nr. 17324 din 14.07.2005 emisă de Primăria Municipiului Zalău 
rezultă că pentru numerele topografice menŃionate în convenŃia părŃilor au fost emise trei 
titluri de proprietate în favoarea altor persoane şi alte trei persoane au fost trecute pe 
amplasamentul respectiv în planul de parcelare. Aceasta a fost situaŃia care a determinat 
încheierea convenŃiei dintre părŃi. Prin adeverinŃa nr. 61166 din 8.12.2009 se atestă că în 
schimbul nr. topo 1095, 2658, 2678 şi 2679, înscrise în CF nr 598 Zalău, petentei A.M. i 
s-a retrocedat teren în schimb pe un alt amplasament, în locul numit Sub Ravaszval, 
întrucât vechiul amplasament era ocupat şi nu putea fi restituit în natură. 

Contractele de vânzare cumpărare încheiate între pârâta A.M. şi diverse persoane 
fizice sau juridice, precum şi antecontractele depuse la dosar nu vizează terenurile 
identificate topografic conform convenŃiei datate 22.07.2005. În cauză nu s-a invocat sau 
dovedit că părŃile ar fi convenit o novaŃie prin schimbare de obiect. De asemenea, plăŃile 
pretins efectuate de pârâta A.M. în beneficiul reclamantului (14.000 euro în 19.09.2006, 
patru rate la creditul contract de SC A.T.) nu sunt apte a proba îndeplinirea parŃială de 
către pârâtă a angajamentului asumat potrivit susŃinerilor reclamantului. Prin răspunsul la 
întrebarea nr. 5 din interogatoriu pârâta a arătat că a remis reclamantului suma totală de 
20.000 euro „ca ajutor prietenesc şi nu comision în baza convenŃiei”.  

Dincolo de aspectul lipsei identităŃii terenului, apelantul nu a dovedit nici 
îndeplinirea obligaŃiei asumate contractual. Răspunsul pârâtei la întrebarea nr. 4 din 
interogatoriu, conform căruia ea a fost cea care s-a ocupat de formalităŃile punerii în 
posesie şi obŃinerea titlului de proprietate se coroborează cu declaraŃiile martorilor I.I., 
administrator al agenŃiei imobiliare M. prin intermediul căreia s-a realizat vânzarea a 
cinci terenuri, (care a arătat că „domnul T.” l-a contactat iniŃial telefonic, după care doar a 



însoŃit-o pe pârâtă, pentru serviciile prestate martorul a fost remunerat de aceasta) şi T.I., 
expert topograf care a consiliat-o pe pârâtă şi a întocmit o parte din documentaŃia 
necesară pentru terenuri. 

PrestaŃiile invocate de către reclamant prin răspunsul la întrebarea nr. 5 din 
interogatoriu (discuŃii cu primarul şi cu prefectul, sfătuirea reclamantei cu privire la 
adresele către primărie, publicarea de articole în ziarul „Jurnalul de Vineri” referitor la 
neregularităŃile săvârşite de autorităŃile locale în raport cu reclamanta, constând în faptul 
că s-au emis titluri de proprietate pentru alte persoane pe vechiul amplasament), deşi în 
parte susŃinute probator prin fotocopiile ziarelor depuse la dosar şi prin declaraŃiile 
martorilor N.C. şi D.I., exced obiectului convenŃiei dintre părŃi, astfel cum a fost 
determinat acesta, obiect care s-a rezumat la „consilierea şi asistarea în ce priveşte 
vânzarea terenului”, iar asupra terenului avut în vedere de părŃi nu s-a reconstituit dreptul 
de proprietate al pârâtei. Pe cale de consecinŃă nu se poate face în cauză aplicarea 
prevederilor art. 969 alin.1, art. 1073 teza I din Codul civil de la 1864, astfel încât în mod 
corect prima instanŃă a respins acŃiunea. 

În temeiul prevederilor art. 298 raportate la art. 274 Cod procedură civilă, 
Tribunalul l-a obligat pe apelant să achite intimatei suma de 3.000 lei, cheltuieli de 
judecată în apel, reprezentând onorariu avocat conform chitanŃei depuse la dosar. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul A.A.V. solicitând 
modificarea deciziei nr. 188/2012 a Tribunalului Maramureş în sensul admiterii acŃiunii 
astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată în toate gradele de jurisdicŃie. 

În motivare s-a arătat că este incident motivul de nelegalitate prevăzut de pct. 8 al 
art. 304 C.pr.civ., instanŃa de apel interpretând greşit actul juridic dedus judecăŃii şi 
schimbând natura şi înŃelesul vădit neîndoielnic al acestuia. În acest sens este importantă 
convenŃia părŃilor din anul 2005 şi în special plata parŃială a sumei de 24.000 euro 
efectuată de către intimată, plată care a fost apreciată de instanŃă că excede relaŃiilor 
contractuale dintre părŃi. Această plată este deosebit de importantă, în situaŃia în care 
instanŃa ar fi interpretat-o ca fiind efectuată în cadrul relaŃiilor contractuale fiind evident 
că intimata a acceptat ideea îndeplinirii obligaŃiilor întocmai de către recurent şi că părŃile 
au avut în vedere la întocmirea convenŃiei şi ulterior finalizarea procedurii de retrocedare 
la Legea nr. 10/2001, indiferent dacă acestea vor fi restituite pe vechiul amplasament sau 
din rezerva localităŃii. Această plată parŃială este o dovadă în plus a novaŃiei contractului 
sau a intenŃiei reale a părŃilor. 

Reluându-se starea de fapt se arată că instanŃa a interpretat greşit natura plăŃilor 
efectuate ca fiind donaŃii şi nu plăŃi în executarea contractului, interpretând greşit şi 
natura prestaŃiilor efectuate de către recurent. 

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate prevăzut de pct. 9 al art. 304 C.pr.civ. 
s-a arătat că instanŃa a făcut o greşită aplicare a dispoziŃiilor art. 169 şi art. 1073 Cod civil 
atunci când a apreciat că în cauză nu se poate face aplicarea acestor dispoziŃii legale. 

Aplicarea greşită a legii provine din interpretarea greşită a actului dedus judecăŃii, 
reprezentat atât de convenŃie cât şi de actele juridice efectuate pe parcursul contractului, 
plăŃi parŃiale şi demersurile recurentului. InstanŃa de apel a apreciat greşit să recurentul nu 
şi-a îndeplinit obligaŃiile, precizându-se în ce a constat executarea convenŃiei de către 
reclamant, în consecinŃă în mod greşit statuând că nu sunt aplicabile dispoziŃiile art. 969 
şi art. 1073 Cod civil pentru obligarea intimatei la plata sumei solicitate. 



În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ. coroborat cu art. 
312 alin. 2 şi 3 C.pr.civ. 

În apărare, intimata A.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat. 

În motivare s-a arătat că motivele de recurs invocate vizează aspecte de 
netemeinicie a hotărârii atacate, respectiv de reapreciere a probelor neîncadrându-se în 
ipotezele reglementate de art. 304 alin. 1 C.pr.civ. 

Deşi aparent au fost invocate pct. 8 şi 9 ale art. 304 C.pr.civ. în fapt prin 
dezvoltarea motivelor de recurs se critică hotărârea instanŃei de apel pentru modalitatea 
de apreciere a probelor administrate. 

InstanŃa de apel a apreciat corect actul juridic dedus judecăŃii şi nu a schimbat 
natura şi înŃelesul vădit neîndoielnic al acestuia, apreciind probele administrate, 
concluzionând însă că pretenŃiile reclamantului nu sunt fondate. 

Recurentul face trimitere la plăŃi efectuate de către pârâtă către o persoană 
juridică, SC A.T. SRL, raporturile juridice cu aceasta nefăcând obiectul judecăŃii în 
prezenta cauză. 

Analizând obiectul convenŃiei s-a arătat că, astfel cum chiar reclamantul a 
recunoscut prin răspunsul la interogatoriu, acesta a constat în punerea în posesie referitor 
la anumite numere topografice, ori intimata nu a fost pusă în posesie pe acestea astfel 
cum rezultă din adresa emisă de Primăria municipiului Zalău. 

În ceea ce priveşte invocarea pct. 9 al art. 304 C.pr.civ., recurentul reia de fapt 
cele invocate în susŃinerea primului motiv de recurs, respectiv modul de apreciere a 
probelor administrate. De altfel, recurentul nu a probat în nici un fel marile eforturi 
financiare la care se referă, probele administrate în cauză demonstrând o altă situaŃie de 
fapt. 

Recurentul nu face distincŃie între obligaŃiile şi raporturile contractuale ale 
persoanei juridice şi cele care îl privesc ca persoană fizică. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 312 alin. 1 coroborat cu art. 316 şi art. 
296 C.pr.civ. 

Analizând recursul declarat de reclamantul A.A.V. împotriva deciziei civile nr. 
188 din 04.07.2012 a Tribunalului Maramureş,raportat şi la excepŃia inadmisibilităŃii 
invocată prin întâmpinare, Curtea reŃine următoarele: 

Critica formulata raportat la prevederile art.304 pct.8 C.pr.civ. este neîntemeiata. 
 Pct.8 al art.304 C.pr.civ. este în sensul că acesta devine incident in situatia in care 

un act juridic dedus judecatii este interpretat gresit, fiind schimbata natura ori intelesul 
lamurit si vadit neindoielnic al acestuia. 

Din aceasta din urma perspectiva urmeaza a fi analizata critica din cererea de 
recurs prin care se invocă greşita interpretare a convenŃiei încheiate între părŃi în anul 
2005, şi în special a plăŃii parŃiale efectuate de către intimată 

Tinand cont de faptul ca raportat la prevederile art.304 alin.1 C.pr.civ. in forma in 
vigoare la data introducerii actiunii, decizia atacata nu mai poate fi cenzurata din punct de 
vedere al temeiniciei sale, se va avea in vedere starea de fapt stabilita de instantele de 
fond pe baza probelor administrate in cauza, instanta de recurs limitandu-se a cenzura 
decizia numai din perspectiva legalitatii acesteia. 

Din probele administrate în cauză instanŃa de apel a reŃinut că reclamantul nu şi-a 
îndeplinit obligaŃia asumată prin convenŃia încheiată între părŃi la data de 22.07.2005, 



respectiv aceea de consiliere şi asistare în ce priveşte vânzarea terenului din C.F. nr.598 
Zalău, în suprafaŃă totală de 27.034 m.p. Aceasta dincolo de faptul că în realitate ceea ce 
a vândut pârâta este altceva decât suprafeŃele de teren enumerate în convenŃie, pârâta 
nereuşind să obŃină titlu de proprietate pentru aceste terenuri care au reprezentat vechile 
amplasamente ale terenurilor solicitate de pârâtă în temeiul legilor fondului funciar. 

Totodată instanŃa de apel a concluzionat pe baza probaŃiunii administrate în sensul 
că suma de bani remisă de către pârâtă reclamantului la data de 19.09.2006(conform 
extrasului de cont), respectiv sumele reprezentând cele 4 rate lunare la un credit 
contractat de către S.C. A.T. S.R.L.(iar nu de către reclamant ca persoană fizică) nu sunt 
apte a proba îndeplinirea parŃială a obligaŃiilor contractuale de către pârâtă.  

În ceea ce priveşte obiectul convenŃiei încheiate între părŃi în anul 2005, instanŃa 
de apel nu a purces la interpretarea acestuia, reŃinându-l ca fiind exact cel menŃionat de 
părŃi în contract. Oricum, din dezvoltarea motivelor de recurs nu rezultă că s-ar contesta 
modul de interpretare a acestei convenŃii, ceea ce se pune în discuŃie fiind semnificaŃia 
plăŃii parŃiale invocate de către reclamant şi semnificaŃia prestaŃiilor reclamantului în 
temeiul contractului. 

In aceste condiŃii pct.8 al art.304 C.pr.civ. nu este aplicabil in cauza, plăŃile făcute 
de reclamantă neavând un înŃeles vădit neîndoielnic care să fi fost denaturat printr-o 
interpretare greşita, fiind discutabil în ce temei au fost făcute aceste remiteri ale unor 
sume de bani în favoarea reclamantului, respectiv a societăŃii comerciale la care acesta 
are calitate de unic asociat, acest aspect cerându-se a fi lămurit, şi fiind lămurit, pe baza 
probelor administrate. 

Atâta timp cat s-a apreciat că exista un dubiu referitor la semnificaŃia sumelor de 
bani remise de către pârâtă reclamantului, interpretarea data de judecatorii fondului pe 
baza probaŃiunii administrate nu mai poate fi atacata in fata instantei de recurs deoarece 
motivul de recurs prevazut de pct.8 al art.304 C.pr.civ. nu permite acest lucru. 

Referitor la prestaŃiile pe care reclamantul pretinde că le-ar fi făcut în temeiul 
contractului, acestea au fost avute în vedere de instanŃa de apel, apreciindu-se că exced 
obiectului convenŃiei încheiate între părŃi, obiect clar şi neinterpretabil, nici în ceea ce 
priveşte acest aspect nefiind deci incident pct.8 al art.304 C.pr.civ. 

Avându-se in vedere ca s-a invocat şi aplicarea greşita a dispoziŃiilor art.969 şi a 
art.1073 C.civ. ,critica fiind circumscrisa pct.9 al art.304 C.pr.civ., Curtea va analiza 
decizia atacata si din aceasta perspectiva, cu menŃiunea făcută anterior, că starea de fapt 
stabilită de instanŃa de apel nu mai poate fi cenzurată în recurs. 

Ceea ce se invocă de către reclamant este de fapt acelaşi lucru cu aspectele 
invocate în susŃinerea motivului de recurs întemeiat pe dispoziŃiile pct.8 al art.304 
C.pr.civ., analizat mai sus. Se susŃine că în mod greşit instanŃa de apel a apreciat că 
reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaŃiile contractuale, în accepŃiunea reclamantului 
interpretarea greşită a legii decurgând din interpretarea greşită a actelor deduse judecăŃii, 
convenŃia încheiată în anul 2005, plăŃile parŃiale făcute de pârâtă şi demersurile 
reclamantului. Nu se invocă practic aplicarea greşită a textelor de lege indicate de către 
reclamant în recurs şi care au stat la baza acŃiunii formulate. 

Prin urmare, se apreciază de către curte că ceea ce se contestă de către reclamant 
prin recurs fiind starea de fapt reŃinută de instanŃa de apel pe baza probelor administrate, 
acest demers este inadmisibil în recurs conform celor reŃinute mai sus raportat la alin.1 al 
art.304 C.pr.civ. 



łinând cont de ansamblul considerentelor expuse, Curtea, în temeiul art.312 
alin.1 coroborat cu art.304 pct.8 şi 9 C.pr.civ. va respinge recursul declarat de 
reclamantul A.A.V. împotriva deciziei civile nr. 188 din 04.07.2012 a Tribunalului 
Maramureş, pe care o menŃine ca legală. 

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. recurentul va fi obligat să plătească intimatei 
A.M. suma de 3000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaŃial. 
(Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

AcŃiune în executarea silită a antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Chemarea în judecată a moştenitorilor 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4182/R din 5 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 14694 din data de 28.09.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
s-a admis în parte acŃiunea civila formulata de reclamanta S.E., în contradictoriu cu pârtii 
S.I., S.G.A. si S.T., S.M., C.E. si C.Z. si D.S., T.S. si G.S.R..  

S-a admis în parte cererea reconvenŃionala formulata de paratul, reclamant 
reconvenŃional S.G., decedat la data de 08.05.2011, continuata de S.G.A. si S.T.. 

S-a stabilit ca masa succesorala după defuncta B.S., decedata la data de 
02.11.1995, se compune din cota de ¼ parte din terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. înscris 
in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, parcela 11 din tarla 
66 si calitatea de moştenitori a paraŃilor C.E. si C.Z., in calitate de nepoŃi, in cote de cate 
½ parte fiecare, raportat la masa succesorala. 

S-a stabilit ca masa succesorala după defunctul S.F., decedat la data de 
29.10.2006 se compune din cota de ¼ parte din terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. înscris 
in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, parcela 11 din tarla 
66, calitate de moştenitor având parata S.M., in întregime, conform Certificatului de 
legatar nr. 7/ 17.01.2007. 

S-a dispus sistarea stării de coproprietate existenta asupra terenul in suprafaŃa de 
4600 m.p. înscris in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, 
parcela 11 din tarla 66, in natura, prin atribuirea lui, in întregime, paratului S.I.. 

 A fost obligat pâratul S.I. la plata sultei, către parata S.M. in suma de 95200 lei, 
către C.E., C.Z. suma de 47600 lei fiecare si către moştenitorii paratului decedat S.G. 
suma de 95200 lei. 

A fost obligat pâratul S.I. sa încheie cu reclamanta contract autentic de vânzare-
cumpărare pentru terenul in suprafaŃa de 1341 m.p., parte din terenul în suprafaŃa de 4600 
m.p. inscris in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, parcela 
11 din tarla 66, cu front pe toata lăŃimea parcelei la strada L., in caz de refuz, prezenta 
sentinŃa tine loc de contract autentic de vânzare-cumpărare. 

S-a respins ca neîntemeiate celelalte capete de cerere din acŃiune si cererea 
reconvenŃionala. 



S-au compensat cheltuielile de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru si 
timbru judiciar. 

Au fost obligaŃi pârâtii S.I. si S.M. la plata către reclamanta a sumei de cate 1236 
lei fiecare si pe paratii C.E. si C.Z. a sumei de cate 618 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de 
judecata. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că prin Titlul de 
proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, s-a reconstituit dreptul de 
proprietate asupra terenurilor in suprafaŃa de 3 ha 6320 m.p., din care parcela 11 din tarla 
66 in suprafaŃa de 4600 m.p., situat in extravilanul municipiului Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
in favoarea paraŃilor S.F., S.I., S.G., identic cu S.G. si numitei B.S., in calitate de 
moştenitori ai defunctului S.I.. 

Potrivit certificatelor de stare civila ataşate in copie la dosarul cauzei, titularii 
dreptului de proprietate reconstituit asupra terenului in suprafaŃa de 4600 m.p. sunt 
descendenŃii direcŃi ai defunctului S.I..  

La data de 02.11.1995 a decedat B.S., identica cu B.S., fapt constatat prin actul de 
la fila 19, vocaŃie succesorala având paratii C.E.Z. si C.E.-A., in calitate de nepoŃi de 
fiica, C.M., decedata la data de 09.05.1996, potrivit certificatelor de stare civila.  

La data de 08.12.2005, prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătura 
privata anexat in copie la dosar, paratul S.I. a „vândut” reclamantei dreptul sau de 
proprietate asupra terenului in suprafaŃa de 1150 m.p., parte din terenul in suprafaŃa de 
4600 m.p. sus amintit, pentru preŃul de 1500 dolari SUA, din care reclamanta a achitat 
suma de 200 USD la data semnării convenŃiei, diferenŃa urmând a fi achitata in cursul 
anului 2006, ceea ce s-a si întâmplat conform răspunsului dat de paratul S.I. la 
interogator. 

Parcela de teren care formează obiectul convenŃiei mai înainte menŃionată a fost 
determinata de parŃi prin anexa la contract din data de 16.06.2006, ca fiind cea situata in 
extremitatea dinspre str. L., drumul către Popeşti, a terenului in suprafaŃa de 4600 m.p. in 
discuŃie. 

In acelaşi timp, din actul de partaj voluntar incheiat de S.I., S.F., S.G., C.Z. si 
C.E. la data de 20.08.2006 de la fila 59, prin care aceştia au convenit partajul in natura al 
terenului prin formarea a 4 loturi egale, rezulta ca parcela care ar reveni paratului S.I. din 
terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. ar fi situata in capătul opus al terenului in raport de str. 
L., drumul spre Popeşti, unde s-a menŃionat existenta unui alt drum de acces. 

Din coroborarea poziŃiei procesuale exprimata de parŃi si răspunsurile date la 
interogatorii rezulta ca o parte din paraŃi au înŃeles ca parcela in suprafaŃa de 1150 m.p. 
din terenul in suprafaŃa de 4600 m.p., limitrofa străzii L., drumul către Popeşti, revine lui 
S.G., iar acesta din urma a înŃeles ca aceeaşi parcela revine lui. 

Ca atare, cum nu exista o înŃelegere unanima cu privire la împărŃirea imobilului in 
discuŃie, urmează ca partajul voluntar nu s-a realizat.  

La data de 29.10.2006 a decedat si S.F. 
Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare sub semnătura privata din data de 

12.01.2007, paratul S.I. a mai „vândut” reclamantei si partea sa din mostenire din parcela 
11, tarla 66 din Titlul de proprietate nr. 1601/3518 ce ii revine după decesul fratelui sau, 
S.F., pentru preŃul de 1000 USD, achitat in întregime.  



Cu toate acestea, pâratul S.I. nu are calitate de moştenitor după defunctul sau 
frate, S.F., cata vreme calitatea de moştenitor după acest defunct a fost dobândita 
exclusiv de parata S.M., prin Certificatul de legatar nr. 7/17.01.2007 în temeiul 
Testamentului defunctului, autentificat sub nr. 1938/ 18.08.2005. 

La data de 08.05.2011 a decedat si paratul S.G., vocaŃie succesorala având pârâŃii 
S.G.A., in calitate de fiu, si S.T., soŃie supravieŃuitoare, conform certificatelor de stare 
civila de la dosar. 

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie administrat 
in cauza, completat, întocmit de expert tehnic judiciar V.F. – a fost identificat si măsurat 
terenul in suprafaŃa de 4600 m.p., parcela 11 din tarla 66 din Titlul de proprietate nr. 
1601/3518/25.09.2002, ca fiind parte din imobilul înscris in CF nr. 17692 Cluj, nr. top 
20311 in suprafaŃa de 4751 m.p., asupra caruia sunt proprietari tabulari paratii D.S., T.S. 
si G.S.R., si s-au formulat propuneri de partaj in natura, conform solicitărilor tuturor 
parŃilor, prin formarea a 4 loturi egale. 

Cu toate acestea, prin aceeaşi lucrare de specialitate s-a concluzionat ca terenul in 
suprafaŃa de 4600 m.p. nu este comod partajabil in natura, in modalitatea propusa întrucât 
pentru accesul la parcelele fără ieşire la calea publica s-ar impune instituirea unui drum 
de servitute de trecere peste celelalte parcele, ori lăŃimea terenului la capătul dinspre str. 
L., drumul către Popeşti, ce constituie calea publica este de 10,50 m, iar in capătul opus 
de 14 m, ceea ce nu permite constituirea unui drum de servitute de trecere cu o lătime de 
4 m, dat fiind Planul urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL nr. 
792/21.12.1999 si Regulamentului de aplicare.  

In acelaşi timp, prin Raportul de evaluare întocmit in cauza de expert tehnic B.S. 
s-a stabilit ca terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. reprezentând parcela 11 din tarla 66 din 
Titlul de proprietate nr. 1601/3518/25.09.2002 are o valoare de circulaŃie de 380880 lei.  

In drept, conform art. 728 C. civ., nimeni nu poate fi obligat a rămâne în 
indiviziune, iar potrivit art. 6735 alin. 2 si 6739 C. proc. civ., instanŃa a făcut ca împărŃeala 
în natura, având in vedere si acordul parŃilor, mărimea cotei-parŃi ce se cuvine fiecăreia 
ori masa bunurilor de împărŃit, natura bunurilor, domiciliul si ocupaŃia parŃilor, faptul ca 
unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărŃeala, au făcut construcŃii, îmbunătăŃiri 
cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 

Apoi, conform dispoziŃiilor art. 969 C. civ., convenŃiile legal făcute au putere de 
lege intre părtile contractante si raportat la prevederile art. 2 din Titlul X al Legii nr. 
247/2005, întrucât nu respecta condiŃia formei autentice, convenŃiile reclamantei cu 
paratul S.I. sunt nule absolut ca si contracte de vânzare-cumpărare, insa valorează drept 
antecontracte de vânzare-cumpărare, in virtutea principiului conversiunii actelor juridice, 
care au dat naştere in sarcina promitentului vânzător la obligaŃia de a depune stăruinŃa 
pentru încheierea actului in forma autentica, obligaŃie ce trebuie executata in natura, 
conform art. 1073 C. civ. 

Fata de starea de fapt reŃinuta si normele de drept incidente, instanŃa de fond a 
constatat că atât acŃiunea civila formulata de reclamanta cat si cererea reconvenŃionala 
formulata de paratul S.G. si continuata de succesorii acestuia sunt în parte întemeiate, 
drept care au fosti admise ca atare, pentru argumentele ce vor fi expuse in continuare. 

Astfel, pe baza probelor administrate, în temeiul art. 650 si urm. C. civ. s-a stabilit 
ca masa succesorala după defuncta B.S., decedata la data de 02.11.1995, se compune din 
cota de ¼ parte din terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. înscris in Titlul de proprietate nr. 



1601/3518 eliberat de Comisia judeŃeana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor Cluj la data de 25.09.2002, parcela 11 din tarla 66 si calitatea de moştenitori a 
paraŃilor C.E. si C.Z., in calitate de nepoŃi, in cote de cate ½ parte fiecare, raportat la 
masa succesorala. 

Întrucât prin Certificatul de legatar nr. 7/17.01.2007 si Certificatul de legatar 
suplimentar la acesta, nr. 64/13.05.2008, imobilul in cauza nu a fost inclus in masa 
succesorala după defunctul S.F., instanŃa a stabilit ca masa succesorala suplimentara după 
defunctul S.F., decedat la data de 29.10.2006 se compune din cota de ¼ parte din terenul 
in suprafaŃa de 4600 m.p. înscris in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de 
Comisia judeŃeana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data 
de 25.09.2002, parcela 11 din tarla 66, calitate de moştenitor având parata S.M., in 
întregime, conform Certificatului de legatar nr. 7/17.01.2007 si pe cale de consecinŃa a 
respins ca neîntemeiat capătul de cerere din acŃiunea reconvenŃionala având ca obiect 
stabilirea calităŃii de moştenitori a paraŃilor S.I., S.G., C.Z. si C.E. după acest defunct, 
aceştia fiind înlăturaŃi de la moştenire. 

Apoi, întrucât terenul in suprafaŃa de 4600 m.p. supus partajului nu este comod 
partajabil in natura data fiind imposibilitatea constituirii unui drept de servitute de trecere 
si nici unul dintre coproprietari nu a solicitat atribuirea in întregime a imobilului, ori 
formarea a doua parcele si atribuirea lor la doi dintre coproprietari, având in vedere faptul 
ca la ambele capete terenul este mărginit de drumuri, chiar daca unul din ele mai greu 
practicabil, având in vedere ca încheierea antecontractelor de vânzare-cumpărare cu 
reclamanta îl obliga pe paratul S.I. sa facă tot ce îi sta in putinŃa pentru aducerea lor la 
îndeplinire, instanŃa a dispus sistarea stării de coproprietate existenta asupra terenului in 
suprafaŃa de 4600 m.p. înscris in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de Comisia 
judeŃeana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data de 
25.09.2002, parcela 11 din tarla 66, in natura, prin atribuirea lui, in întregime, paratului 
S.I., dispoziŃiile art. 6739 C.pr.civ. fiind aplicabile prin analogie, ceea ce înlătura si 
ineficacitatea celui de-al doilea antecontract de vânzare-cumpărare încheiat de acesta, 
pentru lipsa calităŃii de moştenitor după defunctul S.F.. 

 Aşadar, pentru ca in aceasta situaŃie paratul S.I. primeşte mai mult decât terenul 
corespunzător cotei sale ideale din dreptul de proprietate ce poarta asupra terenului in 
suprafaŃa de 4600 m.p., in raport de valoarea de circulaŃie a terenului stabilita prin 
expertiza, instanŃa a obligat acest parat la plata sultei, către parata S.M. in suma de 95200 
lei, către C.E., C.Z. suma de 47600 lei fiecare si către moştenitorii paratului decedat S.G., 
care îsi vor dovedi calitatea cu actul corespunzător, suma de 95200 lei. 

Apoi, instanŃa de fond a obligat pe pâratul S.I. sa încheie cu reclamanta contract 
autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul in suprafaŃa de 1341 m.p., parte din terenul 
in suprafaŃa de 4600 m.p. înscris in Titlul de proprietate nr. 1601/3518 eliberat de 
Comisia judeŃeana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj la data 
de 25.09.2002, parcela 11 din tarla 66, cu front pe toata lăŃimea parcelei la strada L., in 
caz de refuz, prezenta sentinŃa urmând a tine loc de contract autentic de vânzare-
cumpărare. 

In continuare, capetele de cerere având ca obiect constatarea reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra terenului in suprafaŃa de 4600 m.p. in cauza au fost 
respinse ca neîntemeiate, dreptul de proprietate fiind atestat de Titlul de proprietate 
eliberat in temeiul Legii nr. 18/1991, iar capătul de cerere având ca obiect intabularea in 



CF a dreptului de proprietate al reclamantei a fost, de asemenea, respins ca neîntemeiat 
câtă vreme aceasta nu a solicitat intabularea succesiva a dreptului, aşa cum aceasta se 
impune potrivit art. 22 si 23 din Legea nr. 7/1996.  

Ca o consecinŃa a soluŃiei asupra căreia instanŃa s-a oprit, si celelalte capete de 
cerere din cererea reconvenŃionala, vizând partajul în natura prin formarea si atribuirea de 
loturi si, respectiv, intabularea in CF a dreptului de proprietate astfel dobândit, au fost 
respinse de instanŃa de fond ca neîntemeiate. 

Întrucât acŃiunea principala si cererea reconvenŃionala au fost admise numai in 
parte, in temeiul art. 276 C. proc. civ., instanŃa de fond a dispus compensarea cheltuielilor 
de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar si pentru ca partajul 
profita tuturor paraŃilor si sunt în culpă procesuală, în temeiul art. 274 C. proc. civ., 
instanŃa a obligat pe pârâŃii S.I. si S.M. la plata către moştenitorii paratului S.G. a sumei 
de cate 1236 lei fiecare si pe pârâŃii C.E. si C.Z. a sumei de cate 618 lei fiecare, cu titlu 
de cheltuieli de judecata reprezentând onorariu expert si avocat, dovedite cu chitanŃele de 
la dosar, în condiŃiile în care reclamanta nu a mai pretins acordarea cheltuielilor de 
judecată si pretenŃiile deduse judecaŃii de pârâtul reclamant reconvenŃional S.G. au fost 
deduse judecaŃii in contradictoriu cu ceilalŃi pârâŃi. 

Prin decizia civilă nr. 273/A din 16 mai 2012 a Tribunalului Cluj, s-a admis 
excepŃia nelegalei timbrări a apelului şi s-a anulat ca nelegal timbrat apelul declarat de 
către pârâŃii C.E.-A. (căs.B.), C.E.Z., S.G. A., S.T. împotriva sentinŃei civile nr. 
14694/28.09.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în întregime.  

S-a admis excepŃia nelegalei timbrări a cererii de aderare la apel şi s-a anulat ca 
nelegal timbrată cererea de aderare la apel formulată de către reclamanta S.E.. 

ApelanŃii au fost obligaŃi la plata cheltuielilor de judecată in apel 500 lei în 
favoarea intimatei reclamante S.E.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că pentru termenul din data 
de 16.05.2012, s-a pus în vedere pârâŃilor C.E.-A., C.E.Z., S.G. A., S.T. prin 
reprezentanta acestora să achite taxă judiciară de timbru în sumă de 5712 lei şi timbru 
judiciar de 5 lei.  

La acelaşi termen de judecată, reprezentanta apelanŃilor pârâŃi C.E.-Andreea, 
C.E.Z., S.G. A. şi S.T., avocat O.Ş.S. depune la dosarul cauzei declaraŃii olografe ale 
apelanŃilor pârâŃi B.E.A., C.E.Z., S.G. A. şi S.T. din care reiese că nu au avut posibilitatea 
de a achita taxa judiciară de timbru. 

În şedinŃa publică din data de 16.05.2012, instanŃa din oficiu, în baza dispoziŃiilor 
art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, a invocat 
excepŃia netimbrării apelului. 

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar conform alin. 3 al aceluiaşi 
articol neîndeplinirea obligaŃiei de plată până la termenul stabilit se sancŃionează cu 
anularea acŃiunii sau cererii. SancŃiunea anulării este reglementată şi prin art. 9 alin. 2 
din O.G. nr. 32/1995, în ipoteza neachitării timbrului judiciar. 

Raportat la cele expuse, tribunalul a apreciat că sunt îndeplinite în cauză cerinŃele 
textului legal citat şi în consecinŃă,în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, a admis 
excepŃia netimbrării apelului invocată de instanŃă din oficiu, şi a anulat ca netimbrate 
apelurile declarate declarat de către pârâŃii C.E.-Andreea (căs. B.), C.E.Z., S.G. A., S.T. 



împotriva SentinŃei civile nr. 14694/28.09.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a 
menŃinut-o în întregime, 

Pentru aceleaşi considerente s-a admis şi excepŃia nelegalei timbrări a cererii de 
aderare la apel. 

S-a anulat ca nelegal timbrată cererea de aderare la apel formulată de către 
reclamanta S.E.. 

În temeiul art. 274 şi urm. C.pr.civ., tribunalul a obligat apelanŃii la plata în 
favoarea intimatei reclamante S.E. a cheltuielilor de judecată în apel 500 lei, onorariu 
avocaŃial.  

Împotriva acestei decizii, reclamanta S.E. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanŃei admiterea acestuia, modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul 
acordării cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.480 lei în favoarea reclamantei. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că în faŃa tribunalului a solicitat 
acordarea cheltuielilor de judecată în sumă de 2.480 lei reprezentând onorariu avocaŃial, 
dovada plăŃii acestuia constituind-o chitanŃa depusă la ultimul termen de judecată. 

În opinia reclamantei recurente, în mod nelegal tribunalul a dispus obligarea 
intimaŃilor doar la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, fără a motiva 
în fapt şi în drept acordarea acestora. 

La stabilirea onorariului avocaŃial achitat de către reclamantă s-au avut în vedere 
prevederile art. 132 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, cuantumul onorariului fiind 
unul adecvat raportat la munca, experienŃa şi vechimea în muncă a avocatului ales. 

Trebuie remarcat faptul că persoana care îşi recuperează cheltuielilor de judecată 
reprezentând onorariu avocaŃial este reclamanta şi nu avocatul care nu mai poate fi 
obligat să returneze diferenŃa de onorariu. 

În drept, se invocă dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâta intimata S.T., prezentă în faŃa instanŃei, a solicitat respingerea recursului 

declarat de reclamanta S.E.. 
PârâŃii intimaŃi S.I., S.M., S.G. A., C.E.-A. (căs. B.), C.E.Z., D.S., G.S.R. şi T.S., 

deşi legal citaŃi, nu s-au prezentat personal sau prin reprezentant în faŃa instanŃei şi nu au 
depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziŃia procesuală. 

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

Astfel, Curtea constată că pârâŃii S.G. A., C.E.-A. (căs. B.), C.E.Z., S.T. au 
declarat apel, în termen legal, Împotriva sentinŃei pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca, 
iar ulterior, la data de 13.04.2012 şi reclamanta S.E. a înregistrat la dosarul cauzei o 
cerere de aderare la apelul declarat de pârâŃi prin care a solicitat schimbarea în parte a 
hotărârii primei instanŃe, în sensul dispunerii partajului terenului în natură, cu constituirea 
unor servituŃi de trecere şi al obligării pârâtului S.I. la încheierea cu reclamanta a actului 
autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafaŃă 1.150 mp., ce i se va atribuie 
acestuia în urma partajului, precum şi obligarea intimaŃilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Anterior formulării cererii de aderare la apel, reprezentanta reclamantei a 
înregistrat la data de 12.04.2012 o cerere de eliberare a unor copii de pe înscrisurile de la 
dosar. 

La termenele de judecată din data de 18.04.2012 şi din data de 16.05.2012, 
reprezentata intimatei, a asistat personal reclamanta şi a solicitat instanŃei admiterea 



excepŃiei nelegalei timbrări a apelurilor declarate de pârâŃi, precum şi, obligarea 
apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocaŃial depus la 
dosar de apel. 

În probaŃiune, în recurs, reclamanta a depus contractul de asistenŃă juridică nr. 
68/11.04.2012 din care rezultă că onorariul convenit între părŃi este în cuantum de 2.480 
lei. 

Potrivit art. 298 C.pr.civ., dispoziŃiile de procedură privind judecata în primă 
instanŃă se aplică şi în instanŃa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice în prezentul 
titlu. 

Art. 274 C.pr.civ. statuează că, partea care cade în pretenŃii va fi obligată, la 
cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Judecătorii nu pot micşora cheltuielile de 
timbru, taxe de procedură şi impozit proporŃional, plata experŃilor, despăgubirea 
martorilor, precum şi orice alte cheltuieli pe care partea care a câştigat va dovedi că le-a 
făcut. Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaŃilor, 
potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale ori de câte ori vor constata 
motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari, faŃă de valoarea pricinii sau munca 
îndeplinită de avocat. 

În considerarea textului de lege evocat mai sus evocat, cheltuielile de judecată 
efectuate de părŃi vor fi suportate în final de partea care cade în pretenŃii, adică de aceea 
parte care a pierdut procesul, obligarea la plata cheltuielilor de judecată având în vedere 
culpa procesuală a părŃii.  

În speŃă, Curtea constată că sunt îndeplinite cerinŃele prevăzute de art.274 alin.1 
C.pr.civ., în sensul că pârâŃii C.E.-A. (căs.B.), C.E.Z., S.G. A., S.T. sunt părŃile aflate în 
culpă procesuală întrucât prin decizia civilă nr. 273/A din 16 mai 2012 a Tribunalului 
Cluj, s-a admis excepŃia nelegalei timbrări a apelului şi s-a anulat ca nelegal timbrat 
apelul declarat de către aceştia, împotriva sentinŃei civile nr. 14694/28.09.2011 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în întregime, ia reclamanta S.E., prin 
avocatul său ales, a solicitat obligarea apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată 
reprezentând onorariu avocaŃial, onorariu dovedit prin chitanŃa depusă la dosar de apel 
care atestă plata sumei de 2480 lei cu acest titlu, în baza contractului nr.68/11.04.2012.  

Cu toate acestea, instanŃa de apel s-a limitat a menŃiona doar că în temeiul art. 274 
şi urm. C.pr.civ. a obligat apelanŃii la plata în favoarea intimatei reclamante S.E. a 
cheltuielilor de judecată în apel de 500 lei, onorariu avocaŃial, fără a motiva în fapt de ce 
a adoptat această soluŃie, ceea ce echivalează cu inexistenŃa motivării deciziei raportat la 
modul de soluŃionare al cererii accesorii având ca obiect obligarea apelanŃilor la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Prin urmare, chiar dacă recurenta a indicat ca şi motiv de recurs prevederile 
art.304 pct.9 C.pr.civ., din dezvoltările memoriului de recurs Curtea apreciază că, în 
realitate, conform dispoziŃiilor art.306 alin.3 C.pr.civ., criticile recurentei se încadrează în 
motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.7 C.pr.civ. potrivit căruia, modificarea unei 
hotărâri se poate cere , numai pentru motive de nelegalitate, dacă hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se sprijină.  

Conform art. 24 alin. (2) din ConstituŃie, "În tot cursul procesului, părŃile au 
dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu". Prin urmare, dreptul 
oricărei părŃi de a fi asistat de un avocat ales, reprezintă un drept constituŃional care 
presupune în mod necesar angajarea acestuia pe calea unei convenŃii, cu plata unui 



onorariu stabilit de comun acord. Acceptând un asemenea raŃionament, nimic nu 
interzice, în absenŃa unei prevederi constituŃionale exprese, consacrarea prin lege, 
respectiv prin art. 274 alin.3 C.pr.civ., a prerogativei instanŃei de a cenzura, cu prilejul 
stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocaŃial convenit, prin prisma 
proporŃionalităŃii sale cu amplitudinea şi complexitatea activităŃii depuse. 

O asemenea prerogativă este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, 
convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut 
în pretenŃii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Or, 
opozabilitatea sa faŃă de partea potrivnică, care este terŃ în raport cu convenŃia de prestare 
a serviciilor avocaŃiale, este consecinŃa însuşirii sale de instanŃă prin hotărârea 
judecătorească prin al cărei efect creanŃa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil. 

În sensul celor arătate este şi jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, 
care, învestită fiind cu soluŃionarea pretenŃiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, 
în care sunt cuprinse şi onorariile avocaŃiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate 
numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute în 
limita unui cuantum rezonabil. 

De asemenea, dispoziŃiile art. 127 din Statul profesiei de avocat, publicat 
in M.O.nr.898/19.12.2011 stabilesc următoarele: „Pentru activitatea sa profesională 
avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul 
clientului său. 

Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. 
Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:  
 a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sa a 

activităŃii solicitate de client,  
b) natura, noutatea şi dificultatea cazului,  
e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienŃa, reputaŃia şi specializarea 

avocatului, 
g) avantajele şi rezultatele obŃinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii 

depuse de avocat,  
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să 

acŃioneze pentru a asigura servicii legale performante”. 
Având în vedere faptul că onorariul avocaŃial a fost stabilit de reclamantă cu 

avocatul său ales, în cuantum de 2480 lei, prin prisma criteriilor mai sus arătate, a 
proporŃionalităŃii sale cu amplitudinea şi complexitatea activităŃii depuse, Curtea 
apreciază că acesta reprezintă o cheltuială care a fost absolut necesară pentru câştigarea 
procesului de către reclamantă în apel, care a fost în mod real făcută şi în limita unui 
cuantum rezonabil, astfel încât în mod nelegal tribunalul a acordat reclamantei doar 
cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei, cu titlu de onorariu avocaŃial. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în speŃă sunt îndeplinite cerinŃele 
prevăzute de art.304 pct.7 C.pr.civ., astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va 
admite recursul declarat de reclamanta S.E. împotriva deciziei civile nr. 273/A din 16 mai 
2012 a Tribunalului Cluj, pe care o modifică în parte, doar cu privire la cuantumul 
cheltuielilor de judecată, în sensul că obligă apelanŃii să-i plătească reclamantei S.E. 
suma de 2.480 lei cheltuieli de judecată în apel, în loc de 500 lei cu acest titlu, menŃinând 
restul dispoziŃiilor din decizia recurată. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 



AcŃiune în prestaŃie tabulară întemeiată pe dispoziŃiile art. 27 alin.(1) 
din Legea nr. 7/1996. Admitere  

 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4451/R din 26 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 251/19.01.2012, pronunŃată de Judecătoria Turda, s-a 
respins acŃiunea extinsă, formulată de reclamantul O.M., în contradictoriu cu pârâŃii G.I., 
G.Z., identică cu G.S., şi L.C., având ca obiect prestaŃie tabulară. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 

„Imobilul în cauză este înscris în CF 51581 Turda (nr. CF vechi 14442 Turda) sub 
A1, nr. cad. 2867, A.1.1, nr. cad. 2867, cu destinaŃia de curte şi casă familială compusă 
din 2 dormitoare, sufragerie, bucătărie, cămară şi baie, titulari ai dreptului de proprietate 
fiind G.I. şi soŃia G.S., dreptul lor fiind înscris sub B1. 

Mai reŃine instanŃa că la data de 23.03.2011 cu privire la imobilul de mai sus s-a 
înscris în aceeaşi CF, sub B5, interdicŃia de înstrăinare a imobilului în favoarea numitului 
L.C. 

Cu privire la imobilul de mai sus, între pârâŃii G.I. şi G.Z. identică cu G.S., în 
calitate de vânzători, şi reclamantul O.M., în calitate de cumpărător, s-a încheiat la data 
de 15.12.2009 actul juridic intitulat “contract de vânzare-cumpărare” prin care cei dintâi 
se obligau să transmită reclamantului dreptul lor de proprietate asupra imobilului în 
cauză. 

Raportat la momentul la care a survenit actul juridic intitulat „contract de vânzare-
cumpărare”, întocmit sub forma înscrisului sub semnătură privată, depus în probaŃiune la 
fila 6 din dosarul cauzei, instanŃa reŃine că era în vigoare art. 2 din Titlul X  al Legii 
nr.247/2005 conform căruia înstrăinarea inter vivos a terenurilor nu se putea realiza decât 
în formă autentică, sub sancŃiunea nulităŃii absolute.  

Astfel, întrucât forma înscrisului autentic era, prin prisma prevederilor anterior 
menŃionate, o condiŃie ad validitatem, instanŃa reŃine că, deşi părŃile au intitulat contractul 
încheiat între ele „contract de vânzare-cumpărare”, acesta este nul absolut ca şi contract 
de vânzare-cumpărare apt a translata proprietatea, dar, făcând aplicarea principiului 
conversiunii actului juridic consacrat de art. 978 Cod civ., acest act poate fi valorificat ca 
antecontract de vânzare-cumpărare, care generează între părŃi un raport obligaŃional. 

Conform art.5, alin.2 din  Titlul X al Legii nr.247/2005, în situaŃia în care după 
încheierea unui antecontract cu privire la un teren cu sau fără construcŃie una dintre părŃi 
refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaŃiile poate sesiza 
instanŃa competentă care poate pronunŃa o hotărâre care să Ńină loc de contract. 

Astfel, în prezentul dosar instanŃa a fost învestită tocmai cu o acŃiune prin care se 
solicită a pronunŃa o hotărâre care să Ńină loc de contract. Aceasta înseamnă că prin 
intervenŃia instanŃei se va complini tocmai elementul lipsă care împiedică translaŃia 
dreptului de proprietate – respectiv forma autentică, iar la momentul la care hotărârea 
instanŃei devine executorie, transferul de proprietate va opera în temeiul hotărârii 
judecătoreşti. 

Or, pentru ca o astfel de hotărâre să fie pronunŃată în vederea transmiterii 
dreptului de proprietate, este necesar ca o condiŃie sine qua non ca respectivul bun să se 
afle în circuitul civil la data pronunŃării hotărârii judecătoreşti.  



În cauză, instanŃa  apreciază că imobilul ce face obiectul actului juridic intitulat 
„contract de vânzare-cumpărare” depus în probaŃiune la fila 6 din dosarul cauzei nu se 
află la dat pronunŃării prezentei hotărâri în circuitul civil, urmare a instituirii şi apoi a 
notării în cartea funciară, cu efect de opozabilitate atât faŃă de proprietarii tabulari, cât şi 
faŃă de terŃi cum este reclamantul, a interdicŃiei de înstrăinare a imobilului în favoarea 
pârâtului L.C.. Simpla extindere a acŃiunii din prezentul dosar şi faŃă de numitul L.C. nu 
este de natură a înlătura, în aprecierea instanŃei, efectele interdicŃiei de înstrăinare 
instituite în favoarea acestuia.  

Mai reŃine instanŃa că un astfel de pactum de non alienando nu este de plano lovit 
de nulitate, iar reclamantul, deşi sarcina îi revenea, nu a făcut dovada constatării nulităŃii 
lui. Nici instanŃa în prezenta cauză nu a fost învestită cu o astfel de cerere, astfel încât 
prin raportare la art.129, alin. ultimo, C.p.c., nu are cum să se pronunŃe asupra unor 
aspecte care exced obiectului cauzei.   

FaŃă de cele de mai sus, văzând şi dispoziŃiile art.963 şi art.1310 C.civ., instanŃa 
urmează a respinge acŃiunea formulată şi ulterior extinsă, potrivit dispozitivului prezentei 
hotărâri”. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel, în termen legal, reclamantul O.M., 
solicitând modificarea în întregime a acesteia, cu consecinŃa admiterii cererii de chemare 
în judecată aşa cum a fost formulată. 

În motivarea apelului, reclamantul a arătat că hotărârea atacată este dată cu 
interpretarea şi aplicarea greşită a legii, iar motivele hotărârii sunt străine de fondul 
pricinii. 

Astfel, consideră că prima instanŃă nu a Ńinut cont de  prevederile art.20 şi urm. 
din Legea nr.7/1996, aplicabile în speŃă, raportat la opozabilitatea înscrierilor în  cartea 
funciară. Potrivit prev.art.25 din lege înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele 
de opozabilitate faŃă de terŃi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor 
va determina rangul înscrierilor. 

A depus dovada faptului că a notat în cartea funciară contractul încă la momentul 
încheierii acestuia, respectiv a notat în cartea funciară acŃiunea ce formează obiectul 
acestei pricini. 

Raportat la temeiul de drept arătat mai sus, înscrierile sale au rang preferenŃial în 
raport cu orice alte înscrieri din CF efectuate după cele două notări, opozabile chiar şi lui 
L.C.. 

Potrivit prev. art. 26 alin. 2) din aceiaşi lege dreptul de proprietate şi celelalte 
drepturi reale sunt opozabile faŃă de terŃi şi în cazul în care au fost dobândite prin hotărâri 
judecătoreşti, deci în această situaŃia notarea acŃiunii de chemare în judecată face 
opozabil un drept dobândit prin hotărâre judecătorească şi terŃului care şi-a notat sau 
intabulat dreptul său de proprietate  în CF după notarea cererii de chemare în judecată. 

Potrivit prev. art.27 alin. l cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în 
folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate înscrisurile 
necesare pentru înscrierea acelui drept, iar potrivit alin.3 în situaŃia în care cel obligat nu 
predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanŃei să dispună înscrierea 
dreptului în cartea funciară. Hotărârea instanŃei de judecată va suplini consimŃământul la 
înscriere al părŃii care are obligaŃia de a preda înscrisurile necesare înscrierii. Potrivit 
alin.4 dreptul la acŃiunea în prestaŃie tabulară este imprescriptibil. Potrivit alin.5 a 
aceluiaşi act normativ acŃiunea în prestaŃie tabulară se va îndrepta şi împotriva terŃului 



dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiŃii: 
actul juridic în baza căruia se solicită prestaŃia tabulară să fie încheiat anterior celui în 
baza căruia a fost înscris dreptul terŃului în cartea funciară; terŃul să fi dobândit imobilul 
cu titlu oneros şi să fie de rea-credinŃă. 

Potrivit prev. art. 28 alin. l dobânditorul anterior poate cere instanŃei judecătoreşti 
să acorde înscrierii sale rang preferenŃial faŃa de înscrierea efectuată la cererea unui terŃ 
care a fost de rea-credinŃă la data încheierii actului. 

Apelantul consideră că prin notarea actului său şi prin notarea acŃiunii sale, mult 
anterior actului încheiat de pârâtul L. rezultă explicit că atât proprietarii tabulari cât şi 
pârâtul L. au fost de rea credinŃă la momentul încheierii contractului autentic şi a 
înscrierii interdicŃiei de înstrăinare şi grevare, deoarece aveau cunoştinŃă şi de actul 
încheiat cu el cât şi de acŃiunea de validare a acestuia. 

Aceste aspecte sunt prevăzute expres de art.29 din legea indicată care arată 
explicit că înscrierea provizorie devine opozabilă terŃilor cu rangul determinat de cererea 
de înscriere, sub condiŃie şi în măsura justificării ei. 

Mai arată că nicăieri în lege nu se vorbeşte de scoaterea unui imobil din circuitul 
civil. Oricum instanŃa nu indică care este temeiul juridic pentru care notările sale nu sunt 
opozabile notărilor ulterioare, pe de o parte, iar grevarea cu interdicŃia de înstrăinare şi 
grevare îi este opozabilă acestuia pe de altă parte şi scoate imobilul din circuitul civil. 

IntimaŃii pârâŃii nu au formulat întâmpinare în apel. 
Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 283/A/22.05.2012, a respins ca nefondat 

apelul reclamantului şi a păstrat în întregime sentinŃa atacată; nu au fost acordate 
cheltuieli de judecată în apel. 

Motivând decizia pronunŃată, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia 
următoarele: 

„Conform extrasului CF 51581 Turda, asupra imobilului cu nr. cadastral 2867, 
curte şi casă, este înscris dreptul de proprietate în favoarea pârâŃilor G.I. şi G.S.. 

Sub B4 este notată cererea de chemare în judecată din prezentul dosar, notare 
efectuată prin încheierea nr.4565/14.03.2011, iar sub B5 şi C5 sunt notate, respectiv 
înscrise, interdicŃia de înstrăinare în favoarea pârâtului L.C. şi dreptul de ipotecă în 
favoarea acestuia, prin încheierea nr.5361/23.03.2011. 

Astfel, contrar susŃinerilor apelantului, acesta nu a notat în CF 51581 contractul 
de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 15.12.2009 cu pârâŃii G.I. 
şi G.S., ci doar acŃiunea din prezentul dosar. 

Pe de altă parte, chiar dacă ar fi fost notat acest contract, prima instanŃă a reŃinut 
în mod corect că acesta este nul absolut ca şi contract de vânzare-cumpărare, conform 
dispoziŃiilor art.2 din Titlul X al Legii nr.247/2005, însă valorează antecontract de 
vânzare-cumpărare, în temeiul căruia reclamantul a dobândit doar un drept de creanŃă, în 
temeiul căruia poate solicita obligarea promitenŃilor vânzători la încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare. 

Fiind vorba despre un antecontract netranslativ de proprietate, opozabilitatea 
notării acŃiunii se referă doar la atenŃionarea terŃilor asupra existenŃei procesului, nefiind 
vorba despre opozabilitatea unui drept real, astfel încât înscrierea dreptului de ipotecă în 
favoarea pârâtului L.C. şi a interdicŃiei de înstrăinare a fost efectuată în mod valabil. 

În aceste condiŃii, la fel ca şi prima instanŃă, tribunalul consideră că fiind în 
prezenŃa unei interdicŃii de înstrăinare, pronunŃarea unei hotărâri care să Ńină loc de 



contract de vânzare-cumpărare nu poate fi dispusă în prezent, fiind necesar fie acordul 
pârâtului L.C., fie încetarea efectelor contractului de ipotecă cu interdicŃie de înstrăinare. 

Tribunalul consideră nefondate susŃinerile apelantului privind incidenŃa 
dispoziŃiilor art.27 din Legea nr.7/1996, prezenta acŃiune fiind una în executarea 
obligaŃiei de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, întemeiată pe dispoziŃiile art.5 
alin.2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, şi nu una în prestaŃie tabulară. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, tribunalul consideră că apelul declarat de 
reclamant este nefondat, urmând ca în baza dispoziŃiilor art.296 C.proc.civ. să îl respingă 
şi să păstreze sentinŃa atacată”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul O.M., 
solicitând, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ., coroborat cu art. 969 şi urm. C.civ., art. 
20, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 alin. 1, art. 27 alin. 5 şi art. 28 alin. 1 şi art. 29 din Legea 
nr. 7/2006, republicată, şi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005, admiterea recursului, 
modificarea hotărârii atacate, cu consecinŃa admiterii apelului formulat de reclamant şi, în 
fond, modificarea în întregime a hotărârii atacate, în sensul admiterii acŃiunii introductive 
de instanŃă, aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului recurentul a reprodus petitul cererii de chemare în 
judecată, arătând că prin cererea introductivă de instanŃă, reclamantul a solicitat să fie 
validat contractul de vânzare cumpărare din data de 15 decembrie 2009 şi în consecinŃă, 
să se dispună întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF Turda 
nr. 51581 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 14442 Turda), A. 1, nr. cad. 
2867, în favoarea reclamantului, în întregime ca bun propriu, cu titlu de drept cumpărare.  

La data de 15 decembrie 2009, reclamantul a cumpărat de la pârâŃi imobilul 
descris în acŃiune pentru preŃul de comun acord stabilit şi achitat de 25.000 EURO.  

Cu toate demersurile recurentului, până la momentul promovării acŃiunii ce 
formează obiectul acestui dosar, acesta nu a reuşit să determine vânzătorii să se prezinte 
în faŃa unui notar public pentru perfectarea în formă autentică a contractului cu 
consecinŃa întabulării în CF a dreptului său de proprietate, motiv pentru care a formulat 
prezenta cerere.  

În drept, cererea a fost întemeiată formal pe prevederile art. 969 şi urm C.civ. şi 
art.20 şi urm. din Legea nr. 7/1996.  

În opinia recurentului, hotărârea atacată este dată cu interpretarea şi aplicarea 
greşită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct.9 C.pr.civ., iar motivele hotărârii 
sunt străine de fondul pricinii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ. 

InstanŃa de fond ignoră cu desăvârşire prevederile art.20 şi urm. din Legea nr. 
7/1996, aplicabile în speŃă, raportat la opozabilitatea înscrierilor în cartea funciară.  

Potrivit prevederilor art.25 din lege, înscrierile în cartea funciară îşi vor produce 
efectele de opozabilitate faŃă de terŃi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării 
cererilor va determina rangul înscrierilor. 

Recurentul arată că a depus dovada faptului că a notat în cartea funciară 
contractul părŃilor încă la momentul încheierii acestuia, respectiv a notat în cartea 
funciara acŃiunea ce formează obiectul acestei pricini.  

Raportat la temeiul de drept arătat mai sus, înscrierile reclamantului au rang 
preferenŃial în raport cu orice alte înscrieri din CF efectuate după cele două notări, 
opozabile chiar şi lui L.C..  



Potrivit prevederilor art. 26 alin. 2) din aceiaşi lege, dreptul de proprietate şi 
celelalte drepturi reale sunt opozabile faŃă de terŃi şi în cazul în care au fost dobândite 
prin hotărâri judecătoreşti, deci în această situaŃia notarea acŃiunii de chemare în judecată 
face opozabil un drept dobândit prin hotărâre judecătorească şi terŃului care şi-a notat sau 
întabulat dreptul său de proprietate în CF, după notarea cererii de chemare în judecată.  

Potrivit prevederilor art. 27 alin. 1, cel care s-a obligat să strămute sau să 
constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate 
înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept, iar potrivit alin.3), în situaŃia în care 
cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanŃei să dispună 
înscrierea dreptului în cartea funciară. Hotărârea instanŃei de judecată va suplini 
consimŃământul la înscriere al părŃii care are obligaŃia de a preda înscrisurile necesare 
înscrierii. 

Potrivit alin.4, dreptul la acŃiunea în prestaŃie tabulară este imprescriptibil.  
Potrivit art. 5 al aceluiaşi act normativ, acŃiunea în prestaŃie tabulară se va 

îndrepta şi împotriva terŃului dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite 
cumulativ următoarele condiŃii: actul juridic în baza căruia se solicită prestaŃia tabulară să 
fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terŃului în cartea funciară; 
terŃul să fi dobândit imobilul cu titlu oneros şi să fie de rea-credinŃă.  

Potrivit prevederilor art.28 alin. 1), dobânditorul anterior poate cere instanŃei 
judecătoreşti să acorde rang preferenŃial faŃă de înscrierea efectuată la cererea unui terŃ 
care a fost de rea-credinŃă la data încheierii actului.  

Prin notarea actului şi a acŃiunii reclamantului, mult anterior actului încheiat de 
pârâtul L., rezultă explicit că, atât proprietarii tabulari, cât şi pârâtul L. au fost de rea 
credinŃă la momentul încheierii contractului autentic şi a înscrierii interdicŃiei de 
înstrăinare şi grevare, deoarece aveau cunoştinŃă şi de actul încheiat cu reclamantul, cât şi 
de acŃiunea de validare a acestuia. 

Aceste aspecte sunt prevăzute expres de art. 29 din legea indicată, care arată 
explicit că înscrierea provizorie devine opozabil terŃilor cu rangul determinat de cererea 
de înscriere, sub condiŃia şi în măsura justificării ei.  

Nicăieri în lege nu se vorbeşte de scoaterea unui imobil din circuitul civil. Oricum 
instanŃa nu indică care este temeiul juridic pentru care notările recurentului nu sunt 
opozabile notărilor ulterioare, pe de o parte, iar grevarea cu interdicŃia de înstrăinare şi 
grevare îi este opozabilă recurentului, pe de altă parte, dispunând, totodată, scoaterea 
imobilului din circuitul civil.  

InstanŃa de fond, în ciuda actelor depuse la dosarul cauzei, susŃine fără temei că 
acŃiunea reclamantului nu este una în prestaŃie tabulară, deşi temeiul de drept este foarte 
clar şi explicit arătat, respectiv art. 20 şi urm. din Legea nr. 7/1996 şi nicidecum 
prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 247/2005, pe de o parte, iar pe de altă parte, susŃine 
că reclamantul ar avea nevoie de acceptul lui L., deşi la dosarul cauzei reclamantul a 
depus declaraŃia autentică a acestuia din care rezultă, pe de o parte, că împrumutul său a 
fost restituit, iar pe de altă parte, că este de acord cu radierea ipotecii şi a interdicŃiei de 
înstrăinare şi grevare din CF înscrisă asupra imobilului din litigiu.  

Cu toate cele de mai sus, instanŃa susŃine că prevederile legale invocate de 
reclamant nu sunt aplicabile în speŃă şi oricum, ignorând actul depus de reclamant, tot 
mai are nevoie de acordul lui L..  



Recurentul consideră că sentinŃa pronunŃată în cauză este în grad serial preferat 
faŃă de interdicŃia înscrisă în favoarea lui L., pe de o parte, şi pe de altă parte, acea 
interdicŃie nu mai există acum şi nici nu mai exista la momentul pronunŃării soluŃiei în 
fond, cu atât mai puŃin la soluŃionarea apelului.  

În sfârşit, recurentul solicită admiterea recursului şi pentru că la data pronunŃării 
hotărârii, precum şi la acest moment, imobilul nu este grevat de nici o sarcină, deoarece 
interdicŃia a încetat la data de 15 decembrie 2011, aşa cum rezultă din actele anexate, dar 
care cu rea credinŃă nu au fost comunicate nici reclamantului, şi nici instanŃei.  

Recursul este fondat. 
Potrivit art. 129 aliniat final C.pr.civ., în toate cazurile judecătorii hotărăsc doar 

asupra obiectului cererii deduse judecăŃii. 
În speŃă, reclamantul O.M. a dedus judecăŃii, prin cererea introductivă de instanŃă, 

o veritabilă acŃiune în prestaŃie tabulară, având ca obiect validarea antecontractului de 
vânzare-cumpărare încheiat la data de 15.12.2009 cu pârâŃii G.I. şi G.Z., cu privire la 
imobilul înscris în CF nr. 51581 Turda, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
14442 Turda, A + 1, nr. cad. 2867, precum şi întabularea dreptului de proprietate al 
reclamantului, asupra acestui imobil, în această carte funciară. 

În susŃinerea cererii pendinte, reclamantul s-a prevalat de „contractul de vânzare-
cumpărare”, atestat de avocat G.N., încheiat la data de 15.12.2009 în Turda, şi prin care 
„vânzătorii” G.I. şi G.Z., identică în CF cu G.S., au declarat că vând pe veci şi irevocabil 
„cumpărătorului” O.M., „întreg dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 
Turda nr. 51581, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 14442 Turda, A + 1, nr. cad. 
2867, curte şi casă familială compusă din două dormitoare, sufragerie, bucătărie, cămară 
şi baie”, pentru preŃul de 25.000 Euro, de comun acord stabilit de către părŃi, şi achitat 
integral la data semnării contractului (f. 6 dosar fond). 

Totodată, în susŃinerea cererii sale, reclamantul a depus şi extrasul de carte 
funciară nr. 51581, extras de carte funciară din care rezultă că sub B 1, B 2, este întabulat 
dreptul de proprietate în favoarea pârâŃilor G.I. şi Z., iar sub B 4, la data de 14 martie 
2011, prin încheierea de CF nr. 4565/14.03.2011, s-a notat cererea de chemare în judecată 
înregistrată la Judecătoria Turda, sub nr. 408/328/19.01.2011, a reclamantului O.M., 
împotriva pârâŃilor G.I. şi soŃia, G.Z.. 

Acelaşi extras de carte funciară atestă împrejurarea că prin încheierea de CF nr. 
5361/23.03.2011, s-a notat sub B 5 actul notarial autentificat, precum şi interdicŃia de 
înstrăinare şi grefare în favoarea lui L.C., act care avea ca obiect un împrumut acordat de 
L.C. pârâŃilor G. 

La data la care L.C. şi-a notat sub B 5 actul de împrumut de consumaŃie cu 
garanŃie imobiliară, autentificat sub nr. 403/22.03.2011, respectiv, prin încheierea de CF 
nr. 5361/23.03.2011, în CF era deja notată, la data de 14 martie 2011, prin încheierea de 
CF nr. 4565/14.03.2011, sub B 4, acŃiunea pendinte, notare care avea efect de 
opozabilitate şi care conferea notării de sub B 4 rang preferenŃial faŃă de eventualele 
notări ulterioare, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicată, text 
legal în conformitate cu care, „înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de 
opozabilitate faŃă de terŃi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va 
determina rangul înscrierilor”. 

Textul art. 25 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicată, se coroborează cu art. 28 
şi art. 29 din aceeaşi lege, art. 28 prevăzând că dobânditorul anterior poate cere instanŃei 



judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenŃial faŃă de înscrierea efectuată la 
cererea unui terŃ care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea 
credinŃă la data încheierii actului, în timp ce art. 29 prevede în alin. 1 că înscrierea 
provizorie devine opozabilă terŃilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub 
condiŃie şi în măsura justificării ei. Prin prisma art. 29 alin. 4 din aceeaşi lege, justificarea 
înscrierii provizorii se va face în temeiul consimŃământului celui în contra căruia s-a 
efectuat înscrierea provizorie, ori a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicată, prevede că dreptul de proprietate 
asupra unui imobil se va înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit 
ori s-a transmis în mod valabil. 

Art. 20 alin. 3 din aceeaşi lege precizează faptul că hotărârea judecătorească 
definitivă şi irevocabilă va înlocui acordul de voinŃă cerut în vederea înscrierii drepturilor 
reale, dacă sunt opozabile titularilor. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996, 
republicată, în redactarea în vigoare la data promovării prezentei cereri de chemare în 
judecată, înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la 
înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea 
urmează să fie făcută. 

Potrivit art. 27 alin. 1 din aceeaşi lege, cel care s-a obligat să strămute sau să 
constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate 
înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept, alin. 3 al aceluiaşi articol precizând că 
în situaŃia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita 
instanŃei să dispună înscrierea în cartea funciară, hotărârea instanŃei de judecată suplinind 
consimŃământul la înscriere al părŃii care are obligaŃia de a preda înscrisurile necesare 
înscrierii. 

Dreptul la acŃiunea în prestaŃie tabulară este, conform art. 27 alin. 4 din aceiaşi 
lege, imprescriptibil. 

Prin urmare, instanŃa de fond, ca de altfel şi instanŃa de apel, au fost învestite cu 
soluŃionarea unei acŃiuni în prestaŃie tabulară, acŃiune care a fost notată în cartea funciară 
cu rang preferenŃial notării interdicŃiei de înstrăinare şi grevare în favoarea lui L.C.. 

Este ştiut faptul că pentru admisibilitatea unei acŃiuni în prestaŃie tabulară este 
necesar să fie întrunite cumulativ câteva condiŃii, şi anume: să existe un antecontract 
valabil încheiat; respectivul antecontract să fie dovedit în condiŃiile dreptului comun; una 
dintre părŃile antecontractului să refuze a autentifica actul de înstrăinare; partea care 
acŃionează să-şi fi îndeplinit propriile obligaŃii asumate prin antecontract; promitentul 
vânzător să fie proprietar al bunului vândut, iar promitentul cumpărător să nu fie 
incapabil de a dobândi acel bun la data pronunŃării hotărârii. 

Se poate constata că în speŃă au fost întrunite toate cerinŃele de admisibilitate ale 
acŃiunii în prestaŃie tabulară, respectiv: există un antecontract de vânzare-cumpărare, 
valabil încheiat, atestat de avocat G.N.; pârâŃii G., promitenŃi vânzători, au refuzat să se 
prezinte la notar în vederea încheieri în formă autentică a actului de vânzare-cumpărare; 
promitentul cumpărător, reclamantul O.M., şi-a îndeplinit propria obligaŃie asumată prin 
antecontract, aceea de plată integrală a preŃului de 25.000 Euro, la data semnării 
antecontractului de vânzare-cumpărare; promitenŃii vânzători sunt proprietarii tabulari ai 
imobilului contactat; promitentul cumpărător nu este incapabil de a cumpăra. 



Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părŃi nu este un veritabil contract 
de vânzare-cumpărare, care să contravină prevederilor art. 2 din Titlul X al Legii nr. 
247/2005, aşa cum nefondat au apreciat primele două instanŃe, ci este un veritabil 
antecontract de vânzare-cumpărare, în sensul pretins de art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii 
nr. 247/2005, şi care poate fi validat şi valorificat prin intermediul instanŃei de judecată, 
pe calea unei acŃiuni în prestaŃie tabulară. 

Împrejurarea că în CF ar fi fost notată sub B 5 interdicŃia de înstrăinare şi grevare 
în favoarea pârâtului L.C., nu constituie un impediment pentru validarea antecontractului 
de vânzare-cumpărare pe calea acŃiunii în prestaŃie tabulară, având în vedere că anterior 
notării acestei interdicŃii, reclamantul şi-a notat în cartea funciară acŃiunea pendinte, 
această notare conferindu-i rang preferenŃial, şi având efect de opozabilitate faŃă de orice 
alte notări ulterioare. 

Oricum, respectiva interdicŃie de înstrăinare şi grevare a fost radiată din CF prin 
încheierea de carte funciară nr. 23715/21.12.2011, dată în dosar de CF nr. 
23715/16.12.2011, în baza declaraŃiei autentificate sub nr. 1966/15.12.2011, dată de 
pârâtul L.C., şi prin care acesta atesta faptul că i-a fost restituit de către G.I. întregul 
împrumut. 

Prin urmare, la data soluŃionării apelului de către Tribunalul Cluj, interdicŃia de 
înstrăinare şi grevare de sub B 5 era de mult radiată din CF, astfel încât, nu exista niciun 
impediment legal pentru admiterea acŃiunii în prestaŃie tabulară formulată de reclamant. 

Curtea constată, aşadar, că decizia recurată a fost pronunŃată cu aplicarea greşită a 
Legii nr. 7/1996, circumscriindu-se astfel dispoziŃiilor art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor art. 304 pct. 
9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va admite recursul reclamantului, conform 
dispozitivului prezentei decizii. 

Reclamantul recurent nu a solicitat cheltuieli de judecată.(Judecător Carmen 
Maria ConŃ) 

Notă. În realitate, natura juridică a acŃiunii este aceea de acŃiune în executarea 
silită a antecontractului de vânzare-cumpărare. 

 
 

Notarea acŃiunii în cartea funciară prin încheierea biroului teritorial. 
Respingerea cererii de reexaminare şi a plângerii 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4684/R din 14 noiembrie 2012  

Prin SentinŃa civilă nr. 11848 din 31.05.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a 
respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta SC P.T.C.I. SA privind anularea 
încheierilor de CF nr.28393/18.03.2011 şi nr.14750/24.02.2011 emise de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj şi restabilirea situaŃiei anterioare de CF prin 
radierea notării acŃiunii şi precizării de acŃiune înregistrate la Tribunalul Cluj sub 
nr.xxx/1285/2006 sub B/8 din CF nr.51726 (provenită din conversia de pe hârtie cu 
nr.8901) UAT Floreşti. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-

Napoca sub nr.14750/2011 SC A. SA Cluj-Napoca a solicitat notarea acŃiunii ce face 



obiectul dosarului nr.xxx/1285/20006 asupra imobilului în suprafaŃă de 347.678 mp, 
înscris în CF 51666 Floreşti,nr.51.704 Floreşti, nr.51726 Floreşti, nr.50336 Floreşti. 

În dovedirea solicitării sale SC A. SA a depus copia cererii de chemare în 
judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Comercial Cluj sub nr.xxx/1285/2006, precum 
şi precizarea la acŃiune, prin care a solicitat ca instanŃa să constate nulitatea absolută a „ 
Actului de parcelare şi Contract de vânzare cumpărare „ autentificat sub 
nr.1517/16.06.1999, având ca obiect terenul situat în intravilanul loc. Floreşti, în 
suprafaŃă de 347.678 mp,înscris iniŃial în CF 4532 Floreşti sub A+1, înscris în prezent în 
CF 51666 Floreşti, nr. cadastral 4622/2, nr.51704, nr. cadastral 4622/1,nr nr.51726 
Floreşti,nr.cadastral4622/3/2, nr.50336 Floreşti, nr. cadastral 4622/3/1. 

Prin încheierea de carte funciară nr.14750/2011 Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj-Napoca a admis cererea formulată de SC A. SA cu privire la imobilul cu 
nr. cadastral 4622/3/2 înscris în CF 51726 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie 
nr.8901) UAT Floreşti având proprietari SC P.T.C.I. SA Cluj-Napoca în cotă de 1/1 parte 
şi în consecinŃă a dispus notarea acŃiunii ce face obiectul dosarului nr.xxx/1285/2006 a 
Tribunalului Comercial Cluj şi precizarea cererii de chemare în judecată formulate de SC 
A. SA prin care se solicită constatarea nulităŃii absolute a „ actului de parcelare şi 
contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1517/16.06.1999…” sub B/8 din CF 
51726. 

Prin încheierea de carte funciară nr.28393/2011 emisă de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca a fost respinsă cererea de reexaminare formulată de 
petenta SC P.T.C.I. SA CLUJ NAPOCA, privind încheierea de carte funciară 
nr.14750/2011. 

S-a reŃinut că, prin cererea înregistrată sub nr.14750/2011 s-a solicitat notarea 
acŃiunii civile precizată prin cererea înregistrată la Tribunalul Comercial Cluj în data de 
09.02.2011 în dosar nr.xxx/1285/2006, iar ca act justificativ este depusă precizarea cererii 
de chemare în judecată prin acre se solicită constarea nulităŃii absolute a actului e 
parcelare şi Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1517/1999 având ca obiect 
imobilul în suprafaŃă de 347678 mp înscris urmare parcelării acestuia în mai multe cărŃi 
funciare cu identificarea fiecărei parcele cu număr cadastral evidenŃiate în cuprinsul 
înscrisului depus la dosar. 

Prin prezenta plângere petenta a solicitat desfiinŃarea încheierii de CF 
nr.14750/2011 a OCPI Cluj-Napoca pe considerentul că nu sunt îndeplinite cerinŃele 
exprese ale art.48 lit. c din Legea nr.7/1996, precum şi cele ale art.42 din Ordinul 
nr.633/2006 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Biroului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în sensul că singura suprafaŃă din litigiu este cea de 
13,6 ha, neputându-se susŃine că pentru diferenŃa de suprafaŃă este promovată acŃiune 
care să dea caracter litigios dreptului înscris în cartea funciară, iar această suprafaŃă de 
teren nu este identificată cu date de carte funciară, astfel încât registratorul nu a avut 
posibilitatea individualizării exacte a acestui imobil. 

InstanŃa de fond nu a reŃinut această apărare, având în vedere că, potrivit art.48 
alin.1 din Legea nr.7/1996, rep. stipulează că „ în cazul în care registratorul admite 
cererea, dispune întabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul 
îndeplineşte următoarele condiŃii” (…) lit.c” individualizează imobilul printr-un 
identificator unic” lit.e „ este însoŃit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară 
pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.” 



Rezultă foarte clar din textul de lege mai sus enunŃat că cele două condiŃii de 
admisibilitate a cererii sunt prevăzute atunci când se solicită întabularea sau înscrierea 
provizorie, iar nu şi atunci când se solicită notarea în cartea funciară. 

Prin definiŃie notarea este înscrierea de carte funciară prin care se aduce la 
cunoştinŃă terŃilor anumite fapte sau raporturi juridice, care poartă asupra drepturilor 
personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, 
acŃiunilor şi căilor de atac în justiŃie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare în 
legătură cu imobilele din cartea funciară. 

Rezultă deci că notarea reprezintă o înscriere subsecventă în cărŃile funciare, fiind 
o categorie aparte de întabulare şi înscriere provizorie. 

Referitor la această apărare instanŃa de fond a mai reŃinut că textul de lege 
aplicabil cererii de notare a acŃiunii în cartea funciară, este art.55 alin.1 din Ordinul 
nr.633/2006, potrivit căruia cererea de înscriere adresată biroului va cuprinde: numele, 
prenumele şi domiciliul solicitantului, actul e identitate, obiectul înscrierii, indicarea 
actului sau actelor în măsură să justifice cererea, localitatea în care se află situat imobilul, 
numărul cadastral al acestuia şi numărul de carte funciară, după caz. 

Or, cererea formulată de SC A. SA îndeplineşte toate aceste cerinŃe, cuprinzând 
inclusiv numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară. 

Pe de altă parte, prin precizarea de acŃiune, SC A. SA a solicitat instanŃei să se 
constate nulitatea actului de parcelare şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.1517/16.06.1999 încheiat între aceasta în calitate de vânzătoare şi petenta S.C. P.T.C.I. 
S.A. în calitate de cumpărătoare, având ca obiect terenul situat în intravilanul localităŃii 
Floreşti în suprafaŃă de 347.678 mp, înscris iniŃial în CF 4532 Floreşti, sub A+1, transcris 
la data de 16.06.1999 în baza actului de parcelare contract de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr.1517/16.06.1999 în CF 4620 Floreşti, CF 4621 Floreşti şi CF 4628 
Floreşti şi înscris în prezent parŃial în CF 51.666 Floreşti ( provenită din conversia de pe 
hârtie a CF 8900 Floreşti ), nr. cadastral 4622/2 şi suprafaŃa de 5.774 mp, parŃial în CF 
51704 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.8899 ) /UAT Floreşti, nr. 
cadastral 4622/1 şi suprafaŃa de 6.393 mp, parŃial în CF 51.726 Floreşti ( provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 8901 Floreşti ), nr. cadastral 4622/3/2 şi suprafaŃa de 58.500 
mp, parŃial în CF 50.336 Floreşti ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 9411 Floreşti 
), nr. cadastral 4622/3/1 şi suprafaŃa de 277.011 mp. 

Prin motivarea precizării de acŃiune, S.C. A. S.A. a arătat că la data de 25.11.2010 
ICCJ a pronunŃat decizia comercială nr.4150 prin care a soluŃionat irevocabil dosarul 
civil nr.yyy/1285/2005 al Tribunalului Comercial Cluj având ca obiect constatarea 
nulităŃii absolute parŃiale a „Actului de parcelare şi contract de vânzare-cumpărare” 
autentificat sub nr.1517/16.06.1999, privind suprafaŃa de 21 ha. 

În consecinŃă, analizând cererea de chemare în judecată şi precizarea de acŃiune ce 
formează obiect al dosarului civil nr.zzz/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj 
instanŃa de fond a constatat faptul că litigiul poartă şi asupra imobilului în suprafaŃa de 
6393 mp, parŃial în CF 51726 ( provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.8901 ) 
/UAT Floreşti, nr. cadastral 4622/3/2. 

Pe de altă parte, litigiul înregistrat sub nr.yyy/1825/2006 nu este soluŃionat 
definitivi şi irevocabil, fiind pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie recursul promovat 
cu termen de judecată în data de 26.09.2012. 



În aceste condiŃii, instanŃa de fond a respins plângerea promovată de petentă 
împotriva încheierii de carte funciară nr.28393/18.03.2011 a Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca. 

Prin decizia civilă nr. 373/6.09.2012 a Tribunalului Cluj a fost respins ca 
nefondat apelul declarat de petenta SC P.T.C.I. SA împotriva sentinŃei civile nr. 11848 
din 31.05.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca,care a fost menŃinută în totul.  

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că instanŃa de fond a făcut o 
corectă apreciere a stării de fapt, întemeiată pe probatoriul administrat în cauză, precum 
şi o corectă aplicare a dispoziŃiilor legale incidente în materie. 

Apelanta s-a prevalat de autoritatea de lucru judecat raportat la o decizie a 
instanŃei supreme prin care s-a tranşat asupra unei suprafeŃe de teren din perspectiva 
nulităŃii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, suprafaŃă care face şi obiectul 
litigiului a cărui notare s-a contestat prin prezentul demers judiciar. 

Tribunalul a reŃinut că limitele cercetării judecătoreşti sunt configurate de cadrul 
procesual de învestire, respectiv cadrul legal incident în cauză, fiind fără relevanŃă 
apărările întemeiate pe instituŃii sau principii de drept care exced acestor coordonate 
specifice cauzei pendinte. 

În acest sens, în procedura de înscriere în cartea funciară, respectiv de notare , 
lucrătorul de carte funciară nu este obligat şi nici îndreptăŃit să analizeze justeŃea sau 
temeinicia cererii, ci trebuie să se rezume strict la verificarea îndeplinirii unor exigenŃe 
minimale, în cazul notării conform art. 25 alin.4 lit. c din Legea nr.7/1996 coroborat cu 
art. 42 alin.1 din Ordinul nr.633/2006, fiind necesar a se depune o acŃiune în justiŃie 
referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în 
legătură cu imobilul, condiŃie pe deplin îndeplinită în cauză. 

În mod corect a reŃinut prima instanŃă că dispoziŃiile art.48 din Legea nr.7/1996 se 
referă la ipoteza în care se solicită întabularea sau înscrierea provizorie, operaŃiuni 
distincte de notare, aşa cum cu evidenŃă rezultă din prevederile art. 26 ale legii. 

Este de asemenea neîntemeiată şi critica privind nemotivarea sentinŃei, în 
condiŃiile în care se observă hotărarea cuprinde pe larg argumentele în fapt şi în drept 
care au stat la baza pronunŃării soluŃiei. 

Este de observat totodată că încheierile biroului de cadastru conŃin la rândul lor, 
argumentele soluŃiei de respingere, arătându-se pe scurt starea de fapt şi textele de lege 
incidente.  

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petiŃionara S.C. P.T.C.I. SA Cluj-
Napoca, solicitând modificarea ei în sensul admiterii apelului, cu consecinŃa admiterii 
plângerii. 

În motivarea recursului, petiŃionara a susŃinut că hotărârea atacată este nelegală, 
fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ., instanŃa de apel 
pronunŃând o hotărâre nelegală, ca urmare a interpretării eronate a normelor prevăzute de 
art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 7/1996, coroborat cu art. 42 alin. (1) din Ordinul nr. 
633/2006. 

PetiŃionara nu a solicitat analizarea temeiniciei pretenŃiilor ce fac obiectul 
litigiului notat, ci a semnalat neregulile care s-au făcut în momentul notării litigiului, 
respectiv existenŃa deciziei comerciale nr. 4150 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie, care impunea respingerea cererii de notare, întrucât s-a constatat nulitatea 



absolută a contractului de vânzare-cumpărare doar pentru o suprafaŃă de 21 ha din 
suprafaŃa totală de 34,6 ha fiind incidentă instituŃia autorităŃii de lucru judecat. 

Singura suprafaŃă pentru care s-ar fi putut solicita notarea precizării de acŃiune, ar 
fi fost cea de 13,6 ha. 

Registratorul de carte funciară trebuie să respecte legalitatea formală şi legalitatea 
materială, în acord cu principiul legalităŃii, care presupune exactitatea, corectitudinea şi 
certitudinea înscrierilor în cartea funciară. 

El poate încuviinŃa numai înscrierea actelor şi faptelor anume prevăzute de lege 
sau, după caz, permise şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele care o însoŃesc, 
trebuind să cerceteze dacă înscrisul pe baza căruia s-a solicitat înscrierea întruneşte 
condiŃiile de fond şi de formă cerute de lege şi dacă din cuprinsul cărŃii funciare nu există 
vreun impediment la săvârşirea înscrierii. 

Însă registratorul nu a respectat principiul legalităŃii, deşi a fost informat cu 
privire la faptul că singura suprafaŃă pentru care s-ar fi putut solicita notarea litigiului în 
cartea funciară, ar fi fost cea de 13,6 ha, dar nu a Ńinut cont de această informaŃie, 
dispunând notarea acŃiunii în cărŃile funciare aferente întregii suprafeŃe de teren. 

În mod greşit instanŃa de apel şi-a însuşit în totalitate poziŃia primei instanŃe, 
concluzionând în mod eronat că petiŃionara ar fi solicitat analizarea temeiniciei 
pretenŃiilor formulate din cadrul litigiului notat, situaŃie în care i s-a încălcat dreptul la un 
proces echitabil. 

Potrivit alin. 4 lit. c al art. 48 din Legea nr. 7/1996,notarea poate avea ca obiect 
înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi 
capacitatea persoanelor, acŃiunilor şi căilor de atac, precum şi a măsurilor de 
indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară. 

În acord cu principiul legalităŃii, notarea unui litigiu trebuie să îndeplinească 
aceleaşi condiŃii ca şi intabularea şi înscrierea provizorie, deoarece notarea unei acŃiuni 
nu se poate face decât asupra unei suprafeŃe determinate, identificată cu date de carte 
funciară. 

InstanŃa de apel a reŃinut în mod greşit că hotărârile primei instanŃe cuprind 
argumentele de fapt şi de drept pe care se sprijină pronunŃarea hotărârilor, deşi în 
realitate, prin sentinŃele pronunŃate nu s-au respectat dispoziŃiile imperative ale art. 261 
alin. (1) pct. 5 C. pr. civ., referitoare la motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanŃei, precum şi cele pentru care au fost înlăturate cererile părŃilor.  

În speŃă, hotărârile primei instanŃe, nu îndeplinesc cerinŃele impuse de art. 261 
alin. (1) pct. 5 C. pr. civ., întrucât primele instanŃe au motivat doar pe scurt hotărârile, 
fără a examina în detaliu problemele esenŃiale ridicate de petiŃionară, situaŃie în care sunt 
nelegale, întrucât ceea ce legiuitorul a numit motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanŃei, nu se regăsesc în considerentele hotărârilor atacate. 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reŃine următoarele: 
Prin precizarea cererii de chemare în judecată înregistrată la data de 9 februarie 

2011 în dosarul nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj, reclamanta S.C. A. 
SA Cluj-Napoca, a solicitat instanŃei în contradictoriu cu pârâta S.C. P.T.C.I. SA Floreşti, 
să se constate nulitatea absolută a „actului de parcelare şi contract de vânzare-cumpărare 
„autentificat sub nr. 1517 din 16.06.1999, încheiat între reclamantă în calitate de 
vânzătoare şi pârâtă în calitate de cumpărătoare, cu privire la terenul intravilan în 
suprafaŃă de 347.678 mp situat în localitatea Floreşti, înscris în CF nr. 4532 Floreşti, 



transcris la data de 16 iunie 1999 în baza „actului de parcelare şi contract de vânzare-
cumpărare nr. 1517/16.06.1999” în CF nr. 4620 Floreşti, CF nr. 4621 Floreşti şi 4628 
Floreşti, în prezent înscris parŃial în CF nr. 51666 Floreşti provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 8900 Floreşti, având nr. cadastral 4622/2 în suprafaŃă de 5.774 mp; parŃial 
în CF nr.51704 Floreşti provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8999 Floreşti, având 
nr. cadastral 4622/1 în suprafaŃă de 6.393 mp; parŃial în CF nr. 51726 Floreşti provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 8901 Floreşti, având nr. cadastral 4622/3/2 în 
suprafaŃă de 58.500 mp; parŃial în CF nr. 50336 Floreşti provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 9411 Floreşti, având nr. cadastral 4622/3/1 în suprafaŃă de 277.011 mp. 

Această precizare de acŃiune s-a notat în CF nr. 51726 Floreşti, la cererea S.C. A. 
SA Cluj-Napoca, prin încheierea nr. 14750 din 10.02.2011 a Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca; cererea de reexaminare formulată de petiŃionara S.C. 
P.T.C.I. SA Floreşti a fost respinsă prin încheierea nr. 28393 din 14.03.2011 a Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj; 

Plângerea formulată împotriva acestei încheieri s-a respins prin sentinŃa civilă nr. 
11.848/31.05.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În esenŃă, nemulŃumirea petiŃionarei constă în aceea că întrucât prin decizia nr. 
4150 din 25 noiembrie 2010 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, s-a constatat nulitatea 
absolută parŃială a „Actului de parcelare şi Contract de vânzare-cumpărare” autentificat 
sub nr.1517 din 16 iunie 1999, cu privire la suprafaŃa de 21 ha, notarea precizării de 
acŃiune din 9.02.2011 formulată de reclamanta S.C. A. SA Cluj-Napoca în contradictoriu 
cu pârâta S.C. P.T.C.I. SA Floreşti ce formează obiectul dosarului nr. xxx/1285/2006 al 
Tribunalului Comercial Cluj, se putea face numai cu privire la suprafaŃa de 13,6 ha. 

După cum susŃine petiŃionara, în dosarul nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului Cluj, 
instanŃa a admis excepŃia autorităŃii de lucru judecat invocată din oficiu, raportat la 
decizia nr. 4150 din 25 noiembrie 2010 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în ceea ce 
priveşte suprafaŃa de 21 ha. În această situaŃie, întrucât procesul din precizarea de acŃiune 
se poartă numai cu privire la suprafaŃa de 13,6 ha, înseamnă că şi notarea acestei precizări 
de acŃiune nu se poate face decât cel mult tot numai asupra suprafeŃei de 13,6 ha. 

Notarea este înscrierea prin care actele sau faptele juridice privitoare la drepturile 
personale, la starea şi capacitatea persoanelor devin opozabile faŃă de terŃi ori după caz, 
sunt înscrise numai cu titlu informativ. 

Conform art. 42 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006 al 
directorului general al AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, notarea 
poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare 
la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu 
imobilul. 

Cererea formulată de S.C. A. SA Cluj-Napoca privind notarea precizării de 
acŃiune din dosarul nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj, îndeplineşte 
condiŃiile prevăzute de art. 48 din Legea nr. 7/1996 şi ale art. 42 alin. (1) şi art. 93 alin. 
(1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006. 

În speŃă, notarea precizării de acŃiune în cartea funciară are efect de opozabilitate 
faŃă de terŃi, care sunt ŃinuŃi să respecte această situaŃie juridică, însă această notare nu 
atrage indisponibilitatea terenului evidenŃiat în cf, astfel încât titularul lor este liber să 
dispună de el în continuare. Eventualul cumpărător îşi va asuma riscul de a fi executat de 



către S.C. A. SA Cluj-Napoca, în baza hotărârii pe care eventual o va obŃine şi în limitele 
ei, dacă va cumpăra terenurile în litigiu în cursul procesului. 

Notarea fiind şi ea o înscriere, la fel ca în cazul oricărei înscrieri, cererea de 
notare a unei acŃiuni civile în cartea funciară se înregistrează, i se ataşează de către 
referent coala de carte funciară corespunzătoare, după care se predă spre soluŃionare 
registratorului, iar înainte de soluŃionarea cererii de către registrator, asistentul-registrator 
verifică cererea în raport cu datele de carte funciară şi menŃionează în referat dacă există 
sau nu piedici pentru efectuarea notării, conform art. 55-58 din Regulamentul aprobat 
prin Ordinul nr. 633/2006. Potrivit art. 93 teza a II-a din acelaşi Regulament, notarea se 
face în baza copiei acŃiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanŃei sau a 
certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părŃile şi imobilul. 

Toate aceste condiŃii privind notarea unei acŃiuni civile în cartea funciară, au fost 
îndeplinite în speŃă. 

În cadrul controlului efectuat de registrator în limitele atribuŃiilor ce îi revin din 
lege şi din regulament, registratorul verifică dacă sunt îndeplinite condiŃiile generale şi 
speciale pentru notare, nelimitându-se la verificări pur formale, dar totuşi, el nu „judecă” 
acŃiunea civilă a cărei notare se solicită şi nu face calcule, pentru a se stabili că urmare a 
pronunŃării deciziei nr. 4150 din 25 noiembrie 2010 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 
obiectul precizării de acŃiune vizează numai suprafaŃa de 13,6 ha, pentru a restrânge 
notarea numai la această suprafaŃă. 

Conform art. 31 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006, 
activităŃii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de 
lege, care se întregesc cu dispoziŃiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă 
privitoare la procedurile necontencioase. Publicitatea imobiliară aduce la cunoştinŃa 
terŃelor persoane situaŃia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate.  

Atât soluŃionarea cererii de notare în cartea funciară, cât şi soluŃionarea cererii de 
reexaminare împotriva încheierii de notare, formulată de petiŃionara S.C. P.T.C.I. SA 
Floreşti, a avut loc în cadrul procedurii necontencioase. 

Acest caracter necontencios se menŃine şi în faza judecăŃii plângerii împotriva 
încheierii prin care s-a soluŃionat cererea de reexaminare de către registratorul-şef al 
Oficiului teritorial, fiindcă nici în cadrul judecării plângerii nu se tranşează un litigiu 
dintre S.C. A. SA Cluj-Napoca şi S.C. P.T.C.I. SA Floreşti şi nici nu se stabileşte 
existenŃa sau inexistenŃa vreunui drept potrivnic în favoarea uneia sau alteia dintre cele 
două societăŃi, ci doar se verifică îndeplinirea condiŃiilor de validitate, generale şi 
speciale, de fond şi de formă, ale notării precizării de acŃiune în cartea funciară. 

Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef al oficiului teritorial, este o cale 
de atac specială ce îşi păstrează caracterul necontencios şi în faza judecăŃii, pe care îl are 
soluŃionarea cererii de înscriere de către registratorul biroului teritorial şi soluŃionarea 
cererii de reexaminare de către registratorul-şef al oficiului teritorial. Pentru situaŃiile în 
care este necesară soluŃionarea unor raporturi juridice litigioase, există acŃiunile de carte 
funciară şi acŃiunile de drept comun, însă plângerea nu poate fi transformată decât în mod 
nelegal într-o acŃiune contencioasă. 

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 
(1) C. pr. civ., se va respinge ca nefondat recursul declarat de petiŃionară împotriva 
deciziei tribunalului. (Judecător Marta Vitos) 

 



Plângere împotriva încheierii registratorului-şef. Notarea unei acŃiuni 
în cartea funciară. Respingerea plângerii 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4715/R din 16 noiembrie 2012  

Prin SentinŃa civilă nr. 7510 din 04.04.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
respins ca neîntemeiată plângerea împotriva încheierii de carte funciară nr. 
28381/18.03.2011 a  Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca 
formulată de petenta S.C. P.T.C.I. S.A., fără cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, judecătoria a reŃinut că prin încheierea de 
carte funciară nr. 28381/14.03.2011 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, a fost 
respinsă cererea de reexaminare formulată de petenta S.C. P.T.C.I. S.A. privind 
încheierea de carte funciară nr. 14743/10.02.2011 prin care s-a dispus notarea în CF a 
cererii de chemare în judecată depusă sub nr. xxx/1285/2006 din data de 4.12.2008 şi a 
precizării de acŃiune depusă în dosar civil nr. xxx/1285/2006 la data de 9.02.2011 de către 
S.C. A. S.A. asupra imobilului înscris în CF 51704 (provenită din cartea funciară de pe 
hârtie cu nr. 8899/UAT Floreşti, nr. cadastral 4622/1). 

Totodată, s-a reŃinut în cuprinsul încheierii de carte funciară nr. 14743/10.02.2011 
că prin acŃiunea civilă şi respectiv prin precizarea cererii de chemare în judecată ce 
formează obiect al dosarului civil nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj, S.C. 
A. S.C. a solicitat constatarea nulităŃii absolute a actului de parcelare şi contract de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1517/16.06.1999   ce are ca obiect imobilul în 
suprafaŃă de 347.678 mp înscris urmare parcelării acestuia în mai multe cărŃi funciare. 

În dovedirea solicitării sale, S.C. A. S.A. a depus copie de pe acŃiunea 
introductivă şi respectiv de pe precizarea de acŃiune, ambele făcând obiect al dosarului 
civil nr.  xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj. 

Referitor la această precizare de acŃiune, se reŃine că prin această precizare se 
solicită constatarea nulităŃii absolute a actului de parcelare şi contract de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 1517/16.06.1999   încheiat între S.C. A. S.A. în calitate de 
vânzătoare şi petenta S.C. P.T.C.I. S.A. în calitate de cumpărătoare, având ca obiect 
terenul situat în intravilanul localităŃii Floreşti în suprafaŃă de 347.678 mp, înscris iniŃial 
în CF 4532 Floreşti, sub A+1, transcris la data de 16.06.1999 în baza actului de parcelare 
contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1517/16.06.1999   în CF 4620 Floreşti, 
CF 4621 Floreşti şi CF 4628 Floreşti şi înscris în prezent parŃial în CF 51.666 Floreşti 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF 8900 Floreşti), nr. cadastral 4622/2 şi suprafaŃa 
de 5.774 mp, parŃial în CF 51704 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 8899 
UAT Floreşti, nr. cadastral 4622/1) şi suprafaŃa de 6.393 mp, parŃial în CF 51.726 
Floreşti (provenită din conversia de pe hârtie a CF 8901 Floreşti), nr. cadastral 4622/3/2 
şi suprafaŃa de 58.500 mp, parŃial în CF 50.336 Floreşti (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF 9411 Floreşti), nr.cadastral 4622/3/1) şi suprafaŃa de 277.011 mp. 

Totodată, chiar în motivarea precizării de acŃiune, S.C. A. S.A. a arătat că la data 
de 25.11.2010 ICCJ a pronunŃat decizia comercială nr. 4150 prin care a soluŃionat 
irevocabil dosarul civil nr. yyy/1285/2005 al Tribunalului Comercial Cluj având ca obiect 
constatarea nulităŃii absolute parŃiale a „Actului de parcelare şi contract de vânzare-
cumpărare” autentificat  sub nr. 1517/16.06.1999  , privind suprafaŃa de 21 ha. 



Deci analizând cererea de chemare în judecată şi precizarea de acŃiune ce 
formează obiect al dosarului civil nr.  xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj s-a 
constatat faptul că litigiul poartă şi asupra imobilului suprafaŃa de 5.774 mp, parŃial în CF 
51704 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 8899 UAT Floreşti), nr. cadastral 
4622/1. 

Pe de altă parte, litigiul înregistrat sub nr.  xxx/1285/2006 nu a fost soluŃionat 
definitiv şi irevocabil, fiind pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie recursul promovat 
cu termen de judecată în data de 26.09.2012. 

În aceste condiŃii, instanŃa de fond a apreciat că plângerea promovată de petentă 
împotriva încheierii de carte funciară nr. 28381/18.03.2011 a Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca a fost neîntemeiată, în baza art. 42 din Regulamentul 
de organizare şi funcŃionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 1049 din 29/12/2006 cu aplicarea art. 50 şi urm. din Legea nr. 7/1996 
rep. a fost respinsă. 

Împotriva acestei sentinŃe a promovat recurs recalificat ca fiind apel petenta 
P.T.C.I. SA solicitând admiterea caii de atac a recursului, modificarea în tot a sentinŃei 
judecătoreşti în sensul admiterii plângerii, astfel cum a fost formulată. 

Prin decizia civilă nr. 384/A din 11.09.2012 a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de P.T.C.I. SA împotriva SentinŃei civile nr. 7510/04.04.2012, a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul.  

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că instanŃa de fond a făcut 
o corectă apreciere a stării de fapt, întemeiată pe probatoriul administrat în cauză, precum 
şi o corectă aplicare a dispoziŃiilor legale incidente în materie. 

Apelanta s-a prevalat de autoritatea de lucru judecat raportat la o decizie a 
instanŃei supreme prin care s-a tranşat asupra unei suprafeŃe de teren din perspectiva 
nulităŃii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, suprafaŃă care face şi obiectul 
litigiului a cărui notare s-a contestat prin prezentul demers judiciar. 

Tribunalul a reŃinut că limitele cercetării judecătoreşti sunt configurate de cadrul 
procesual de învestire, respectiv cadrul legal incident în cauză, fiind fără relevanŃă 
apărările întemeiate pe instituŃii sau principii de drept care exced acestor coordonate 
specifice cauzei pendinte. 

În acest sens, în procedura de înscriere în cartea funciară, respectiv de notare, 
lucrătorul de carte funciară nu a fost obligat şi nici îndreptăŃit să analizeze justeŃea sau 
temeinicia cererii, ci trebuia să se rezume strict la verificarea îndeplinirii unor exigenŃe 
minimale, în cazul notării conform art. 25 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 coroborat cu 
art. 42 alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006, fiind necesar a se depune o acŃiune în justiŃie 
referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în 
legătură cu imobilul, condiŃie pe deplin îndeplinită în cauză. 

A fost de asemenea neîntemeiată şi critica privind nemotivarea sentinŃei, în 
condiŃiile în care s-a observat hotărârea cuprindea pe larg argumentele în fapt şi în drept 
care au stat la baza pronunŃării soluŃiei. 

A fost de observat totodată că încheierile biroului de cadastru conŃin la rândul lor, 
argumentele soluŃiei de respingere, arătându-se pe scurt starea de fapt şi textele de lege 
incidente.  

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petenta S.C. P.T.C.I. S.A. solicitând 
modificarea ei în sensul admiterii apelurilor, cu consecinŃa admiterii plângeri. 



În motivarea recursului, petiŃionara a susŃinut că hotărârea atacată este nelegală, 
fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ., instanŃa de apel 
pronunŃând o hotărâre nelegală, ca urmare a interpretării eronate a normelor prevăzute de 
art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 7/1996, coroborat cu art. 42 alin. (1) din Ordinul nr. 
633/2006. 

PetiŃionara nu a solicitat analizarea temeiniciei pretenŃiilor ce fac obiectul 
litigiului notat, ci a semnalat neregulile care s-au făcut în momentul notării litigiului, 
respectiv existenŃa deciziei comerciale nr. 4150 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie, care impunea respingerea cererii de notare, întrucât s-a constatat nulitatea 
absolută a contractului de vânzare-cumpărare doar pentru o suprafaŃă de 21 ha din 
suprafaŃa totală de 34,6 ha fiind incidentă instituŃia autorităŃii de lucru judecat. 

Singura suprafaŃă pentru care s-ar fi putut solicita notarea precizării de acŃiune, ar 
fi fost cea de 13,6 ha. 

Registratorul de carte funciară trebuie să respecte legalitatea formală şi legalitatea 
materială, în acord cu principiul legalităŃii, care presupune exactitatea, corectitudinea şi 
certitudinea înscrierilor în cartea funciară. 

El poate încuviinŃa numai înscrierea actelor şi faptelor anume prevăzute de lege 
sau, după caz, permise şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele care o însoŃesc, 
trebuind să cerceteze dacă înscrisul pe baza căruia s-a solicitat înscrierea întruneşte 
condiŃiile de fond şi de formă cerute de lege şi dacă din cuprinsul cărŃii funciare nu există 
vreun impediment la săvârşirea înscrierii. 

Însă registratorul nu a respectat principiul legalităŃii, deşi a fost informat cu 
privire la faptul că singura suprafaŃă pentru care s-ar fi putut solicita notarea litigiului în 
cartea funciară, ar fi fost cea de 13,6 ha, dar nu a Ńinut cont de această informaŃie, 
dispunând notarea acŃiunii în cărŃile funciare aferente întregii suprafeŃe de teren. 

Raportat la toate argumentele prezentate mai sus analiza primei instanŃa de apel se 
dovedeşte a fi una vădit eronată, aspect care a determinat în mod direct pronunŃarea unei 
soluŃii incorecte, cu aplicarea greşită a textelor legale incidente. 

InstanŃa de apel a reŃinut în mod greşit că hotărârile primei instanŃe cuprind 
argumentele de fapt şi de drept pe care se sprijină pronunŃarea hotărârilor, deşi în 
realitate, prin sentinŃele pronunŃate nu s-au respectat dispoziŃiile imperative ale art. 261 
alin. (1) pct. 5 C. pr. civ., referitoare la motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanŃei, precum şi cele pentru care au fost înlăturate cererile părŃilor.  

În speŃă, hotărârile primei instanŃe, nu îndeplinesc cerinŃele impuse de art. 261 
alin. (1) pct. 5 C. pr. civ., întrucât primele instanŃe au motivat doar pe scurt hotărârile, 
fără a examina în detaliu problemele esenŃiale ridicate de petiŃionară, situaŃie în care sunt 
nelegale, întrucât ceea ce legiuitorul a numit motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanŃei, nu se regăsesc în considerentele hotărârilor atacate. 

Examinând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs curtea reŃine 
următoarele: 

În motivele de recurs se arată că nu a solicitat analizarea temeiniciei pretenŃiilor 
ce fac obiectul litigiului notat, ci a semnalat neregulile care s-au făcut în momentul 
notării litigiului, respectiv existenŃa deciziei comerciale nr. 4150 pronunŃată de Înalta 
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, care impunea respingerea cererii de notare, întrucât s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare doar pentru o suprafaŃă 
de 21 ha din suprafaŃa totală de 34,6 ha fiind incidentă instituŃia autorităŃii de lucru 



judecat. Singura suprafaŃă pentru care s-ar fi putut solicita notarea precizării de acŃiune, 
ar fi fost cea de 13,6 ha. 

Curtea reŃine că acest motiv de recurs este nefondat deoarece incidenŃa autorităŃii 
de lucru judecat este o chestiune de analiză jurisdicŃională pe care o poate face instanŃa de 
judecată şi nu registratorul de carte funciară. 

Acesta doar verifică îndeplinirii unor cerinŃe minimale, în cazul notării conform 
art. 25 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 coroborat cu art. 42 alin. 1 din Ordinul nr. 
633/2006, fiind doar necesar a se depune o acŃiune în justiŃie referitoare la drepturile reale 
asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul, condiŃie 
îndeplinită în cauză. 

În cauză prin acŃiunea civilă şi respectiv prin precizarea cererii de chemare în 
judecată ce formează obiect al dosarului civil nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului 
Comercial Cluj, S.C. A. S.C. a solicitat constatarea nulităŃii absolute a actului de 
parcelare şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1517/16.06.1999   ce are 
ca obiect imobilul în suprafaŃă de 347.678 mp înscris urmare parcelării acestuia în mai 
multe cărŃi funciare. 

Cu privire la acest imobil s-a solicitat notarea în cf a acŃiunii şi a precizării de 
acŃiune. Cât timp există o astfel de acŃiune, persoanele înscrise în cf au fost chemate în 
judecată iar judecata priveşte imobilul cu privire la care se cere notarea acŃiunii, rezultă 
că sunt îndeplinite condiŃiile pentru notare acestei acŃiuni. 

Nu exista nici un motiv de respingere a cererii de notare, în condiŃiile în care 
constatarea existenŃei sau nu a autorităŃii de lucru judecat se poate face doar de către 
instanŃa de judecată în cadrul celei de a doua acŃiuni, iar nu de către registratorul de carte 
funciară, acesta analizând cererea într-un cadru necontencios şi necontradictoriu, cadru 
care nu permite analiza unor probleme ce necesită respectarea principiilor procesuale, 
cum ar fi contradictorialitatea, oralitatea şi dreptul la apărare. 

Putem analiza şi ipoteza în care în care registratorul, prin absurd, admite că există 
autoritate de lucru judecat. Sau din contră constată că nu există autoritate de lucru 
judecat. Sau în cadrul prezentei plângeri se constată că există sau nu autoritate de lucru 
judecat cu privire la acŃiunile invocate de către recurentă. 

În dosarul civil nr. xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj această 
constatare poate fi opusă sau doar în acel dosar se poate face constatarea iar în prezenta 
cauză o astfel de solicitare este neavenită. 

Din chiar chestionarea acestor ipoteze şi a posibilelor variante rezultă că nu există 
o astfel de posibilitate. 

Faptul că doar instanŃa poate constata incidenŃa acestei excepŃii reiese din 
formularea art. 166 Cod procedură civilă, care dispune că excepŃia puterii lucrului judecat 
se poate ridica, de părŃi sau de judecător, chiar înaintea instanŃelor de recurs. Deci doar 
părŃile sau judecătorul pot ridica şi soluŃiona excepŃia, prin urmare nu şi registratorul de 
carte funciară. Nu în ultimul rând art. 166 este situat în Codul de procedură civilă în 
Titlul III „Procedura înaintea primei instanŃe“ Capitolul III „Judecata“, care evident că 
reglementează activitatea instanŃelor de judecată iar nu şi a registratorilor de carte 
funciară. 

Este corectă susŃinerea că registratorul de carte funciară trebuie să respecte 
legalitatea formală şi legalitatea materială, în acord cu principiul legalităŃii, care 
presupune exactitatea, corectitudinea şi certitudinea înscrierilor în cartea funciară, dar cu 



corectivul de mai sus, că autoritatea lucrului judecat nu poate face obiect de analiză a 
registratorului de carte funciară în procedura necontencioasă ci doar al unei instanŃe de 
judecată în cadrul unei proceduri judiciare. 

Registratorul de carte funciară poate încuviinŃa numai înscrierea actelor şi faptelor 
anume prevăzute de lege sau, după caz, permise, şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi 
actele care o însoŃesc, trebuind să cerceteze dacă înscrisul pe baza căruia s-a solicitat 
înscrierea întruneşte condiŃiile de fond şi de formă cerute de lege şi dacă din cuprinsul 
cărŃii funciare nu există vreun impediment la săvârşirea înscrierii. 

În speŃă prin acŃiunea civilă şi precizarea ce formează obiect al dosarului civil nr. 
xxx/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj, s-a solicitat constatarea nulităŃii absolute 
a actului de parcelare şi contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
1517/16.06.1999   ce are ca obiect imobilul în suprafaŃă de 347.678 mp înscris urmare 
parcelării acestuia în mai multe cărŃi funciare, iar cu privire la acest imobil s-a dispus 
notarea acŃiunii. 

Registratorul procedează la notarea acŃiunii, indiferent dacă aceasta a mai fost sau 
nu formulată, pentru că fiecare acŃiune poate fi notată, textul legal nu distinge 
posibilitatea sau imposibilitatea notării în funcŃie de autoritatea de lucru judecat, sau câte 
acŃiuni privitoare la acelaşi imobil, aceleaşi persoane şi cu aceeaşi cauză pot fi notate, 
astfel că această analiză nu poate fi făcută de registratorul de carte funciară. 

Se mai susŃine de către recurentă că instanŃa de apel a reŃinut în mod greşit că 
hotărârile primei instanŃe cuprind argumentele de fapt şi de drept pe care se sprijină 
pronunŃarea hotărârilor, deşi în realitate, prin sentinŃele pronunŃate nu s-au respectat 
dispoziŃiile imperative ale art. 261 alin. (1) pct. 5 C. pr. civ., referitoare la motivele de 
fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei, precum şi cele pentru care au fost 
înlăturate cererile părŃilor.  

Curtea reŃine că acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece din simpla 
expunere prescurtată a motivelor de fapt şi de drept ala primei instanŃe, expunere făcută 
la începutul prezentei motivări a hotărârii CurŃii asupra recursului (pagina 2-3 de mai 
sus), reiese caracterul mai mult decât îndestulător al acestor motive şi trebuie considerate 
ca fiind suficiente pentru susŃinerea soluŃiei instanŃei de fond. 

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) 

 
 
 

Radiere drept de ipotecă. Caracter necontencios. Lipsa calităŃii 
procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4165/R din 4 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 1037 din 14 aprilie 2011, pronunŃată de Judecătoria Sighetu 
MarmaŃiei, s-a luat act de renunŃarea reclamanŃilor I.G. şi soŃia P.M. de a se judeca în 
contradictoriu cu pârâta SC O.T.M.P. SA, cu fostul sediul în municipiul Bucureşti, s-a 
constatat ca rămasă fără obiect excepŃia lipsei capacităŃii de folosinŃă a acestei pârâte, s-a 
admis excepŃia lipsei capacităŃii procesuale pasive a Oficiului de cadastru şi Publicitate 



Imobiliară Maramureş- Biroul de Carte Funciară Sighetu MarmaŃiei şi a fost respinsă 
acŃiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, judecătoria a reŃinut că reclamanŃii au solicitat 
iniŃial în contradictoriu cu pârâta S.C. O.T.M.P. S.A. a se constata nulitatea contractului 
de ipotecă autentificat sub nr. 1440 din 14.06.2000 precum şi radierea dreptului de 
ipotecă constituit în favoarea pârâtei asupra imobilului reprezentând teren în suprafaŃă de 
518 mp, situat în localitatea Sighetu MarmaŃiei, judeŃul Maramureş, pe care este edificată 
o construcŃie de natură casă de locuit, înscris în cartea funciară nr. 6684 a localităŃii 
Sighetu MarmaŃiei, cu numere topografice 472, 473 şi 6488-486-2. Au fost solicitate şi 
cheltuieli de judecată. 

 S-a reŃinut că reclamanŃii au arătat că între I.G. şi pârâtă a existat o înŃelegere 
conform căreia aceasta din urmă îşi asumase angajamentul de a–i obŃine un loc de muncă 
în Israel, în schimbul plăŃii unei anumite taxe. S-a învederat că reclamanŃii nu au dispus 
de sumele aferente taxei solicitate, astfel încât au semnat un contract de ipotecă având ca 
obiect imobilul anterior identificat, până la concurenŃa valorii de 2.500 USD. În sprijinul 
solicitării de constatare a nulităŃii contractului de ipotecă, reclamanŃii au invocat 
neexecutarea obligaŃiilor ce reveneau pârâtei. 

Judecătoria a mai constatat că, prin precizările aduse acŃiunii, ca urmare a 
invocării de către instanŃă a excepŃiei lipsei capacităŃii de folosinŃă a pârâtei, reclamanŃii 
şi-au manifestat acordul cu privire la admiterea excepŃiei, arătând că înŃeleg să cheme în 
judecată Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, prevalându-se de 
dispoziŃiile art. 1788 Codul Civil şi art. 33 alin. 4 coroborat cu art. 51 din Legea nr. 7-
1996, cu modificările ulterioare, invocând perimarea înscrierii dreptului de ipotecă şi 
solicitând radierea sarcinilor din cartea funciară, asupra imobilului proprietatea 
reclamanŃilor. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prima instanŃă a reŃinut că, prin adresa nr. 
417377 din 19.07.2010, emisă de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, s-a atestat că pârâta SC O.T.M.P. SA a fost radiată în temeiul art. 31 din Legea 
nr. 359-2004, ce vizează constatarea dizolvării de drept. ConŃinutul acestei adrese a 
fundamentat invocarea din oficiu a excepŃiei lipsei capacităŃii de folosinŃă a pârâtei, dar în 
considerarea principiului disponibilităŃii părŃilor, ce guvernează procesul civil, instanŃa a 
luat act de renunŃarea reclamanŃilor la judecarea cauzei în contradictoriu cu această 
pârâtă.  

Cât priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Maramureş, instanŃa a apreciat-o ca întemeiată în lumina Deciziei 
nr. 5728 din 29 iunie 2005 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, potrivit căreia 
acŃiunea în rectificare se impune a fi îndreptată împotriva titularului dreptului contestat, 
aserŃiune întărită şi prin conŃinutul dispoziŃiilor art. 36 din Legea nr. 7-1996, cu 
modificările ulterioare, ce stipulează că acŃiunea în rectificare, întemeiată pe 
nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a 
dreptului înscris, se va putea îndrepta şi împotriva terŃelor persoane care şi-au înscris un 
drept real, dobândit cu bună-credinŃă si prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe 
cuprinsul cărŃii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere 
formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul 
când dreptul material la acŃiunea de fond nu s-a prescris. 



S-a arătat că, deşi dispoziŃiile Legii nr. 7/1996, republicată permit rectificarea 
cărŃilor funciare în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ce suplineşte acordul 
părŃilor, însăşi modalitatea de redactare a prevederilor legale aduce în discuŃie existenŃa 
sau inexistenŃa unui acord al părŃilor, ca atare emiterea unei astfel de hotărâri nu poate 
avea loc decât în contradictoriu cu titularul dreptului contestat. InstanŃa a respins teza 
analogiei situaŃiei din speŃă cu stingerea dreptului de uzufruct viager prin decesul 
persoanei fizice.  

De asemenea, prima instanŃă a mai arătat că, întrucât procedura de dizolvare nu a 
fost urmată de procedura lichidării, în speŃă, devin aplicabile dispoziŃiile art. 237 alin. 10 
din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, bunurile şi drepturile rămase în 
patrimoniul persoanei juridice radiate vor reveni asociaŃilor, însă instanŃa nu poate din 
oficiu să dispună introducerea în cauză a acŃionarilor societăŃii comerciale radiate, 
întrucât s-ar încălca principiul disponibilităŃii părŃilor, ignorându-se prevederile art. 129 
alin. 6 Cod procedură civilă. 

S-a mai reŃinut că, potrivit art. 1800 Cod civil, stingerea ipotecilor se poate realiza 
pe cale accesorie, când creanŃa principală se stinge prin plata, novaŃie, compensaŃie, 
confuziune, remiterea de datorie, anulare, art. 1788 Cod Civil şi respectiv art. 51 din 
Legea nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, nu au în vedere perimarea înscrierii 
dreptului de ipotecă, la care au făcut referire reclamanŃii în cadrul precizării de acŃiune şi 
dispoziŃiile art. 1788 din Codul Civil nici nu se aplică imobilelor supuse regimului de 
publicitate imobiliară. Pe cale de consecinŃă, s-a apreciat că instituŃia perimării nu se 
aplică dreptului de ipotecă. 

Prin decizia civilă nr. 105/A/11.04.20122 a Tribunalului Maramureş apelul 
reclamanŃilor a fost respins ca nefondat.  

În considerentele acestei decizii, tribunalul reŃine că, prin precizarea de acŃiune 
depusă pentru termenul de judecată din data de 18 noiembrie 2010, reclamanŃii au 
determinat cadrul procesual pasiv al litigiului, prin renunŃarea la judecată faŃă de pârâta 
iniŃial chemată în judecată, SC O.T.M.P. SA, radiată din evidenŃele Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi chemarea în judecată în calitate de pârât a 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, pentru ca, în contradictoriu cu 
acesta, să se constate perimarea înscrierii dreptului de ipotecă în favoarea SC O.T.M.P. 
SA, în temeiul prevederilor art. 1788 Cod civil şi art. 33 alin. 4 coroborat cu art. 51 din 
Legea nr. 7/1996 şi să se dispună radierea înscrierii din cartea funciară nr. 6684 Sighetu 
MarmaŃiei, nr. topo. 472, 473 şi 6488/486/2.  

Raportat la temeiurile de drept indicate de către reclamanŃi, trebuie reŃinute în 
primul rând dispoziŃiile art. 80 din Legea nr. 71/2011, care trimit la reglementarea Legii 
nr. 7/1996 (înscrierea dreptului de ipotecă realizându-se în baza încheierii de carte 
funciară nr. 1618/2000). 

Din coroborarea prevederilor art. 33 alin. 4 cu ale art. 51 din Legea nr. 7/1996 
(dispoziŃiile art. 1788 Cod civil nefiind aplicabile în regiunile de carte funciară), rezultă 
că, în lipsa unei înŃelegeri amiabile între titularul tabular respectiv titular şi persoana 
interesată, înscrierile din cartea funciară nu pot fi rectificate decât în baza unei hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile. O astfel de hotărâre, însă, nu poate fi pronunŃată 
într-un litigiu care să-l excludă procesual pe titularul dreptului a cărui rectificare se 
solicită – în speŃă, radierea dreptului de ipotecă – căci hotărârea judecătorească suplineşte 
acordul la care se referă legea, ca modalitate alternativă de rectificare a menŃiunilor din 



cartea funciară. Articolele 20 şi 36 din Legea nr. 7/1996 susŃin această constatare, litigiul 
trebuie purtat în contradictoriu cu titularul dreptului a cărei radiere se solicită, iar nu cu 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, nici chiar „pentru 
opozabilitate”, cum au arătat apelanŃii. 

După cum a reŃinut şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în considerentele deciziei 
nr. LXXII/2007, pronunŃată în recurs în interesul legii, activitatea de publicitate 
imobiliară are un caracter necontencios. În speŃă, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Maramureş nu opune vreun drept apelanŃilor şi nici nu este chemat să 
recunoască vreun drept de care se prevalează aceştia; în baza hotărârii judecătoreşti, 
Oficiul operează în evidenŃele de carte funciară cele dispuse prin actul jurisdicŃional, în 
temeiul legii, hotărârea fiindu-i de drept opozabilă. Pe cale de consecinŃă, în mod corect 
prima instanŃă a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a acestui pârât.  

De asemenea, este judicioasă constatarea inadmisibilităŃii analogiei între stingerea 
dreptului de uzufruct prin decesul persoanei fizice titulare (soluŃie ce are o consacrare 
legislativă expresă prin dispoziŃiile art. 557 din Codul civil de la 1864, art. 746 din Noul 
Cod civil) şi stingerea ipotecii ca urmare a lichidării persoanei juridice titulare a dreptului 
de ipotecă, analogia nefiind permisă în sistemul nostru juridic decât în cazurile expres 
prevăzute de lege.  

Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs reclamanŃii, solicitând 
modificarea ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinŃei apelate şi admiterii 
acŃiunii. 

În motivarea reculului lor, reclamanŃii învederează că, datorită faptului că titularul 
dreptului tabular a fost radiat din Oficiul registrului comerŃului, nemaiavând personalitate 
juridică, situaŃia putând fi asimilată cu cea a uzufructului viager, care se stingre prin 
moartea părŃii, au fost obligaŃi să cheme în judecată pentru opozabilitate pârâtul Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, astfel că acesta are calitate procesuală 
pasivă. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la 
dispoziŃiile art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea 
apreciază că acesta nu este fondat, întrucât, aşa cum corect au reŃinut instanŃele de fond, 
ipoteca nu se stinge prin moartea creditorului ipotecar, nefiind viageră ca şi uzufructul (a 
cărui radiere, de altfel, nu necesită consimŃământul celui înscris sau a succesorilor 
acestuia, fiind suficientă dovada decesului), ci, fiind un drept patrimonial, se transmite 
succesorilor în drepturi, prin transmisiune universală, cu titlu universal sau cu titlu 
particular, după caz, or aceştia nu au fost chemaŃi în judecată pentru a se constata în 
contradictoriu cu ei nulitatea titlului de constituire a dreptului real accesoriu. 

Cum Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş nu este succesorul 
în drepturi al creditorului ipotecar, acesta nu are calitate procesuală pasivă, aşa cum 
corect au reŃinut instanŃele de fond. 

Nefiind vorba de o greşită interpretare sau aplicare a normelor de drept substanŃial 
de către instanŃa de apel, nu este întrunit motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod 
proc. civ., astfel că, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., curtea va respinge recursul 
reclamanŃilor ca nefondat. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 



AcŃiune în rectificare de carte funciară. Formulare pe cale principală. 
Lipsa cazurilor prevăzute de art. 34 din Legea nr. 7/1996 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4450/R din 26 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 10.785 din 51.12.2011 a Judecătoriei BistriŃa,  
pronunŃată,  s-a respins ca fiind neîntemeiată acŃiunea civilă având ca obiect „rectificare 
carte funciară” formulată de reclamanta Societatea Cooperativă De Consum F. BistriŃa-
Năsăud în contradictoriu  cu pârâta GRUP SCOLAR S. ca fiind neîntemeiată.  

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că prin încheierea de 
carte funciară emisă la data de 09.09.1998 de Judecătoria BistriŃa în Dosarul 5024/1998 
cf, s-a dispus ca asupra imobilului şcoală cu 8 săli de clasă, înscris în CF 7056 BistriŃa, 
nr. topo 1714, 1715, 1716, să se înscrie dreptul de proprietate în favoarea Grupului Şcolar 
de CooperaŃie BistriŃa. La baza acestei înscrieri a stat Nota de constatare nr. 
11.947/11.06.1998 emisă de Consiliul Local al Municipiului BistriŃa şi documentaŃia 
tehnică întocmită de expertul C.I.. 

Conform art. 34 din Legea 7/1996 (aplicabilă în cauză)   „orice persoană 
interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că:    1. înscrierea sau actul în 
temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;    2. dreptul înscris a fost greşit 
calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiŃiile de existenŃă a dreptului înscris sau au încetat 
efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea”. 

Din această reglementare legală, rezultă că acŃiunea în rectificarea cărŃii funciare 
are un caracter subsidiar, faŃă de acŃiunea în constatarea nevalabilităŃii înscrierii sau 
titlului. Prin urmare este necesar ca anterior dispunerii rectificării cărŃii funciare, să se 
constate printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă că înscrierea sau actul în temeiul căruia 
s-a efectuat înscrierea nu a fost valabile sau dreptul înscris a fost greşit calificat sau nu 
mai sunt întrunite condiŃiile de existenŃă a dreptului înscris, ori au încetat efectele actului 
juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea. 

Reclamanta a solicitat rectificarea înscrierii în cartea funciară CF 7056 BistriŃa a 
dreptului de proprietate în favoarea pârâtei Grupul Şcolar de Servicii BistriŃa  şi 
înscrierea dreptului de proprietate asupra construcŃiei şcoală  în favoarea sa, fără a solicita 
în prealabil a se constatata nevalabilitatea înscrierii existente în cartea funciară, în 
favoarea pârâtei. 

Ori, pentru argumentele mai sus înfăŃişate, acŃiunea de rectificate a cărŃii funciare 
nu a putut fi admisă atâta timp cât nu s-a constatata printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă existenŃa uneia dintre situaŃiile prevăzute de art. 34 din Legea 7/1996, motiv 
pentru care instanŃa de fond a respins cererea reclamantei, ca neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de a se constatata că în calitate de 
succesoare în drepturi IJECOOP-UJCC BistriŃa-Năsăud a dobândit dreptul de proprietate 
prin edificare asupra construcŃiei „şcoala de cooperaŃie cu 8 săli” de clasă cu regim de 
înălŃare P+2E, situată în BistriŃa, b-dul R. nr. 41, s-au reŃinut următoarele: 

 Sub un prim aspect această cerere în constatare tinde a dovedi împotriva înscrierii 
în cartea funciară. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, asupra imobilului şcoală cu 8 săli de 
clasă, înscris în CF 7056 BistriŃa, nr. topo 1714, 1715, 1716, este înscris dreptul de 
proprietate în favoarea Grupului Şcolar de CooperaŃie BistriŃa. Conform principiului 
forŃei probante a înscrierii în cartea funciară, un drept real înscris în cartea funciară în 



favoarea unei persoane este prezumat că există, înscrierea fiind considerată a fi exactă. 
Astfel încât, ca o consecinŃă a respingerii capătului de cerere privind rectificarea înscrierii 
din cartea funciară, s-a impus respingerea acestui capăt de cerere ca neîntemeiat.  

Pe de altă parte, nu s-ar putea aprecia că reclamanta a dobândit prin edificare 
dreptul de proprietate asupra construcŃiei în discuŃie deoarece reclamanta nici nu exista la 
data emiterii autorizaŃiei de efectuare a lucrărilor (de care a înŃeles să se prevaleze), în 
1972.  În altă ordine de idei, existenŃa unei autorizaŃii de construcŃii nu conduce în mod 
automat la concluzia că respectiva construcŃie s-a şi realizat. Tocmai de aceea este 
necesară încheierea unui proces verbal de recepŃie a lucrărilor sau o notă de constatare, la 
finalizarea lucrărilor. Ori, reclamanta a înŃeles să se prevaleze în dovedirea cererii sale de 
autorizaŃia pentru executare de lucrări nr. 9492/257/18.XII.1972,  invocând în susŃinerea 
ei prevederile art. 55 alin. 1 din Legea 7/1996, conform cărora dreptul de proprietate se 
înscrie în cartea funciară în baza autorizaŃiei de construcŃie. Acest text legal însă nu are 
aplicabilitate în cauză, ci trebuie avută în vedere legislaŃia există la data emiterii 
autorizaŃiei de construcŃie (1972) şi efectele pe care le puteau produce sub imperiul 
respectivelor legi, faptul construirii,  raportat şi la scopul pe care în aveau organizaŃiile 
cooperativiste la acea dată.  Ori conform Decretului 133/1949 acestea au fost create 
pentru ca să  „contribuie la dezvoltarea vieŃii economice în folosul poporului şi la 
mărirea venitului naŃional. Ele îşi desfăşoară activitatea în cadrul Planului de Stat şi 
constituie un factor important în lupta pentru construirea socialismului în Republica 
Populară Română”.  FaŃă de scopul în avut în vedere la înfiinŃarea organizaŃiilor 
cooperativiste, aceste entităŃi deşi aveau organizare proprie şi personalitate juridică, 
administrau şi gestionau bunuri proprietatea statului „pentru mărirea venitului naŃional”, 
fiind de notorietate că în regimul comunist proprietatea era preponderent a statului. 

  Astfel, faptul că reclamanta societatea cooperativă de consum F. BistriŃa-Năsăud 
este continuatoarea în drepturi a IJECOOP – UJCC BistriŃa-Năsăud, nu duce în mod 
automat la concluzia că aceasta a dobândit dreptul de proprietate asupra construcŃiei în 
discuŃie, atâta timp cât din probele administrate în cauză nu rezultă faptul că acest imobil 
se afla la data reorganizării entităŃii în discuŃie, în patrimoniul acesteia.       

 Pentru toate argumentele înfăŃişate s-a respins cererea reclamantei ca 
neîntemeiată şi s-a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către pârâtă. 

Prin decizia civilă nr. 83/A/din 28.06.2012 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta F. BistriŃa-Năsăud, împotriva sentinŃei 
civile nr. 10.785/2011 pronunŃată de Judecătoria BistriŃa. Fără cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut că  soluŃia 
defavorabilă dată demersului juridic promovat de reclamanta apelantă este corectă, însă 
consideraŃiile ce o susŃin sunt următoarele: 

Aşa cum bine sesizează reclamanta apelantă , abordarea procesuală a cererii 
adresată instanŃei nu este conformă conŃinutului acesteia, cele două petite ale acŃiunii 
(constatarea că reclamanta, în calitate de succesor în drepturi a IJECOOP – UJCC 
BistriŃa-Năsăud, a dobândit un drept de proprietate prin edificare asupra construcŃiei 
„Şcoala de CooperaŃie cu 8 săli de clasă în regim de înălŃime P+2E” situată în loc. 
BistriŃa, B-dul R., nr. 41 (nr. vechi 45) şi rectificarea în CF 55755 (provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr. 7056) a mun. BistriŃa, nr. top 1714, 1715, 1716, în sensul 
radierii înscrierii dreptului de proprietate asupra construcŃiei „Şcoală de CooperaŃie cu 8 
săli de clasă în regim de înălŃime P+2E” în favoarea pârâtei (denumire veche Grup Şcolar 



de CooperaŃie BistriŃa) şi al înscrierii dreptului de proprietate prin edificare a construcŃiei 
„Şcoală de CooperaŃie cu 8 săli de clasă în regim de înălŃime P+2E” în favoarea 
reclamantei) trebuind soluŃionate în ordinea formulării, cel dintâi nefiind subsecvent  
secundului,  ci dimpotrivă determinant pentru justa sa soluŃionare.  

Din acest punct de vedere, se observă însă că prima instanŃă a  optat pentru o 
dublă perspectivă, după cum rezultă din motivarea alternativă a soluŃiei pronunŃată, 
expusă în partea finală a considerentelor hotărârii judecătoreşti, în cadrul căreia 
examinarea pretenŃiilor corespunde ordinii fireşti în raport de obiectul pricinii fixat de 
însăşi reclamanta prin acŃiunea introductivă.  

Concluzia la care s-a ajuns este judicioasă. AlegaŃiile reclamantei-apelante 
referitoare la calitatea sa de succesor în drepturi a constructorului imobilului litigios, în 
privinŃa căruia reclamă dobândirea dreptului de proprietate prin faptul edificării, nu se 
impun a fi verificate în calea de atac întrucât, pe de o parte, ele nu fac obiect de dispută 
procesuală nefiind contestate de pârâtă, iar pe de altă parte, sunt confirmate de prima 
instanŃă. Considerentul respingerii acŃiunii nu este însă lipsa acestei calităŃi în persoana 
reclamantei, ci neîndeplinirea condiŃiei esenŃiale a apartenenŃei imobilului la patrimoniul 
antecesoarei în drepturi.  

Această statuare a primei instanŃe este legală şi temeinică, impunându-se  a fi 
păstrată. Dovezile cauzei atestă neechivoc afirmaŃiile reclamantei apelante privitoare la  
autorizarea  în anul 1972 a edificării de către antecesoarea sa a  imobilului şcoală cu 8 
săli şi laboratoare pe terenul aparŃinând statului român asupra căruia i s-a transmis fără 
termen şi plată dreptul de administrare, construcŃia urmând a fi realizată din trimestrul III 
al anului 1972 până în trimestrul III al anului 1973. Construirea de către  UJCC 
Întreprinderea Economică JudeŃeană IJECOOP BistriŃa a şcolii Grupului şcolar 
cooperatist BistriŃa nu semnifică însă dobândirea dreptului de proprietate asupra 
construcŃiei prin simplul fapt al edificării. Acest unic argument al acŃiunii nu este 
suficient pentru a fundamenta pretenŃia afirmată. Pe de o parte lipsesc orice probe care să 
demonstreze realizarea investiŃiei exclusiv din patrimoniul IJECOOP- UJCC BistriŃa-
Năsăud, intrarea şi evidenŃierea şcolii în patrimoniul constructorului, transmiterea 
ulterioară a folosinŃei către Grupul Şcolar de CooperaŃie BistriŃa, organizat ca unitate de 
învăŃământ împreună cu CENTROCOOP, în circumstanŃele temporale ale epocii în care 
preponderent organizaŃiile cooperatiste administrau şi gestionau bunuri proprietatea 
statului . De remarcat că înscrisurile exhibate prezumă o altă stare de fapt decât cea 
afirmată de reclamantă, cât timp expres menŃionează că „ la darea în folosinŃă a noului 
local de şcoală, clădirea în care funcŃionează în prezent şcoala de cooperaŃie va fi pusă la 
dispoziŃia Comitetului executiv al Consiliului popular al oraşului BistriŃa, pentru I.C.S.”  
Mai mult decât atât, ex lege (art. 166 din Legea nr. 84/1995, reluate de Legea educaŃiei 
naŃionale nr. 1/2011) baza materială aferentă procesului de instruire şi educaŃie realizată 
din fondurile statului sau din fondurile instituŃiilor şi întreprinderilor sau organizaŃiilor de 
stat  în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989 s-a reintegrat în patrimoniul 
Ministerului învăŃământului, al instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ şi de cercetare 
ştiinŃifică din sistemul învăŃământului de stat. De altfel şi terenul de sub construcŃie a 
devenit proprietate publică, dreptul de administrare nemaifiinŃând cel puŃin de la 
momentul includerii terenului în domeniul public. Ca atare dobândirea în patrimoniu a 
imobilului litigios de către constructor şi transmisiunea patrimonială înşiruită în raport de 
transformările suferite în timp de persoana juridică-constructor, de la acesta la reclamanta 



apelantă, nu este dovedită în privinŃa imobilului şcoală, astfel că pretenŃia dedusă 
judecăŃii nu a putut fi satisfăcută. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 296 Cod proc. civ. tribunalul a 
respins apelul declarat ca nefondat. Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată în apel. 

Împotriva acestei decizii reclamanta F. BistriŃa-Năsăud a declarat recurs, în 
termen legal, solicitând instanŃei admiterea acestuia, în principal, casarea hotărârii şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea hotărârii în sensul 
admiterii acŃiunii aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că argumentul tribunalului potrivit 
căruia construirea de către U.J.C.C. - .I.J.E.C.O.O.P. BistriŃa  nu semnifică dreptul de 
proprietate asupra construcŃiei prin simplul fapt al edificării  este nefondată deoarece 
construcŃia respectivă a fost edificată de către antecesoarea recurentei în baza autorizaŃiei 
de construcŃie nr. 9492/257/ 18.12.1972, aspect confirmat şi în nota de constatare, pe un 
teren asupra căruia a dobândit un drept de administrare în baza deciziei nr. 246/1972 
emisă de Consiliul Popular al jud. BistriŃa-Năsăud, teren înscris în C.F. nr. 55755 BistriŃa, 
construcŃie executată de Întreprinderea JudeŃeană de ConstrucŃii Montaj  în baza 
contractului de antrepriză nr. 2211/1973, evident din surse proprii de finanŃare. 

Odată edificată această construcŃie a intrat în patrimoniul antecesoarei recurentei 
pentru că nu există nici un document din care să rezulte că aceasta ar fi edificat 
construcŃia în numele şi pentru altă persoană sau municipiul BistriŃa în acest sens sunt şi 
prevederile art. 11, art. 12, art. 18 şi art. 21 din Legea nr. 6/1970. 

Prin decizia nr. 1858/11.05.2004 Î.C.C.J.- SecŃia de contencios administrativ a 
statuat că este de necontestat că, înainte de anul 1989, alături de proprietatea socialistă de 
stat, ca formă a fostei proprietăŃi socialiste, exista proprietatea cooperatistă în cadrul 
căreia se susŃine că socializarea mijloacelor de producŃie se realiza la scara fiecărei 
cooperative în parte. Cooperativele ca persoane juridice erau titularele acestui drept, 
opozabil erga omnes, deci inclusiv statului, asupra bunurilor din patrimoniul lor.  În 
măsura în care, după 1999, cooperativele nu s-au desfiinŃat pe căile prevăzute de lege sau 
în fapt, ele au rămas titulare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul 
lor, terenuri, construcŃii, mijloace fixe, astfel încât nici un alt subiect de drept, oricare ar 
fi el, inclusiv statul, nu ar putea împiedica exerciŃiul acestui drept. 

În speŃă, chiar în  ipoteza în care ar fi fost vorba despre ridicarea unor construcŃii 
de către cooperative pe terenuri proprietate de stat (la acea vreme proprietate socialistă de 
stat) aceasta s-a făcut pe temeiul unor raporturi juridice pe baza cărora a fost constituit un 
drept de folosinŃă în folosul cooperativelor, asupra acelor terenuri, iar cooperativele au 
dobândit un drept de proprietate asupra construcŃiilor astfel realizate, drept opozabil erga 
omnes inclusiv statului. 

Din acest punct de vedere, rămâne fără efect eventuala neînscriere a lor în cărŃile 
funciare deoarece este vorba de drepturi extratabulare exercitate ca atare de titularii lor. 

O eventuală evidenŃiere în inventarele unităŃilor administrativ-teritoriale ca bunuri 
proprietate publică a statului nu este de natură a pune în discuŃie dreptul de proprietate al 
cooperativelor asupra construcŃiilor ridicate de ele pe acele terenuri. 

Probatoriul administrat în cauză a fost insuficient, iar reclamanta a solicitat 
instanŃei de apel audierea unui martor, solicitare care a fost respinsă. 

Art. 166 din Legea nr. 84/1995 este inoperant întrucât se referă la baza materială 
realizată din fondurile statului sau din fondurile instituŃiilor şi întreprinderilor sau 



organizaŃiilor de stat, ori antecesoarea recurentei şi recurenta nu se încadrează în aceste 
categorii potrivit art. 1 din Legea nr. 6/1970. 

De altfel, prin Legea nr. 354/2004 s-a introdus alin. 41 al art. 166 din Legea nr. 
84/1996 prin care se precizează că nu fac parte din domeniul public al municipiilor 
terenurile şi clădirile deŃinute de unităŃile de învăŃământ în baza unor contracte de 
închiriere sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice, or, 
între Inspectoratul Şcolar al jud. BistriŃa-Năsăud şi recurentă există un contract de 
comodat pentru imobilul în litigiu. 

 Pârâtul intimat, deşi legal citat, nu şi-a delegat reprezentant în faŃa instanŃei şi nu 
a depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziŃia procesuală. 

Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea 
reŃine următoarele: 

Art.304 pct.7 C.pr.civ. prevede că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate 
cere în următoarele situaŃii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când hotărârea  
nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori 
străine de natura pricinii. 

Motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o garanŃie pentru părŃi împotriva 
eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se 
exercita în mod real controlul judiciar. 

Verificând hotărârea instanŃei de apel din această perspectivă, Curtea constată că 
aceasta respectă, întru-totul, prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit căruia, 
hotărârea se dă în numele legii şi va cuprinde: motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanŃei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părŃilor. 

Astfel, tribunalul a arătat pe larg care au fost considerentele de fapt şi de drept 
pentru care a respins apelul declarat de reclamantă.  

Pe de altă parte, Curtea reŃine că atunci când se examinează o hotărâre, sub 
aspectul motivării ei, trebuie să se distingă între motivele de apel, mijloacele de apărare şi 
argumentele invocate de părŃi, instanŃa având obligaŃia de a analiza numai motivele de 
apel, mijloacele de apărare şi, pronunŃându-se asupra lor, să motiveze soluŃia dată, nu şi 
argumentele pe care părŃile le-au invocat în susŃinerea acestora, ceea ce în speŃă  
tribunalul a respectat pe deplin, astfel încât acest motiv de recurs, în opinia CurŃii, nu este 
întemeiat. 

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de 
reclamanta recurentă trebuie să precizeze în mod concret care este actul pretins denaturat 
de către instanŃa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă afirmaŃie făcută în 
acest sens nefiind suficientă pentru a decide modificarea hotărârii recurate. 

Denaturarea actului înŃelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanŃelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conŃinutului actului 
interpretat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 
C.pr.civ. a fost invocat de reclamantă în mod formal, fără ca acesta să dezvolte în vreun 
mod critica de nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit de către 
instanŃa de fond astfel încât Curtea se află în imposibilitatea verificării hotărârii atacate 
din această perspectivă, considerent pentru care sentinŃa recurată urmează a fi analizată în 
raport de motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ. 



Astfel, este real că prin Decizia nr.246/01.08.1972 a Comitetului executiv al 
Consiliului popular al jud. BistriŃa Năsăud s-a transmis, fără termen şi fără  plată, din 
administrarea Comitetului executiv al Consiliului popular al oraşului. BistriŃa, în 
administrarea Intreprinderii judeŃene economice a cooperativelor de consum BistriŃa, 
terenul neproductiv în suprafaŃă de 1415 mp situat în oraşul BistriŃa, înscris în CF nr.2108 
şi nr.3395 BistriŃa, nr.top.1714,1715 şi 1716, în scopul construirii unei şcoli pentru 
pregătirea cadrelor din cooperaŃie. ConstrucŃia şcolii va începe în trimestrul III al anului 
1972 şi se va termina în trimestrul III al anului 1973. 

Ca urmare a cererii adresată de UJCC Intreprinderea Economică JudeŃeană, 
Comitetului executiv al Consiliului popular al jud. BistriŃa Năsăud, la data de 18.12.1972, 
a emis autorizaŃia  pentru executare de lucrări nr.9492/257/1972, prin care s-a autorizat 
executarea lucrării „Şcoală cu 8 săli de clasă şi laborator” din oraşul BistriŃa, B-dul R.i 
nr.45. 

Ulterior, la data de 01.03.1973, între Intreprinderea judeŃeană de ConstrucŃii 
Montaj BistriŃa, în calitate de antreprenor general şi IJECOOP BistriŃa, în calitate de 
beneficiar, s-a încheiat contractul de antrepriză nr.2211/1973 având ca obiect construcŃia 
Şcoala cu 8 săli de clasă la Grupul Şcolar cooperatist. 

Conform CF nr. 7056 BistriŃa, nr. topo 1714, 1715, 1716, prin încheierea de carte 
funciară nr.5024 emisă la data de 04.09.1998 de Judecătoria BistriŃa, în dosarul 
5024/1998 cf, s-a dispus ca în baza deciziei nr.246/1972 dată de Consiliul popular al 
jud.BistriŃa Năsăud şi a documentaŃiei anexate, asupra imobilului teren de sub A+1 adus 
din CF nr.2108 , 3395, în suprafaŃă de 1415 mp, s-a întabulat dreptul de proprietate în 
favoarea Statului Român, în administrarea F. BistriŃa, fără termen şi fără plată, iar asupra 
imobilului şcoală cu 8 săli de clasă,  s-a întabulat dreptul de proprietate, cu titlu de 
edificare, în favoarea Grupului Şcolar de CooperaŃie BistriŃa. La baza acestei înscrieri a 
stat Nota de constatare nr. 11.947/11.06.1998 emisă de Consiliul Local al Municipiului 
BistriŃa şi documentaŃia tehnică întocmită de expertul C.I.. 

Ulterior, imobilul mai sus arătat s-a transcris în CF nr.55755 BistriŃa, provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr.7056, iar prin Încheierea de cf nr.30790/13.10.2010, 
asupra imobilului teren s-a întabulat dreptul de proprietate, dobândit prin lege (HG 
nr.527/15.06.2010), domeniul public, în cotă de 1/1, în favoarea Municipiului BistriŃa. 

AcŃiunea reclamantei a fost respinsă de instanŃa de fond pe considerentul că, deşi 
F. BistriŃa-Năsăud este continuatoarea în drepturi a IJECOOP – UJCC BistriŃa-Năsăud, 
aceasta din urmă fiind  beneficiara autorizaŃiei de construire a şcolii, r cu 8 săli de clasă, 
reclamanta nu a dovedit  că aceasta a dobândit dreptul de proprietate asupra construcŃiei 
în discuŃie, respectiv apartenenŃa imobilului la patrimoniul acesteia, urmată de 
transmiterea firească şi succesivă a construcŃiei în patrimoniul reclamantei. 

Contrar susŃinerilor recurentei care se limitează a afirma doar că imobilul 
construcŃie a fost executat de Intreprinderea judeŃeană de ConstrucŃii Montaj BistriŃa 
evident din surse proprii de finanŃare şi că odată edificată această construcŃie a intrat în 
patrimoniul antecesoarei recurente, Curtea constată că aceasta nu a probat în nici un fel 
simplele afirmaŃii făcute, în condiŃiile în care potrivit art.1169 C.civ, în vigoare la data 
introducerii acŃiunii civile,  impuneau ca sarcina probei revine reclamantei. 

În aceste condiŃii, împrejurarea că nu există nici un document din care să rezulte 
că antecesoarea recurentei ar fi edificat construcŃia în numele şi pentru o altă persoană 



sau Municipiul BistriŃa nu este de natură să probeze concluzia alegată de recurentă 
privitoare la faptul că şcoală a intrat patrimoniul antecesoarei sale. 

Recurenta a invocat prevederile art.11 din Legea nr.6/1970 cu privire la 
organizarea şi funcŃionarea cooperaŃiei de consum potrivit cărora, „OrganizaŃiile şi 
întreprinderile cooperaŃiei de consum îşi păstrează fondurile disponibile în conturi 
deschise la unităŃile  bancare de  stat  care efectuează operaŃiunile lor de decontare” şi 
cele ale art.12 din aceeaşi lege care prevedeau că „OrganizaŃiile cooperaŃiei de consum 
sînt obligate sa verse către stat impozite şi taxe pentru activitatea pe care o desfăşoară, în 
temeiul dispoziŃiilor legale în vigoare”. 

De asemenea, a invocat dispoziŃiile art.18 din acelaşi act normativ conform cărora 
„Bunurile mobile şi imobile, mijloace fixe, proprietate a organizaŃiei cooperaŃiei de 
consum, nu pot fi transmise în proprietate sau date în folosinta decît numai cu plata şi în 
cazurile şi condiŃiile prevăzute de lege şi statut. 

 Bunurile arătate în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii organizaŃiei  
cooperatiste şi nici de creditorii personali ai membrilor cooperatori. 

   Cu excepŃia dobîndirii de către stat prin prescripŃia achizitiva sau posesia de 
buna credinŃa, bunurile imobile, mijloacele fixe, proprietate a organizaŃiei cooperaŃiei de 
consum, nu pot fi dobîndite de terŃi prin prescripŃie achizitiva, iar bunurile mobile, 
mijloacele fixe proprietate a aceloraşi organizaŃii nu pot fi dobîndite de terŃi prin posesia 
de buna credinŃa. 

   AcŃiunea în revendicare a bunurilor arătate în alineatele precedente este 
imprescriptibila” precum şi cele ale art.21 care stipulau că „Proprietatea organizaŃiilor 
cooperaŃiei de consum este ocrotită de stat. 

   Statul sprijină organizaŃiilor cooperaŃiei de consum în realizarea obiectivelor 
lor, prin: 

   a) aprovizionarea cu mărfuri, materii prime, materiale, utilaje, instalaŃii şi 
mijloace de transport din fondul central şi prin autorizarea de procurari directe, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor; 

   b) acordarea de credite; 
   c) politica de impozite privind activitatea organizaŃiilor  şi întreprinderilor 

cooperaŃiei de consum; 
   d) atribuirea de terenuri în folosinta din fondul funciar al statului; 
   e) transmiterea în proprietate cît şi repartizarea în folosinta temporară de 

imobile sau părŃi de imobile din fondul de stat în condiŃiile prevederilor legale; 
   f) asistenta tehnica de specialitate, la cererea organizaŃiilor cooperaŃiei de 

consum; 
   g) efectuarea  controlului economico-financiar de către organele de stat, la 

cerere, pentru îndeplinirea sarcinilor de control ce revin organizaŃiilor cooperaŃiei de 
consum; 

   h) alte măsuri necesare pentru buna desfăşurare a activităŃii organizaŃiilor 
cooperaŃiei de consum”. 

În acest sens, dispoziŃiile legale de care recurenta s-a prevalat, pentru prima dată 
în calea de atac a recursului, cu încălcarea art.316 raportat la art.298 coroborat cu art.294 
alin.1 C.pr.civ, respectiv art.11, art.12, art.18 şi art.21 din Legea nr.6/1970, nu sunt 
aplicabile în speŃă deoarece recurenta nu a reuşit să probeze că imobilul construcŃie a fost 



construit din fondurile proprii, a fost inclus în patrimoniul IJECOOP – UJCC BistriŃa-
Năsăud, cu alte cuvinte că a fost dobândit în mod legal în proprietatea antecesoarei sale.  

Simplul fapt al construirii de către UJCC - Întreprinderea Economică JudeŃeană 
IJECOOP BistriŃa a şcolii Grupului şcolar cooperatist BistriŃa nu are semnificaŃia 
dobândirii unui drept de proprietate asupra construcŃiei. 

În condiŃiile în care lipsesc orice probe care să demonstreze realizarea investiŃiei 
exclusiv din patrimoniul IJECOOP - UJCC BistriŃa-Năsăud, intrarea şi evidenŃierea şcolii 
în patrimoniul constructorului, transmiterea ulterioară a folosinŃei către Grupul Şcolar de 
CooperaŃie BistriŃa, organizat ca unitate de învăŃământ împreună cu CENTROCOOP, în 
circumstanŃele temporale ale epocii în care preponderent organizaŃiile cooperatiste 
administrau şi gestionau bunuri proprietatea statului aşa cum reiese din interpretarea art.1 
coroborat cu art.2 şi art.3 din actul normativ mai sus arătat. 

Mai mult decât atât, contrar susŃinerilor recurentei privitoare la împrejurarea că 
imobilul construcŃie a intrat în patrimoniul antecesoarei sale, prin Decizia 
nr.246/01.08.1972 a Comitetului executiv al Consiliului popular al jud. BistriŃa Năsăud 
prin care s-a transmis, fără termen şi fără  plată, din administrarea Comitetului executiv al 
Consiliului popular al oraşului. BistriŃa, în administrarea Intreprinderii judeŃene 
economice a cooperativelor de consum BistriŃa, terenul neproductiv în suprafaŃă de 1415 
mp situat în oraşul BistriŃa, înscris în CF nr.2108 şi nr.3395 BistriŃa, nr.top.1714,1715 şi 
1716, în scopul construirii unei şcoli pentru pregătirea cadrelor din cooperaŃie, s-a 
prevăzut în mod expres că „La darea în folosinŃă a noului local de şcoală, clădirea în care 
funcŃionează în prezent şcoala de cooperaŃie va fi pusă la dispoziŃia Comitetului executiv 
al Consiliului popular al oraşului BistriŃa, pentru I.C.S”, ceea ce duce la concluzia certă 
că imobilul construcŃie nu a intrat niciodată în proprietatea şi în  patrimoniul antecesoarei 
reclamantei. 

Corespunde realităŃii împrejurarea că înainte de anul 1989, alături de proprietatea 
socialistă de stat a existat şi proprietatea cooperatistă, iar cooperativele, ca persoane 
juridice erau titularele acestui drept asupra bunurilor din patrimoniul lor  însă, aşa cum s-
a arătat deja, reclamanta nu a reuşit să probeze această împrejurare şi anume că imobilul 
şcoală a fost edificat prin mijloace financiare proprii, că a fost dobândit în proprietatea 
cooperatistă, că a fost inclus în patrimoniu de către constructor şi, ulterior, transmisiunea 
patrimonială succesivă  în raport de transformările suferite în timp de persoana juridică-
constructor, de la acesta la reclamanta recurentă. 

 Din această perspectivă, invocarea art.494 C.civ. pentru prima dată în calea de 
atac a recursului, cu încălcarea art.316 raportat la art.298 coroborat cu art.294 alin.1 
C.pr.civ, nu este aplicabilă speŃei deoarece nu este îndeplinită ipoteza normei juridice, 
aceea a ridicării de către constructor a unei construcŃii pe terenul altei persoane, ştiind sau 
nu, că nu este proprietarul acelui teren. 

În ceea ce priveşte insuficienŃa probatoriului administrat, reclamanta recurentă a 
arătat doar că a solicitat instanŃei de apel audierea unui martor, solicitare care a fost 
respinsă,  fără a menŃiona în mod concret critica de nelegalitate  referitoare la acest 
aspect. 

Cu toate acestea, Curtea verificând actele procedurale întocmite de tribunal 
constată că în şedinŃa publică din 23.04.2012, reprezentanta reclamantei, av. Săsărman 
Monica, a solicitat în probaŃiune audierea martorului Zsigmond Ştefan, persoană care 
cunoaşte situaŃia imobilului în litigiu pentru dovedirea tezei probatorii cu privire la 



edificarea imobilului în litigiu,  iar instanŃa de apel a prorogat pronunŃarea asupra acestei 
probe după depunerea de către reclamantă a înscrisurilor solicitate din oficiu, respectiv 
dosarul integral de întabulare a dreptului a cărui rectificare se solicită, a înscrisurilor 
referitoare la transformarea IJECOOP-UJCC BistriŃa Năsăud în  Societatea cooperativă 
de consum F. BistriŃa-Năsăud, precum şi a înscrisurilor care atestă preluarea 
patrimoniului de la prima persoană juridică. 

Ulterior, la următorul termen de judecată din 18.06.2012, reprezentanta 
reclamantei a arătat că insistă în încuviinŃarea probei testimoniale pentru a dovedi, în 
completarea  înscrisurilor depuse la dosar, împrejurarea că proprietara imobilului litigios 
este reclamanta. 

Tribunalul, văzând actele şi lucrările dosarului  a respins cererea de administrare a 
probatoriului testimonial ca nefiind utilă soluŃionării apelului. 

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

Din interpretarea acestui text legal rezultă cu evidenŃă că instanŃa este datoare să 
examineze, în momentul propunerii, concludenŃa probelor, fiind suverană în aprecierea 
utilităŃii acestora, astfel că poate înlătura probele pe care nu le consideră utile, cu 
obligaŃia de a motiva de ce le înlătură. 

În prezenta cauză, tribunalul a respectat pe deplin dispoziŃiile acestui text legal şi 
a arătat care sunt considerentele pentru care a respins cererea reclamantei de administrare 
a probei testimoniale, astfel încât critica reclamantei recurente referitoare la acest aspect 
nu este fondată.   

Contrar alegaŃiilor reclamantei recurente tribunalul nu şi-a fundamentat în drept 
soluŃia pronunŃată pe dispoziŃiile art.166 din Legea nr.84/1995, ci a arătat că ex lege, baza 
materială aferentă procesului de instruire şi educaŃie realizată din fondurile statului sau 
din fondurile instituŃiilor şi întreprinderilor sau organizaŃiilor de stat  în perioada 
anterioară datei de 22 decembrie 1989 s-a reintegrat în patrimoniul Ministerului 
învăŃământului, al instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică din 
sistemul învăŃământului de stat, textul legal menŃionat  fiind reluat de Legea nr.1/2011 a 
educaŃiei naŃionale. 

De altfel, conform art.361 alin.2 din Legea nr.1/2011, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel că acest din urmă act normativ era abrogat la data 
introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv la data de 12.08.2011, considerent 
pentru care Curtea nu va proceda la analizarea incidenŃei prevederilor art.166 alin.41 din 
Legea nr.84/1995. 

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că în speŃă nu sunt îndeplinite 
cerinŃele prevăzute de art.304 pct.7, pct.8 pct.9 C.pr.civ., astfel că în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ., va espinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta societatea 
cooperativă de consum F. împotriva deciziei civile nr. 83/A/din 28.06.2012 a 
Tribunalului BistriŃa Năsăud, pe care o menŃine, ca fiind legală. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. (Judecător Anca Adriana Pop) 
 



Rectificare de carte funciară. IncidenŃa motivului prevăzut de art. 907 
din Noul Cod civil 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4437 din 25 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 36/26.01.2012 a Judecătoriei Târgu Lăpuş, a fost admisă în 
parte acŃiunea civilă formulată de reclamanta V.V., în contradictoriu cu pârâŃii V.I., F.M., 
V.A., D.R., C.R., V.L., S.L., V.A., R.A.A., V.A. şi, pe cale de consecinŃă, s-a dispus 
rectificarea înscrierii privind dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului situat 
în localitatea Târgu Lăpuş, str. C., nr. 20, jud. Maramureş, înscris din eroare în cartea 
funciară nr. 2432 Târgu Lăpuş, nr. topo 233/9/155/1, în sensul radierii acestei înscrieri, cu 
consecinŃa restabilirii situaŃiei anterioare de carte funciară. 

A fost respins petitul reclamantei vizând înscrierea dreptului de proprietate al 
reclamantei conform PAD - ului vizat sub nr. 951/03.03.2011, pe nr. cadastral 51235. 

Prima instanŃă a reŃinut că, prin titlul de proprietate nr. 59887/84 Cod 106808 din 
03.03.1994, emis de InstituŃia Prefectului JudeŃului Maramureş – Comisia JudeŃeană 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureş, s-a dispus 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaŃa totală de 4924 mp, în favoarea 
numitului V.G. – defunctul tată al reclamantei V.V.  

În această suprafaŃa este inclus şi terenul intravilan de 2041 mp având categoria 
de folosinŃă „curŃi construcŃii” şi „arabil”. 

  În baza acestui titlu şi a schiŃei de dezmembrare vizată sub nr. 2870/1996 de 
.C.O.T. Maramureş, la data de 05.07.1998, s-a procedat la înscrierea dreptului de 
proprietate al titularului V.G. asupra terenului în suprafaŃă de 2041 mp, în C.F. nr. 2432 
Tg. Lăpuş.  

Conform menŃiunilor de carte funciară, imobilul în litigiu se identifică sub nr. top 
233/9/155/1 şi provine din C.F. nr. 2026 Tg. Lăpuş.  

În baza adeverinŃei nr. 2576/1998 emisă de Primăria oraşului Tg. Lăpuş, asupra 
nr. top 233/9/155/1, în aceeaşi carte funciară, au fost înscrise în mod provizoriu o casă de 
locuit şi anexe gospodăreşti iar, la data de 05.04.1999, în baza sentinŃei civile nr. 96/1999 
pronunŃată  de Judecătoria Tg. Lăpuş în dosar nr. 730/1998, s-a dispus întabularea 
dreptului de proprietate asupra construcŃiilor notate  sub B.2, în favoarea defunctului 
V.G.. 

Ulterior, în baza actului de donaŃie autentificat sub nr. 469/1999  de către notarul 
public, asupra competinŃei lui V.G. şi soŃia V.C. de sub B.1 şi B.3, la data de 14.04.1999, 
s-a intabulat dreptul de proprietate, cu titlu de drept donaŃie, în favoarea reclamantei 
V.V., fiind înscris totodată în foaia de sarcini a aceleiaşi cărŃi funciare şi dreptul de 
uzufruct viager al donatorilor.  

Potrivit raportului de expertiză extrajudiciară efectuat de ing. M.A., terenul în 
litigiu a fost identificat în mod greşit sub nr. topo. 233/9/155 înscris în C.F. nr. 2026 Tg. 
Lăpuş, acesta regăsin-du-se în realitate sub nr. topo. 1152/4/3/3/2/2/3/6 înscris în C.F. nr. 
1836 Tg. Lăpuş.  

Acelaşi expert a concluzionat că suprafaŃa reală a imobilului este de 2079 mp, 
cum de altfel a fost înscrisă şi în titlul de proprietate nr. 5988/84 emis pe numele 
defunctului V.G..  



Conform documentaŃiei cadastrale întocmite de ing. M.A., documentaŃie vizată de 
O.C.P.I. Maramureş sub nr. 951/03.03.2011, terenului i s-a atribuit nr. cadastral 51235, 
apt pentru înscrierea în cartea funciară. 

Potrivit art. 907 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, când o înscriere 
făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaŃia juridică reală, se poate cere rectificarea 
acesteia.  

Prin rectificare se înŃelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri 
inexacte efectuate în cartea funciară. SituaŃia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o 
recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraŃie dată 
în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunŃată îm-
potriva acestuia, prin care s-a admis acŃiunea de fond. AcŃiunea de fond poate fi, după 
caz, o acŃiune în anulare, rezoluŃiune, reducŃiune sau orice altă acŃiune întemeiată pe o 
cauză de ineficacitate a actului juridic. 

În baza probelor administrate, instanŃa a constatat că înscrierea dreptului de 
proprietate al defunctului V.G. în cartea funciară nr. 2432  Tg. Lăpuş, nr. topo 
233/9/155/1, în temeiul titlului de proprietate nr. 1931/5  Cod 107948 din 14.11.2007, s-a 
efectuat în mod eronat, în baza schiŃei de dezmembrare vizată sub nr. 2870/1996  de 
O.C.O.T. Maramureş.   

Pornind de la această eroare, este evident că nici celelalte înscrieri ulterioare în 
cartea funciară nu corespund cu situaŃia juridică reală a terenului. 

Constatând incidenŃa în cauza dedusă judecăŃii a situaŃiei prevăzute de  dispoziŃia 
legală menŃionată mai sus, instanŃa a admis solicitarea vizând  rectificarea înscrierii 
privind dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului situat în localitatea Târgu 
Lăpuş, str. C., nr. 20, jud. Maramureş, înscris din eroare în cartea funciară nr. 2432 Târgu 
Lăpuş, nr. topo 233/9/155/1, în sensul radierii acestei înscrieri, cu consecinŃa restabilirii 
situaŃiei anterioare de carte funciară. 

Pe de altă parte, instanŃa a reŃinut că, potrivit art. 894 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, „în cazul în care un drept supus înscrierii în cartea funciară a făcut 
obiectul unor cesiuni succesive fără ca înscrierile să fi fost efectuate, cel din urmă 
îndreptăŃit nu va putea cere înscrierea dreptului în folosul său decât dacă solicită, odată cu 
înscrierea acestuia, şi înscrierea dobândirilor succesive anterioare pe care le va dovedi cu 
înscrisuri originale sau copii legalizate, după caz”. 

Având în vedere menŃiunile planului de amplasament şi delimitare vizat sub nr. 
951/03.03.2011 referitoare la dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în 
suprafaŃă de 2079 mp, consecinŃele restabilirii situaŃiei anterioare de carte funciară, 
dispoziŃiile art. 894 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil precum şi faptul că nu 
există o solicitare de înscriere a dobândirilor anterioare, instanŃa a respins capătul de 
cerere vizând înscrierea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului cu nr. 
cadastral 51235, conform PAD - ului de care aceasta se prevalează. 

În baza art. 274-277 Cod procedură civilă, instanŃa nu a acordat cheltuieli de 
judecată nici uneia din părŃi. 

Prin decizia civilă nr. 142 din 17 mai 2012 pronunŃată de  Tribunalul Maramureş, 
apelul reclamantei a fost respins ca nefondat. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a  reŃinut că înscrierea dreptului de 
proprietate al defunctului V.G. în cartea funciară nr. 2432  Tg. Lăpuş, nr. topo 
233/9/155/1, în temeiul titlului de proprietate nr. 1931/5 Cod 107948 din 14.11.2007, s-a 



efectuat în mod eronat, în baza schiŃei de dezmembrare vizată sub nr. 2870/1996  de 
O.C.O.T. Maramureş. Pornind de la această eroare, celelalte înscrieri ulterioare în cartea 
funciară nu corespund cu situaŃia juridică reală a terenului.  

Aşadar, dispoziŃia primei instanŃe, în sensul radierii înscrierii din CF 2432 Tg. 
Lăpuş a fost apreciată corectă. 

AcŃiunea reclamantei nu a  putut fi admisă în totalitate, raportat la împrejurarea că 
nr. cad. 51235 identificat în planul de amplasament şi delimitare ca fiind locaŃia corectă a 
terenului reclamantei, provine din CF 1836 Tg. Lăpuş, unde figurează ca şi proprietari 
tabulari persoane nechemate în judecată în cauza de faŃă. 

În consecinŃă, a fost respins, rămânând apelantei posibilitatea reglementării 
chestiunii înscrierii corecte a dreptului său în CF în alt cadru procesual.  

Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs reclamanta, solicitând 
modificarea  ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinŃei apelate, cu consecinŃa 
admiterii acŃiunii, pe  motiv că intabularea titlului de proprietate se face de către  Biroul 
de carte  funciară  doar  în baza  documentaŃie cadastrale  întocmită de o persoană 
autorizată, fără a fi necesară chemarea în judecată a proprietarilor tabulari din cartea  
funciară  din care  provine terenul.  

InstanŃele de fond au făcut o greşită aplicare a dispoziŃiilor art. 894 NCC, întrucât, 
în realitate, se  pune problema rectificării cuprinsului cărŃii funciare în temeiul art. 908 
alin. 1  pct. 4 NCC, pe motiv că situaŃia de carte  funciară  nu corespunde cu aceea din 
teren.  

În subsidiar, a  fost  solicitată casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
primei instanŃe în vederea legalei constituiri a cadrului procesual. 

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

Astfel, sunt fondate susŃinerile reclamantei în sensul că nu este necesară chemarea 
în judecată a proprietarilor din vechea carte funciară a  terenului, care rămâne neînchisă 
până la definitivarea lucrărilor de cadastru, aceasta fiind opŃiunea legiuitorului rezultând  
din  dispoziŃiile  art. 58 alin. 3  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităŃii 
imobiliare, republicată, titlul de  proprietate înscriindu-se în baza documentaŃiei 
cadastrale efectuată în concordanŃă cu dispoziŃiile acestei legi, aceste considerente din 
decizia  tribunalului urmând a fi înlăturate. 

Cu toate acestea, soluŃia  primei instanŃe este corectă, întrucât rectificarea s-a 
dispus în sensul repunerii în situaŃia anterioară prin radierea drepturilor greşit  înscrise, 
respingându-se  înscrierea dreptului de proprietate direct pe numele reclamantei asupra 
imobilului corect  identificat pe motiv că aceasta este obligată să facă dovada şirului 
transmisiunilor succesive  începând de la dobândirea prin titlul de proprietate a terenului 
de către antecesorul ei, or aceasta nu a formulat un astfel de capăt de cerere. 

Cu alte cuvinte, solicitând înscrierea dreptului ei asupra imobilului corect 
identificat, ea trebuie să parcurgă drumul pe care l-a  străbătut şi antecesorul ei atunci 
când  şi-a  înscris dreptul pentru ca ulterior  să i-l poată transmite. (Judecător Andrea 
Annamaria Chiş) 

 



Rectificare de carte funciară în sensul majorării suprafeŃei întabulate. 
Prescriere în termen de 1 an de la data încheierii contractului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4176/R din 5 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 2065 din 24.08.2010 a Judecătoriei 
Sighetu MarmaŃiei a fost respinsă acŃiunea reconvenŃională formulată de 
pârâta-reclamantă SC Transporturi Auto MarmaŃia prin lichidator SC 
Pro Insolv SRL în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă SC Orizont SRL şi 
pârâŃii Holzberger Tiberiu, Stan Gheorghe, Grigor Gheorghe, Mich 
Vasile, Micici Gheorghe, Ulici Victor, Coman Ioan, Anger Ecaterina, 
Hriczan Emil, Feier Orzan Constantin  

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea 
civilă înregistrată sub dosar nr. 3417/307 din 7 noiembrie 2008, 
reclamanta SC Orizont SRL a chemat-o în judecată pe pârâta SC 
Transporturi Auto MarmaŃia prin lichidator SC Pro Insolv SRL solicitând 
să se dispună rectificarea suprafeŃei imobilului înscris în CF nr. 1633 
Sighetu MarmaŃiei nr.top. 2664/2 , 2664/1/1 şi 2664/4/2 în sensul 
majorării acesteia de la 13686 mp la 20.060 mp, învederând că a 
cumpărat de la pârâtă imobilul în litigiu în natură teren şi construcŃii, 
însă suprafaŃa terenului este mai mare decât cea înscrisă în CF. 

La data de 11.12.2008 reclamanta i-a chemat în judecată şi pe 
pârâŃii Holzberger Tiberiu, Stan Gheorghe, Grigor Gheorghe, Mich 
Vasile, Micici Gheorghe, Ulici Victor, Coman Ioan, Anger Ecaterina, 
Hriczan Emil, Feier Orzan Constantin pentru opozabilitate, aceştia fiind 
vecinii terenului în litigiu. 

InstanŃa a constatat că pârâŃii Holzberger Tiberiu, Grigor 
Gheorghe, Mich Vasile, Micici Gheorghe, Hriczan Emil, Feier Orzan 
Constantin nu s-au opus admiterii acŃiunii, precizând că terenul în 
litigiu este îngrădit, iar proprietăŃile lor nu ar fi afectate. 

Pârâta SC Transporturi Auto MarmaŃia prin lichidator SC Pro 
Insolv SRL a solicitat respingerea acŃiunii apreciind că reclamanta a 
încercat să dobândească, fără plată, o suprafaŃă de teren în detrimentul 
ei, iar prin cererea reconvenŃională precizată a solicitat, în temeiul 
dispoziŃiilor art. 1328 Cod civil, obligarea reclamantei la complinirea 
preŃului pentru suprafaŃa de 6016 mp şi în consecinŃă la plata sumei de 
229.751 lei. 

S-a constatat că prin SentinŃa Civilă nr. 2217/22.07.2010, s-a 
admis acŃiunea reclamantei şi s-a anulat ca netimbrată cererea 
reconvenŃională, iar prin Decizia Civilă nr. 86/7.04.2011 a Tribunalului 
Maramureş, aceasta a fost desfiinŃată în parte, cererea reconvenŃională 
fiind trimisă spre rejudecare. 

S-a reŃinut că în rejudecare pârâta-reclamantă a depus o cerere 
prin care a arătat că îşi susŃine cererea reconvenŃională şi că solicită 
obligarea reclamantei-pârâte la plata sumei de 250.431,30 lei, pentru 
suprafaŃa de 6 570 m.p. 



Apoi, analizând pe fond acŃiunea reconvenŃională, prima instanŃă 
a reŃinut, din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare intervenit 
între părŃi la data de 24.03.2005, că pârâta i-a înstrăinat reclamantei 
teren în suprafaŃă de 14.044 mp, 16 construcŃii cu destinaŃii diverse, 
platforme betonate şi căi de acces, împrejmuiri si porŃi, etc., în 
momentul vânzării terenul fiind împrejmuit. 

Prima instanŃă a apreciat că pârâta a consimŃit la vânzarea 
terenului în aceste limite şi că îi este imputabil vânzătoarei faptul că în 
acel moment nu a procedat la măsurarea suprafeŃei vândute, iar în 
aceste împrejurări, prevalându-se de propria culpă, pârâta nu poate 
obŃine complinirea preŃului în temeiul dispoziŃiilor art. 1328 Cod civil.  

În consecinŃă, prima instanŃă, considerând cererea 
reconvenŃională neîntemeiată, a respins-o. 

 Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel pârâta reclamantă 
reconvenŃional solicitând admiterea apelului şi modificarea hotărârii 
atacate în sensul admiterii cererii reconvenŃionale. 

Prin decizia civilă nr. 47/A/2012 pronunŃată la data de 16 
februarie 2012 de Tribunalul Maramureş în dosar nr. 3417/307/2008* a 
fost respins apelul declarat de apelanta S.C. Transporturi Auto MarmaŃia 
S.R.L., prin lichidator judiciar PRO INSOLV I.P.U.R.L. împotriva SentinŃei 
Civile nr. 2065 din 24.08.2011 pronunŃată de Judecătoria Sighetu 
MarmaŃiei, ca nefondat. 

  A fost obligată apelantă să plătească intimatei cheltuieli de 
judecată în cuantum de 1500 lei reprezentând de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această decizie tribunalul a reŃinut următoarele: 
 Prin încheierea din data de 24.03.2005 pronunŃată de 

Tribunalul Maramureş s-a autentificat contractul de vânzare cumpărare 
încheiat la data de 24.03.2005, prin care apelanta S.C. Transporturi 
Auto MarmaŃia S.R.L., prin lichidator judiciar PRO INSOLV I.P.U.R.L., i-a 
vândut intimatei S.C. ORIZONT S.R.L. imobilele teren în suprafaŃă de 
14.044 mp, 16 construcŃii cu destinaŃii diverse, platforme betonate şi căi 
de acces, împrejmuiri si porŃi, reŃele electrice, reŃele apă-canal, situate în 
Sighetu MarmaŃiei, str. Nicolae Titulescu nr. 40, notate în CF 1633 
Sighetu MarmaŃiei, nr. top. 2664/2, 2664/1/1 şi 2664/4 la preŃul de 
7.800.000.000 lei achitat integral (f. 51 şi 133 dosar nr. 
3417/307/2008). 

 Judecătorul sindic a constatat în şedinŃa camerei de consiliu 
din 24.03.2005 consimŃământul părŃilor la încheierea contractului de 
vânzare cumpărare. 

 S-a putut constata din cuprinsul hotărârii judecătoreşti sus 
menŃionate că la momentul realizării acordului de voinŃă al celor două 
părŃi imobilul teren vândut a fost determinat prin indicarea suprafeŃei – 
14.044 mp, prin date de carte funciară, dar şi prin împrejmuirile sale 
recunoscute de cocontractanŃi.  

 Cumpărătoarea intimată S.C. ORIZONT S.R.L. şi-a întabulat 
în 2005 dreptul de proprietate astfel dobândit în CF 1633 Sighetu 



MarmaŃiei asupra nr. top. 2664/2- 132mp, nr. top. 2664/1/1-467 mp  şi 
nr. top 2664/4/2-13087 mp, rezultat din dezmembrarea nr. top. 2664/4 
în suprafaŃă de 13445 mp.  

 Ulterior, în anul 2008, intimata şi-a măsurat terenul 
cumpărat, operaŃiune care, aşa cum au recunoscut ambele părŃi, nu s-a 
realizat la momentul vânzării-cumpărării şi a constatat că parcela cu nr. 
top. 2664/4/2 nu are o suprafaŃă de 13087 mp, ci de 20.015 mp. Ca 
urmare, proprietara S.C. ORIZONT S.R.L. s-a adresat instanŃei de 
judecată solicitând rectificarea cărŃii funciare în sensul înscrierii 
suprafeŃei corecte a acestui topografic, iar prin SentinŃa Civilă nr. 
2217/22.07.2010 Judecătoria Sighetu MarmaŃiei i-a admis cererea pe 
baza raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit la data de 
13.03.2010 de expert topograf Mocan Ioan. 

 În acest context, vânzătoarea apelantă S.C. Transporturi 
Auto MarmaŃia S.R.L., prin lichidator judiciar PRO INSOLV I.P.U.R.L. a 
solicitat complinirea preŃului vânzării cu 250.808,30 lei, pentru diferenŃa 
de 6570 mp dintre suprafaŃa de 14.044 mp vândută prin contractul de 
vânzare cumpărare din 24.03.2005 şi suprafaŃa de 20614 mp pe care 
cumpărătoarea intimată a preluat-o în baza acestuia contract, cererea 
fiind întemeiată pe prevederile art. 1328 Cod civil.   

 În principiu, potrivit art. 1326 Cod civil, vânzătorul este 
obligat să predea cuprinsul lucrului vândut în măsura determinată prin 
contract, dar la  art. 1327-1334 din vechiul Cod civil sunt menŃionate 
reguli speciale pentru cazul în care obligaŃia de predare priveşte un 
imobil. 

 În speŃă, după cum s-a mai arătat, vânzarea imobilelor, 
incluzând terenul de 14.044 mp, s-a făcut pe un preŃ global - 
7.800.000.000 lei, cu arătarea întinderii, situaŃie care îşi găseşte 
reglementarea în cuprinsul art. 1329 Cod civil, nu în cel al art. 1328 Cod 
civil, aplicabil în cazul vânzării cu specificarea expresă în contract a 
unităŃii de măsură, a preŃului pe unitate şi a numărului de măsuri.  

 Potrivit art. 1329 Cod civil, dacă ulterior vânzării s-a 
descoperit că întinderea imobilului cumpărat pe un preŃ global este mai 
mare decât cea arătată în contract, vânzătorul nu are dreptul la adaos de 
preŃ pentru excedent, cu excepŃia cazului în care excedentul valorează 
cel puŃin a douăzecea parte din preŃul stabilit de părŃi. 

Însă, indiferent care ar fi temeiul cererii în complinirea preŃului, 
potrivit art. 1334 Cod civil acŃiunea vânzătorului pentru complinirea 
preŃului şi a cumpărătorului pentru scăderea preŃului sau pentru 
stricarea contractului, se prescriu printr-un an din ziua contractului. 

 Cum contractul de vânzare cumpărare dintre părŃi s-a 
încheiat la data de 24.03.2005, la data formulării cererii reconvenŃionale 
de complinire a preŃului de către vânzătoarea S.C. Transporturi Auto 
MarmaŃia S.R.L. -19.01.2009 dreptul la acŃiune era prescris, termenul de 
1 an de prescripŃie fiind împlinit la data de 24.03.2006. 



FaŃă de aceste considerente, Tribunalul a apreciat că este 
principial corectă soluŃia primei instanŃe de respingere a acŃiunii 
reconvenŃionale formulate de S.C. Transporturi Auto MarmaŃia S.R.L. şi, 
în consecinŃă, în baza art. 296 Cod procedură civilă, va respinge apelul 
acesteia ca nefondat, însă substituind motivarea sentinŃei atacate cu 
prezentele considerente.  

ReŃinând culpa procesuală a apelantei, în baza art. 274 Cod 
procedură civilă, Tribunalul a obligat-o pe acesta să-i plătească intimatei 
S.C. ORIZONT S.R.L. cheltuieli de judecată în apel, însă, constatând că 
onorariul de 2500 lei pretins de intimată era prea mare pentru munca 
depusă de avocatul ce a reprezentat-o, în baza art. 274 al. 2 Cod 
procedură civilă, l-a micşorat la nivelul sumei de 1500 lei.    

Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâta S.C. 
TRANSPORTURI AUTO MARMAłIA S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR 
PRO INSOLV I.P.U.R.L solicitând admiterea recursului, modificarea 
Deciziei civile menŃionată anterior şi admiterea cererii reconvenŃionale. 

Consideră excepŃia invocată ca nefondată, apreciind că prezenta 
cerere nu este prescrisă, astfel cum a fost invocat de către onorata 
instanŃă. 

MenŃionează faptul că vânzarea s-a efectuat pe baza datelor din CF 
care au stat la baza evaluării, fără ca cel care a cumpărat să solicite 
măsurarea suprafeŃei de teren pentru a se constata dacă există 
concordanŃă între suprafaŃa din CF şi cea reală.  

Apreciază că termenul de prescripŃie, în această situaŃie începe să 
curgă de la data naşterii dreptului la acŃiune, respectiv, de la data 
cunoaşterii prejudiciului creat.  

Pe fond,  raportat la acŃiunea de rectificare CF, formulată de către 
SC ORIZONT SRL, subliniază din nou, faptul că reclamanta a solicitat 
majorarea suprafeŃei din CF 1633 nr. topo 2664. Eroarea de înscriere a 
terenului în CF la întreaga suprafaŃă nu poate aduce beneficii 
cumpărătorului deoarece el a cumpărat şi a plătit preŃul pentru 13.087 
mp din numărul topo actual 2664/4/2 şi nu pentru 20.015 mp.  

EsenŃial a se reŃine este faptul că s-a constatat o eroare pentru 
care s-a formulat cerere de rectificare, iar, în cazul de faŃă, o eventuală 
rectificare ar afecta ambele părŃi implicate, în caz contrar s-ar cauza 
prejudicii unei societăŃi comerciale aflate în stare de lichidare judiciară, 
ceea ce ar face ca multe creanŃe declarate să rămână nerealizate, iar 
reclamanta ar avea un beneficiu gratuit, primind imobil - în natură - 
teren fără să-i achite preŃul, ceea ce excede cadrului legal.  

Drept urmare, apreciază cererea formulată întemeiată, respectiv, 
solicitarea de complinire a preŃului pentru suprafaŃa de 6.570 mp, 
raportat la cererea de chemare în judecată formulată de către petenta SC 
ORIZONT S.R.L. PreŃul solicitat pentru suprafaŃa de teren de 6.570 este 
de 250.908,30 lei, stabilit în raport de valoare de evaluare pentru 
suprafaŃa de teren anterior valorificată.  



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

MenŃionează recurenta că vânzarea s-a efectuat pe baza datelor din 
CF care au stat la baza evaluării, fără ca cel care a cumpărat să solicite 
măsurarea suprafeŃei de teren pentru a se constata dacă există 
concordanŃă între suprafaŃa din CF şi cea reală. 

Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat deoarece 
relevant este faptul vânzării imobilului pe un preŃ global şi predarea 
acestuia în acest fel. Nu se contestă vânzarea efectuată pe baza datelor 
din CF ci suprafaŃa imobilului. 

În ipotezele art. 1329 Cod civil suprafaŃa imobilului, lucru vândut, 
poate fi mai mică sau mai mare, iar cel prejudiciat poate fi sau 
cumpărătorul sau vânzătorul, iar în cazul trecerii termenului de 1 an 
fără intentarea acŃiunii de complinire sau scădere a preŃului situaŃia se 
inversează. 

În funcŃie de ipoteză sarcina măsurării şi calitatea procesuală 
activă aparŃine cumpărătorului dacă suprafaŃa este mai mică sau 
vânzătorului dacă suprafaŃa este mai mare, dar pentru fiecare dintre 
aceştia dreptul la acŃiune se naşte la aceaşi dată, la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare şi are acest drept la acŃiune doar pe 
durata unui an de la data încheierii contractului, după acest termen de 1 
an dreptul la acŃiune fiind prescris, deci acŃiunea va fi respinsă ca 
prescrisă. 

Faptul că suprafaŃa în fapt a imobilului a fost sau nu măsurată la 
momentul vânzării nu are nici o relevanŃă pentru momentul de început 
al curgerii termenului de prescripŃie, care este cel al naşterii dreptului la 
acŃiune, acesta fiind clar menŃionat ca fiind cel al zilei încheierii 
contractului, iar nu cel al constatării surplusului sau minusului de 
suprafaŃă. 

Oricum prin chiar ipoteză excedentul sau minusul de suprafaŃă se 
constată ulterior încheierii contractului pentru că, dacă ar fi constatat 
anterior sau la momentul încheierii lui, nimic nu împiedică părŃile să 
facă menŃiune în contract despre suprafaŃa reală a imobilului, dar 
trebuie menŃionat că această constatare şi acŃiunea aferentă trebuie 
făcută în termen de 1 an de la încheierea contractului. 

În acest fel apare funcŃia sancŃionatorie a prescripŃiei şi de 
protejare a dinamicii circuitului civil, pentru că dacă în termenul de 1 an 
de la încheierea contractului nu s-au emis pretenŃii pentru diferenŃa de 
suprafaŃă atunci o astfel de pretenŃie nu mai poate fi emisă, dat fiind că 
actul astfel încheiat face ca imobilul să existe în acest fel în circuitul 
civil. 

Tot în acest termen de 1 an se prezumă că se poate cunoaşte 
prejudiciul creat şi se pot emite pretenŃii, acesta fiind rolul termenului de 
prescripŃie, de a asigura că dreptul la acŃiune se exercită înăuntrul 
respectivului termen. 



Eroarea de înscriere a terenului în CF la întreaga suprafaŃă nu 
poate aduce beneficii cumpărătorului pe un preŃ global, sub rezerva ca 
acŃiunea să fie exercitată în termenul de 1 an, deoarece s-a cumpărat şi 
s-a plătit preŃul pentru 13.087 mp din numărul topo actual 2664/4/2 şi 
nu pentru 20.015 mp. 

Dar, dacă acŃiunea nu este exercitată în termenul de 1 an, atunci 
pe lângă funcŃia de stingere a dreptului la acŃiune civilă intervine ca efect 
şi faptul că surplusul de suprafaŃă rămâne legitim în patrimoniul 
cumpărătorului, fără a mai putea fi obligat la plata unei diferenŃe de 
valoare către vânzător, sau corelativ, în situaŃia inversă cumpărătorul 
rămâne legitim cu întreg preŃul chiar dacă nu a predat suprafaŃa de 
teren înscrisă în contract. 

Faptul că prejudiciul este adus unei societăŃi comerciale aflate în 
stare de lichidare judiciară nu schimbă argumentele de mai sus, pentru 
că termenul de prescripŃie de 1 an rămâne acelaşi şi nu s-au adus în 
discuŃie motive de întrerupere sau suspendare a acestui termen de 
prescripŃie, iar din starea de fapt reŃinută de instanŃele de fond nu reies 
astfel de motive de întrerupere sau suspendare. 

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

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga recurenta S.C. 
Transporturi Auto MarmaŃia S.R.L., aflată în culpă procesuală faŃă de respingerea 
recursului, să plătească intimatei S.C. ORIZONT. S.R.L., suma de 1.000 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat potrivit ordinului de plată de la fila 26. 

 

Rectificare de carte funciară. Lipsa calităŃii procesuale pasive a 
pârâtei Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4346/R din 18 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 2557 din 19.10.2011, pronunŃată de Judecătoria Sighetu 
MarmaŃiei, a fost admisă acŃiunea civilă formulată de reclamantul T.V., în contradictoriu 
cu pârâta Comisia Locală Pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar a Municipiului 
Sighetu MarmaŃiei şi pentru opozabilitate cu S.C. T.C. S.R.L. şi C.G., s-a dispus 
rectificarea de carte funciară şi restabilirea situaŃiei anterioare conform încheierii de c.f. 
nr. 1645/1947, cu privire la amplasamentul imobilelor cu nr. top. 2371/1 şi 2371/2, în 
sensul că locul de fapt al imobilului cu nr. top, 2371/1 a fost preluat eronat prin inversare, 
de nr. top. 2371/2, conform raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată de ing. 
M.M.; s-a constatat că toate dezmembrările efectuate asupra imobilului nr. 2371/2 sunt 
eronate şi neconforme cu realitatea, prin preluarea unui plan de carte funciară modificat 
cu pixul, necorespunzător situaŃiei reŃinute prin încheierea de c.f. nr.1645/1947, fiind 
înlăturate; s-a constatat că suprafaŃa aferentă nr. top.2371/1, este de 4536 mp, 
reconstituită reclamantului prin Ordinul nr. 1066/2004 emis de Prefectura JudeŃului 



Maramureş, urmând ca această suprafaŃă să fie evidenŃiată în înscrierea de carte funciară, 
corect din dezmembrare nr. top. 2371 potrivit încheierii nr. 1645/1947; 

Prin aceeaşi sentinŃă  a fost admisă excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a 
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu MarmaŃiei şi a fost respinsă  
acŃiunea faŃă de aceasta şi a fost  respinsă excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune 
invocat de S.C. T.C. S.R.L. Sighetu MarmaŃiei, a fost disjunsă cererea de intervenŃie în 
interes propriu formulată de S.C. T.C. Sighetu MarmaŃiei, având ca obiect constatarea 
nulităŃii absolute a Ordinului nr.1066/09.02.2004, emis de Prefectura JudeŃului 
Maramureş şi a fost obligată pârâta Comisia Locală Pentru Aplicarea Legilor Fondului 
Funciar a Municipiului Sighetu MarmaŃiei, să plătească reclamantului suma de 1185,00 
lei cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că prin sentinŃa civilă 
nr. 1611/04.03.2003, dosar nr. 9395/2002 a Judecătoriei Oradea a fost obligată pârâta 
Comisia Locală Sighetu MarmaŃiei să întocmească documentaŃia şi să facă propunerea, 
iar Prefectul JudeŃului Maramureş, să emită ordinul de restituire în favoarea 
reclamantului, a suprafeŃei de 4600 mp, teren fâneaŃă înscris în c.f. nr. 7197 Sighetu 
MarmaŃiei, cu nr. top. 2371/1 ce a fost trecut în proprietatea Statului Român.  

Ordinul nr.1066/09.02.2004 emis de Prefectura JudeŃului Maramureş, a consfinŃit 
dreptul de constituire a proprietăŃii terenului cu suprafaŃa de 4536 mp, în favoarea 
reclamantului, pe malul râului Tisa, cu nr. top. 2371/1, având ca vecini: la nord- dig de 
protecŃie, la est-cale ferată, la sud- DN-19, la vest- nr.top. 2371/2, care a fost înscris în 
cartea funciară cu încheierea nr.824/26.02.2004 a Biroului de Carte Funciară Sighetu 
MarmaŃiei. 

 Din analiza dezmembrărilor verificate şi prin deplasarea instanŃei la Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu MarmaŃiei, a rezultat că acŃiunea reclamantului 
nu este opozabilă şi faŃă de dobânditorii beneficiari ai dezmembrărilor invocate, în speŃă 
C.G. şi T.C. Sighetu MarmaŃiei. Deşi instanŃa a dispus citarea acestora pentru 
opozabilitatea procedurii de judecată, reclamantul a declarat expres că nu solicită 
chemarea în judecată a acestora în calitate de pârâŃi, dat fiind principiul disponibilităŃii 
procesului civil. 

  S.C. T.C. S.R.L. Sighetu MarmaŃiei a depus cerere de intervenŃie în interes 
propriu, prin care solicitat ca instanŃa să constate nulitatea absolută a ordinului prefectului 
nr. 1066/09.02.2004, cu privire la terenul în suprafaŃă de 4536 mp, emis în favoarea 
reclamantului şi radierea din c.f. nr. 19532 Sighet, cu nr. top. 2371/1. 

  Cu privire la accesarea nr. top. 2371/ 1 şi 2371/2, cu pixul pe harta cadastrală, 
prima instanŃă a avut în vedere raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de ing. 
M.M., care a concluzionat că ulterior pe planul de carte funciară apar modificări făcute cu 
pixul care inversează amplasamentul imobilelor 2371/1 şi 2371/2, în sensul că locul de 
fapt a imobilului 2371/1, conform cu încheierea de carte funciară, este preluat de imobilul 
2371/2, creat din pix pe planul de carte funciară. Prin urmare s-a conchis că toate 
dezmembrările efectuate asupra imobilului 2371/2 sunt eronate întrucât s-a Ńinut seama 
de planul de carte funciară care nu a fost actualizat în mod corespunzător, identificările 
efectuate la înscrierile în cartea funciară au Ńinut seama de planul de carte funciară 
modificat cu pixul, plan care nu corespunde cu situaŃia reŃinută în încheierea de c.f. 
mr.1645/1947. 



 Raportând aceste concluzii la aspectele în detaliu evidenŃiate prin raportul de 
expertiză întocmit de acelaşi expert în dosarul nr.xxx/307/2007, prin care s-a realizat şi 
amplasamentele prin verificarea situaŃie din teren cu ortofotoplanul zonei, a rezultat în 
aprecierea primei instanŃe că imobilul de sub nr. top. 2371/1 a fost evidenŃiat ca 
amplasament şi întindere în dosarul de carte funciară 1645/1947 şi se poate reconstitui în 
mod cert prin raportare la aliniamentul liniei de cale ferată care este redat în schiŃă. 
Celălalt imobil de 3000 mp, trecut ulterior de la S.C. P. la D.I., a avut o schiŃă de 
dezmembrare cu nr. 2268/1996 care nu a fost corect întocmită şi care nu a respectat 
amplasamentul corect al nr. top. 2371/2 şi 2371/1. Toate actele juridice efectuate asupra 
imobilului nr. 2371/2 înscris iniŃial în c.f. nr.9050 Sighet, au afectat dreptul de proprietate 
al reclamantului întrucât prin schiŃa de dezmembrare nr. 2268/1996, amplasamentul real 
al nr. top. 2371/1 a fost preluat sub nr. top.2371/2 şi dezmembrat ulterior, este concluzia 
finală a expertului. 

  În concret, amplasamentul terenului reconstituit reclamantului, asupra căruia 
trebuia să-şi exercite prerogativele dreptului de proprietate, de folosinŃă şi dispoziŃie, este 
preluat de către celălalt proprietar, al altei suprafeŃe concrete cu alt amplasament, iar 
ulterior înstrăinată la intervenienta S.C.T.C. S.R.L., care a edificat construcŃii pe teren. 

  InstanŃa a considerat că modalitatea de dezmembrare a terenului preluat de S.C. 
P., D.I. şi ulterior de intervenientă, nu a avut amplasamentul corect şi nu a respectat 
planurile de parcelare deja existente în colile respective de proprietate, iar accesarea unor 
nr. topografice prin inversare a planurilor nu constituie, o modalitate legală de 
dezmembrare, astfel că s-a produs prejudicierea dreptului de proprietate al reclamantului 
cu privire la amplasamentul acestuia şi implicit întinderea acestui drept. 

  InstanŃa a apreciat  că la înscrierea dreptului de proprietate pe S.C. P., D.I. şi 
ulterior pe reclamantă, nu au fost respectate dispoziŃiile legale privind înscrierea în cartea 
funciară, dreptul legal constituit nu trebuie să fie doar scriptic evidenŃiat în proprietatea 
unei persoane ci amplasamentul lui să fie în concordanŃă cu modul de dobândire. 

Pe cale de consecinŃă, prin raportare la prevederile art. 36 din Legea nr.7/1996 şi 
Regulamentului de aplicare a acesteia, instanŃa a dispus rectificarea înscrierilor potrivit 
concluziilor raporturilor de expertiză întocmite de ing. M.M., cu privire la inversarea nr. 
top.2371/2, potrivit dispozitivului. InstanŃa a constatat lipsa calităŃii procesuale pasive a 
B.C.P.I. Sighetu MarmaŃiei, având în vedere şi decizia în interesul legii şi a respins ca 
nefondată excepŃia prescripŃiei. Cu privire la cererea de intervenŃie, instanŃa a dispus 
disjungerea şi judecarea separată a acesteia, deoarece judecarea cererii principale ar fi 
întârziată prin intervenŃia formulată şi care nu are legătură cu obiectul cererii principale 
ce vizează doar înscrierea dreptului în cartea funciară şi nu cercetează modul de 
dobândire. 

   În baza art.274 din c.proc.civ., instanŃa a dispus obligarea pârâtei Comisia 
Locală Sighetu MarmaŃiei, la cheltuieli de judecată de 1185,00 lei conform solicitării 
reclamantului. 

   Prin decizia civilă nr. 125/A/3 mai 2012 a  Tribunalului Maramureş au fost 
admise  apelurile declarate de apelanŃii C.G., SC T.C. SRL, şi Comisia Locală pentru 
Aplicarea Legilor Fondului Funciar Sighetu MarmaŃiei, împotriva sentinŃei civile nr. 
2557 din 19.10.2011, pronunŃată de Judecătoria Sighetu MarmaŃiei în dosarul nr. 
yyy/307/2010, care a  fost schimbată în parte, în sensul că a fost  admisă excepŃia lipsei 



calităŃii procesuale pasive a pârâtei Comisia Locală pentru Aplicarea Legilor Fondului 
Funciar Sighetu MarmaŃiei. 

 A fost respinsă acŃiunea formulată de reclamantul T.V., în contradictoriu cu 
Comisia Locală pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Sighetu MarmaŃiei, ca fiind 
introdusă faŃă de o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă. 

S-a constatat că reclamantul T.V. a renunŃat la judecată faŃă de pârâtele SC T.C. 
SRL şi C.G.. 

Prin aceeaşi decizie a fost respinsă cererea pârâŃilor SC T.C. SRL şi C.G. de 
obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată şi s-a constatat rămasă fără 
obiect excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune, invocată de SC T.C. SRL, a fost 
înlăturată obligaŃia pârâtei Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de a 
achita reclamantului suma de 1185 lei, cheltuieli de judecată. 

Au fost menŃinute dispoziŃiile din sentinŃa apelată privind admiterea excepŃiei 
lipsei calităŃii procesuale pasive a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu 
MarmaŃiei, la respingerea acŃiunii reclamantului T.V. faŃă de acest pârât şi la disjungerea 
cererii de intervenŃie în interes propriu, formulată de SC T.C. SRL. 

A fost respins apelul declarat de SC T.C. SRL împotriva încheierii de şedinŃă din 
data de 12.10.2011, pronunŃată în dosarul nr. yyy/307/2010. 

Au fost respinse cererile de acordare a cheltuielilor de judecată. 
Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Apelul declarat de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Sighetu Marmatiei a fost apreciat ca fiind  fondat, iar excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale pasive invocată a fost apreciată întemeiată. 

Calitatea procesuală pasivă, ca o condiŃie pentru dobândirea calităŃii de parte în 
procesul civil, presupune identitatea între persoana chemată în judecată şi cea care este 
subiect pasiv în raportul juridic dedus soluŃionării judiciare, în sensul că faŃă de aceasta 
trebuie să se urmărească realizarea conŃinutului specific respectivului raport juridic. Lipsa 
calităŃii procesuale pasive este valorificabilă procesual prin invocarea excepŃiei aferente, 
care are caracter de fond şi de ordine publică, drept consecinŃă poate fi invocată şi direct 
în apel. Reclamantul este cel care trebuie să justifice atât propria calitate procesuală 
activă, cât şi pe cea pasivă, iar aceasta justificare îşi are sorgintea în însăşi acŃiunea 
dedusă judecăŃii, astfel cum a fost în speŃă, formulată de reclamant şi soluŃionată de prima 
instanŃă, soluŃie neapelată de reclamantul T.V.. 

Prima instanŃă a soluŃionat acŃiunea având în vedere dispoziŃiile art. 50, art. 36 din 
Legea nr. 7/1996, constatând că la înscrierea dreptului de proprietate pe SC P., D.I. şi 
ulterior pe reclamantă, nu au fost respectate dispoziŃiile legale privind înscrierea în cartea 
funciară. 

Raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost calificat de 
către prima instanŃă, calificare la care reclamantul a achiesat, Comisia locală de aplicare a 
legii fondului funciar nu are calitate procesuală pasivă. În acŃiunea de rectificare de carte 
funciară din speŃă, în considerarea dispoziŃiilor art. 34 din Legea nr. 7/1996, calitatea 
procesuală pasivă a Comisiei locale Sighetu MarmaŃiei, ca organ colegial, nu poate fi 
atrasă de faptul afirmat de intimat că persoane neidentificate din componenŃa acesteia ar 
fi accesat cu pixul planul cadastral. Aspectele invocate vizând nerespectarea procedurii 
de emitere a procesului verbal de punere în posesie exced cadrului acŃiunii în rectificare 
de carte funciară şi petitelor formulate de către reclamant. Comisia locală nu este înscrisă 



în cartea funciară, iar acŃiunea formulată nu este aptă să confere calitate procesuală pasivă 
acestei entităŃi, nefiind aplicabilă ipoteza reglementată prin prevederile art. 52 din Legea 
nr. 18/1991 republicată. Drept consecinŃă, se va înlătura şi dispoziŃia de obligare a 
Comisiei locale Sighetu MarmaŃiei la cheltuieli de judecată. 

Întrucât a fost  admisă de prima instanŃă excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive a 
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, cu consecinŃa respingerii 
acŃiunii faŃă de acesta, iar hotărârea nu a fost apelată sub acest aspect, rezultă că acŃiunea 
formulată de reclamant a fost, în ansamblul său, introdusă faŃă de persoane lipsite de 
calitate procesuală pasivă, fiind respinsă ca atare.  

Apelul declarat de pârâtul C.G. a fost apreciat ca fiind fondat, în limitele 
determinate prin considerentele ce urmează:  

Conform celor consemnate în practicaua încheierii de şedinŃă din data de 2 
februarie 2011, la termenul de judecată respectiv prima instanŃă a pus în discuŃie 
reclamantului T.V. dacă înŃelege să cheme în judecată pe C.G. şi SC P. SA, având în 
vedere CF 16357 unde sunt înscrişi aceştia. Reclamantul a indicat adresele celor două 
persoane şi a arătat că dacă se impune, va formula în scris cerere de chemare în judecată. 
S-a dispus citarea celor doi pârâŃi, după formularea cererii în scris. 

În data de 3.02.2011 reclamantul a depus la dosar prin serviciul registratură un 
înscris olograf prin care a indicat adresa exactă a pârâŃilor, având în vedere că instanŃa a 
dispus citarea. 

C.G. şi SC T.C. au fost citaŃi, fără a li se comunica o copie de pe cererea 
respectivă. 

Pentru termenul de judecată din 9 martie 2011 reclamantul a depus la dosar note 
de şedinŃă, soluŃionarea cauzei fiind amânată pentru data de 6.04.2011, când SC T.C. 
SRL a formulat întâmpinare, comunicată reclamantului, care a solicitat amânarea cauzei 
pentru a se pronunŃa cu privire la aceasta. 

Prin notele de şedinŃă depuse în data de 29.04.2011, reclamantul T.V. a precizat 
că pârâŃi în cauză sunt doar Comisia Locală de Aplicare a Legii fondului funciar Sighetu 
MarmaŃiei şi Biroul de Cadastru Funciar Sighetu MarmaŃiei, arătând  că nu i-a chemat în 
judecată pe C.G. şi SC T.C. SRL. 

În data de 2 mai 2011 C.G. a formulat note scrise prin care a invocat lipsa calităŃii 
procesuale pasive a Comisiei locale Sighetu MarmaŃiei şi faptul că Biroul Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Sighet nu are personalitate juridică, O.C.P.I. nu este parte în proces 
şi oricum nu ar avea calitate procesuală pasivă, aceeaşi excepŃie fiind invocată şi în 
privinŃa sa. 

În şedinŃa publică din 4.05.2011 reprezentantul pârâte SC T.C. SRL a depus 
completare la întâmpinare, care s-a comunicat reclamantului, acesta refuzând să o 
primească motivat de faptul că societatea nu este parte în proces. 

C.G. a mai formulat note scrise, iar în şedinŃa publică din data de 18 mai 2011 
reclamantul a precizat că nu înŃelege să se judece cu pârâŃii SC T.C. Sighet şi C.G., deşi 
au fost citaŃi, nu înŃelege să-i cheme în judecată. ReprezentanŃii pârâŃilor, faŃă de 
precizarea reclamantului, au solicitat obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. 

SoluŃionarea cauzei a fost amânată pentru data de 15.06.2011, când s-a luat act de 
renunŃarea la judecată faŃă de SC T.C. Sighet şi C.G.. 

În minuta şi dispozitivul sentinŃei civile apelate însă, acŃiunea reclamantului T.V. 
a fost admisă inclusiv faŃă de C.G. şi SC T.C. SRL, „pentru opozabilitate”. 



În prealabil instanŃa de apel a reŃinut că reclamantul T.V. nu a promovat vreo cale 
de atac împotriva încheierii de şedinŃă din data de 15 iunie 2011 prin care s-a luat act de 
renunŃarea sa la judecată faŃă de C.G., pe cale de consecinŃă acesta nu mai este legitimat 
să invoce lipsa intenŃiei sale de chemare în judecată a celor doi pârâŃi. 

Această încheiere de şedinŃă nu a format nici obiectul apelului celorlalte părŃi, 
fiind invocată doar ca argumentare a criticii că totuşi hotărârea a fost pronunŃată şi în 
contradictoriu cu C.G. şi SC T.C. SRL. De altfel, apelantul C.G. nu s-a opus renunŃării la 
judecată, solicitând doar obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată. 

Principiul disponibilităŃii, specific procesului civil, reclamă de lege lata ca 
judecata să se desfăşoare în contradictoriu cu acele persoane (în calitate de pârâŃi) pe care 
reclamantul înŃelege să le cheme în judecată prin manifestare expresă de voinŃă. 
Consecutiv, hotărârea judecătorească poate statua asupra raporturilor juridice care 
implică părŃile rămase în litigiu şi îşi produce efectul de opozabilitate doar faŃă de 
persoanele care au păstrat calitatea de parte până la momentul pronunŃării acesteia. 
Întrucât reclamantul T.V. a renunŃat la judecată faŃă de apelantul C.G. (şi SC T.C. SRL), 
hotărârea primei instanŃe a fost schimbată în sensul constatării incidenŃei anterioare a 
manifestării de voinŃă a reclamantului, cu consecinŃa că acŃiunea introductivă nu a fost 
admisă faŃă de cei doi pârâŃi, nici chiar pentru opozabilitate. 

În ce priveşte cheltuielile de judecată în primă instanŃă, instanŃa de apel a reŃinut 
că aplicarea disp. art. 246 al. 3 C.pr.civ. presupune comunicarea cererii de chemare în 
judecată, or scriptul olograf aflat la fila 174 din dosarul de fond nu a fost comunicat celor 
doi pârâŃi. 

De asemenea, instanŃa a reŃinut că temeiul obligării la plata cheltuielilor de 
judecată îl reprezintă culpa procesuală, iar în apel o atare culpă nu poate fi reŃinută în 
sarcina intimatului T.V., care a precizat că nu înŃelege să se judece în contradictoriu cu 
cei doi apelanŃi, C.G. şi SC T.C. SRL. La fond, acesta a renunŃat la judecată faŃă de cei 
doi pârâŃi. 

Apelul declarat de SC T.C. SRL a fost admis, pentru  considerentele următoare: 
ArgumentaŃia vizând renunŃarea reclamantului la judecată faŃă de apelanta SC 

T.C. SRL, ca pârâtă, arătată în cadrul analizei temeiniciei apelului declarat de C.G. este 
identică, de asemenea sunt aceleaşi motivele care determină instanŃa de apel să respingă 
cererea de obligare la cheltuieli de judecată. 

Prin întâmpinarea formulată şi depusă la dosar, SC T.C. SRL a invocat excepŃia 
prescripŃiei dreptului la acŃiunea în rectificare de carte funciară. Asupra acestei excepŃii 
prima instanŃă s-a pronunŃat în sensul respingerii ca nefondată, dispoziŃie care nu este 
legală şi temeinică, în contextul în care s-a renunŃat la judecată faŃă de pârâta care a 
invocat excepŃia respectivă, aceasta nefiind ulterior invocată din oficiu. Tribunalul a 
apreciat că, drept consecinŃă a renunŃării la judecată, apărările şi excepŃiile pârâtului vizat 
rămân fără obiect, nemairaportându-se la o pretenŃie care să vizeze pârâtul respectiv, sens 
în care hotărârea primei instanŃe va fi modificată şi sub acest aspect. 

InstanŃa a reŃinut că după ce s-a luat act de renunŃarea la judecată faŃă de SC T.C. 
SRL, aceasta a depus la dosar o cerere de intervenŃie în interes propriu, formulată în 
contradictoriu cu T.V., Comisia locală Sighetu MarmaŃiei, Comisia JudeŃeană Maramureş 
pentru aplicarea legilor fondului funciar, Primăria Municipiului Sighetu MarmaŃiei şi 
Prefectul judeŃului Maramureş, prin care a solicitat constatarea nulităŃii absolute a 
Ordinului Prefectului nr. 1066/09.02.2004 emis reclamantului T.V., pentru terenul în 



suprafaŃă de 4536 mp situat în Sighetu MarmaŃiei, radierea dreptului acestuia din cartea 
funciară, rectificarea de carte funciară. 

Prin încheierea de şedinŃă din data de 12.10.2011 cererea de intervenŃie a fost 
disjunsă, iar acŃiunea principală reŃinută spre soluŃionare, dispoziŃia de disjungere fiind 
reluată prin minuta sentinŃei civile nr. 2557/19.10.2011. 

Judecarea conexuală a celor două cereri nu mai este posibilă, raportat la soluŃia 
pronunŃată asupra apelului promovat de Comisia locală de Aplicare a Legii fondului 
funciar Sighetu MarmaŃiei, întrucât cererea reclamantului, urmare a admiterii excepŃiilor 
lipsei calităŃii procesuale pasive a celor doi pârâŃi rămaşi în judecată, a devenit practic 
necontencioasă (fără pârâŃi), or soluŃia trimiterii spre rejudecare nu se mai justifică. Pe 
cale de consecinŃă, apelul declarat de SC T.C. SRL împotriva încheierii de şedinŃă din 
data de 12.10.2011 a fost respins. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal reclamantul T.V. şi 
pârâŃii C.G. şi SC  T.C.  SRL. 

Reclamantul a solicitat modificarea deciziei atacate în sensul menŃinerii hotărârii 
pronunŃată de   instanŃa de fond. 

În motivarea recursului care a fost întemeiat în drept  pe  dispoziŃiile  art. 304  pct. 
6,7,8,9 şi 10 Cod proc.civ., recurentul a arătat că a înŃeles să cheme în judecată Comisia 
Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei, deoarece persoanele  care 
au făcut  parte din cadrul acestei comisii cunoşteau terenurile din zona  municipiului 
Sighetu MarmaŃiei şi aveau acces la actele   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Sighetu MarmaŃiei, că angajaŃii acestuia din urmă nu au supravegheat şi verificat  
planurile cadastrale  puse la dispoziŃia persoanelor care activau în Comisia Locală pentru 
aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei, pentru ca aceştia să nu poată accesa  cu 
pixul aceste planuri cadastrale aflate în evidenŃa  Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Sighetu MarmaŃiei. 

Recurentul a  mai arătat  că el nu a înŃeles să cheme  în judecată şi pe numiŃii C.G. 
şi SC Termo Conform SRL Sighetu MarmaŃiei, deoarece aceştia sunt  intabulaŃi pe alte  
numere topografice, pe o altă parcelă  de teren care s-a dezmembrat  din parcela  iniŃială 
cu nr. topo 2371/2/1, că instanŃa de apel face o confuzie  inacceptabilă  atunci când  nu 
Ńine seama de decizia civilă nr. 1373/R/2004  pronunŃată de   Curtea de  Apel Cluj. Pe 
numerele topografice rezultate din dezmembrarea parcelei cu nr. topo 2371/2/1  sunt  
intabulate alte persoane cu care se află în proces şi pentru care a  solicitat evacuarea de pe 
terenul său cu nr. topo 2371/1 Sighet şi acestea să fie  obligate să-şi ocupe terenul-l pe 
care l-au cumpărat şi asupra căruia  şi-au intabulat dreptul de proprietate, teren situat în 
partea de vest, în continuarea parcelei cu nr. top 2371/1. 

C.G. a  solicitat  modificarea în parte a deciziei atacate, în sensul că urmare  
apelului declarat de el să-io fie acordate cheltuielile de judecată ocazionate cu judecarea 
în fond şi în apel a cauzei. 

În motivarea recursului întemeiat în drept pe  dispoziŃiile  art. 304 pct. 9 Cod 
proc.civ., pârâtul a arătat  că instanŃa de apel a reŃinut că reclamantul T.V.  nu este în 
culpă procesuală, deoarece a declarat în faŃa  instanŃei că nu înŃelege să se judece  în 
contradictoriu şi cu C.G., că a făcut  o interpretare  greşită a dispoziŃiilor legale  în 
materie  în condiŃiile în care prima   instanŃă nu a reŃinut în mod expres  în încheierile sale  
poziŃia  intimatului de renunŃare la  judecată. 



CarenŃele  hotărârii primei instanŃe l-au determinat să declare apel împotriva  
acesteia, demers care a  necesitat  cheltuieli, astfel că motivarea instanŃei de apel nu are 
acoperire, cu atât  mai mult cu cât  intimatul a acceptat hotărârea primei instanŃe şi la 
termenul de judecată din 19.01.2012 a  solicitat respingerea apelului său.  

SC T.C. SRL a solicitat  modificarea în parte a  deciziei atacate în sensul acŃiunii 
formulată de reclamant, constatându-se că ea nu a avut calitatea de pârât  în cauză, 
înlăturarea dispoziŃiei de  constatare a  renunŃării la judecată de către reclamantul T.V. 
faŃă de SC T.C. SRL. 

În motivarea recursului s-a arătat  că prin încheierea din 15  iunie 2011 a  instanŃei 
de fond  s-a  luat act de  renunŃare la  judecată din partea  reclamantului faŃă de  SC T.C.  
SRL, deşi nu s-a  formulat vreo cerere din partea reclamantului pentru chemarea lor  în 
judecată. Mai mult, instanŃa de  apel nu a fost  investită cu constatarea faptului că 
reclamantul a renunŃat  la  judecată faŃă de  C.G. şi SC T.C. SRL, această renunŃare  fiind  
constatată prin încheierea de  şedinŃă din 15  iunie 2011, încheiere  împotriva căreia  nu s-
a formulat recurs. 

Prin întâmpinarea  depusă C.G. a arătat  că lasă la aprecierea  instanŃei modul de 
soluŃionare a  recursului declarat de  SC T.C.  SRL şi se  opune admiterii recursului 
declarat de reclamant, cu motivarea că prin acesta  sunt reluate o serie de apărări 
formulate la  judecata pe  fond şi în apel a cauzei. Respingerea recursului declarat de 
reclamant  se  impune şi pentru faptul că acesta arată în motivele de recurs  că nu a 
chemat  în judecată alte persoane  fizice  şi juridice, deoarece are cu acestea alte procese 
aflate pe rolul Tribunalului Maramureş. 

Recurentul ł.V. a depus la dosar întâmpinare prin care  a arătat că se opune 
admiterii recursurilor declarate de  C.G. şi SC T.C.  SRL, deoarece C.G.  nu a fost  
chemat în judecată, întrucât  parcela cu nr. topo 2371/2/1 Sighetu MarmaŃiei a  încetat să 
mai facă obiectul cărŃii funciare  din anul 1970, iar  pe de altă parte  C.G.  şi-a  intabulat 
dreptul de proprietate  după ce s-au săvârşit falsuri pe planul cadastral.  

La  11.10.2012 reclamantul ł.V. a depus la dosar  completări ale  motivelor de 
recurs, completări  în legătură cu care instanŃa  în şedinŃa publică din 18.10.2012 a 
constatat  că sunt tardive. 

Examinând  recursurile declarate, prin prisma motivelor  invocate, curtea  
apreciază că sunt nefondate şi în consecinŃă, în baza art. 304 pct. 9 şi  art.312 alin. 1 Cod 
proc.civ., urmează să le respingă pentru următoarele considerente:   

Prin acŃiunea promovată reclamantul T.V. a chemat în judecată  pe  pârâta  
Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei şi Biroul de  
Cadastru şi Publicitate  Imobiliară Sighetu MarmaŃiei. 

În şedinŃa publică din 2 februarie 2011 instanŃa a  pus  în discuŃie reclamantului  
dacă înŃelege să cheme  în judecată pe pârâŃii C.G. şi SC T.C. SRL, că se  impune ca 
reclamantul să formuleze în scris cererea  de chemare  în judecată a altor persoane. 

Prin notele scrise  depuse la dosar în data de 7.03.211, 29.04.2011 şi 3.05.2011 
reclamantul învederează instanŃei că nu înŃelege să se  judece  şi cu pârâŃii C.G. şi SC 
T.C. SRL, iar  în şedinŃa  publică din 18.05.2011  precizează că „nu înŃelege să cheme în 
judecată pe aceşti pârâŃi, că nu înŃelege să se  judece cu aceştia”. 

În şedinŃa publică din 15 iunie 2011 instanŃa ia act de renunŃarea reclamantului la  
judecată faŃă de cei doi pârâŃi. Cu toate acestea, instanŃa de fond admite acŃiunea, pentru 
opozabilitate şi faŃă de   SC T.C. SRL şi C.G..  



Examinând  recursurile  declarate, prin prisma motivelor  invocate, curtea  
apreciază că sunt  întemeiate în parte  şi în consecinŃă în baza art. 304 pct. 9 şi art. 312 
alin. 1  urmează să le admită pentru   următoarele considerente: 

Prin acŃiunea promovată reclamantul T.V.  a chemat în judecată pe  pârâta  
Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei şi Biroul  de  
Cadastru şi Publicitate  Imobiliară Sighetu MarmaŃiei. 

În şedinŃa publică din 2.02.2011  instanŃa a  pus  în discuŃia reclamantului dacă nu 
înŃelege să cheme  în judecată şi pe  pârâŃii Cornea  Gheorghe  şi SC T.C. SRL, că se  
impune ca reclamantul să formuleze  în scris  cererea de chemare în judecată a altor 
persoane. 

Prin notele scrise depuse  la dosar  în data de 7.03.2011, 29.04.2011, 3.05.2011 
reclamantul învederează instanŃei că nu înŃelege să de judece cu pârâŃii C.G.  şi T.C. SRL, 
iar  în şedinŃa  publică din 18.05.2011  precizează că nu înŃelege să-i cheme  în judecată 
pe aceşti pârâŃi, că nu înŃelege să se judece cu ei. 

În şedinŃa publică din 15  iunie  2011  instanŃa  ia  act de renunŃarea reclamantului 
la  judecata acŃiunii faŃă de cei doi pârâŃi, pentru ca, prin sentinŃa pe care o pronunŃă 
instanŃa de fond să admită acŃiunea  pentru opozabilitate  şi faŃă de  C.G. şi T.C. SRL 

Aşa cum s-a reŃinut, la termenul din 18.05.2011  reclamantul nu a declarat că 
renunŃă la  judecată faŃă de cei doi pârâŃi, ci că nu înŃelege să-i cheme  în judecată. 

Principiul disponibilităŃii în procesul civil lasă la  libera apreciere a reclamantului 
fixarea cadrului procesual şi a limitelor cererii, inclusiv  cu privire la persoanele cu care  
înŃelege să îşi dispute obiectul procesului, peste voinŃa acestuia  nu se poate  introduce  în 
cauză, din oficiu o persoană care nu a fost chemată în judecată în condiŃiile prevăzute de 
art. 112  Cod proc.civ. 

Conform  dispoziŃiilor  art. 246  alin. 1 Cod proc.civ., reclamantul poate să 
renunŃe oricând la  judecată, fie verbal în şedinŃă, fie  prin cerere  scrisă, iar  conform 
alin. 3  şi 4, dacă renunŃarea s-a  făcut  după chemarea cererii de chemare  în judecată,  
instanŃa, la cererea  pârâtului, va obliga  pe reclamant la cheltuieli, iar  când  părŃile au 
intrat în dezbaterea fondului, renunŃarea nu se poate face decât  cu învoirea celeilalte 
părŃi. 

Prin urmare, având  în vedere cele reŃinute cu privire la faptul că niciodată 
reclamantul nu a chemat  în judecată pe  pârâŃii C.G.  şi T.C. SRL, soluŃia  instanŃei de 
apel de constatare a faptului că reclamantul a renunŃat  la  judecată faŃă de  pârâŃii C.G.  şi 
SC T.C.  SRL este nelegală, motiv pentru care   instanŃa  va admite  în parte recursurile 
declarate de reclamant  şi pârâŃi, va  modifica decizia  nr. 125 din e  mai 2012  a  
Tribunalului Maramureş în sensul că va  înlătura dispoziŃia prin care  s-a  constatat că 
reclamantul a renunŃat  la  judecată fală de pârâŃii C.G.  şi T.C. SRL. 

PârâŃii C.G.  şi T.C. SRL au solicitat  modificarea deciziei atacate şi în sensul 
obligării reclamantului să le plătească cheltuielile de judecată, ocazionate de judecarea în 
fond  şi în apel a cauzei. Curtea apreciază că critica  sub  acest aspect este nefondată: 

Conform dispoziŃiilor art. 274  Cod proc.civ., partea care cade  în pretenŃii va fi 
obligată la cerere să plătească cheltuielile de judecată. Din dispoziŃiile acestui text de lege 
rezultă că pentru obligarea uneia dintre părŃi la plata cheltuielilor de  judecată suportate 
de celelalte  părŃi este necesar ca aceasta  să se afle  în culpă procesuală. În cauză nu s-a 
angajat  un raport  procesual prin chemarea în judecată a  pârâŃilor  C.G.  şi T.C. SRL, 
deoarece, aşa cum s-a  reŃinut, reclamantul a arătat   în mod expres că nu înŃelege să-i 



cheme  în judecată pe aceşti pârâŃi. Prin urmare, reclamantul nu se află în culpă 
procesuală pentru a putea fi  obligat să plătească pârâŃilor cheltuielile de judecată  
efectuate de aceştia la   instanŃa de fond şi de apel. 

În ce priveşte  recursul reclamantului, curtea  constată că acesta a  invocat  ca 
temei de drept   dispoziŃiile  art. 304  pct. 6,7,8,9 şi 10, fără a arăta  care dintre  motivele  
invocate se  încadrează în aceste dispoziŃii legale.  

În ce priveşte temeiurile de drept  invocate de reclamant, curtea  constată că 
acestea se  încadrează în  dispoziŃiile  art. 304  pct. 9 Cod proc. civ., text de lege prin 
prisma  căruia   instanŃa a  şi procedat la analizarea acestuia. 

Prin aceeaşi declaraŃie de recurs reclamantul a  solicitat menŃinerea sentinŃei civile 
nr. 2557/19.10.2011 a  Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei. Din motivele de recurs rezultă 
însă că acestea se referă în exclusivitate la faptul că el nu a înŃeles să se  judece decât cu 
Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei şi Biroul de  
cadastru şi Publicitate  Imobiliară Sighetu MarmaŃiei în acŃiunea având ca obiect  
rectificare de carte funciară. 

În ce priveşte soluŃia  instanŃei de apel privind  respingerea acŃiunii formulată de 
reclamat  faŃă de  pârâŃii Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu 
MarmaŃiei şi menŃinerea  soluŃiei instanŃei de fond  ca  urmare a admiterii excepŃiei lipsei 
calităŃii procesuale  pasive  a  Biroului de  Cadastru şi Publicitate  Imobiliară Sighetu 
MarmaŃiei, curtea apreciază că este legală, pentru   următoarele considerente: 

Având  în vedere  obiectul cererii de chemare  în judecată, rectificare de carte  
funciară, raportat la  dispoziŃiile  art. 34  din Legea nr.  7/1996, calitatea  procesuală 
pasivă a  pârâtei Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Sighetu MaramŃiei nu 
poate fi atrasă,  pentru aspecte vizând nerespectarea  procedurii de emitere  a  procesului 
verbal de  punere în posesie aspecte care  exced cadrului acŃiunii în rectificare de carte  
funciară.  

În ce priveşte lipsa de calitate  procesuală pasivă a  Biroului de  Cadastru şi 
Publicitate  Imobiliară Sighetu MarmaŃiei, legal au reŃinut cele  două instanŃe aplicarea  în 
cauză a recursului în interesul legii soluŃionat  prin decizia civilă nr.  72/2007 a  Înaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

În ce priveşte completările la  motivele de recurs  depuse  în data de 11.10.2012, 
curtea apreciază că acestea sunt tardive, având în vedere   dispoziŃiile  art. 303 alin. 1  
Cod proc.civ., potrivit  cărora recursul se va  motiva prin însăşi cererea de recurs  sau 
înăuntrul termenului de recurs şi faptul că acestea au fost  depuse  expirarea termenului 
pentru depunerea recursului, în  la data de 14 iulie  2012. 

Având  în vedere  faptul că pârâŃii C.G. şi SC T.C. SRL nu se află în culpă 
procesuală, nu pot fi obligaŃi  la plata cheltuielilor de  judecată către reclamant.  

De asemenea, având  în vedere că soluŃia de respingere  a acŃiunii faŃă de  
Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 Sighetu MarmaŃiei şi Biroului de  
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu MarmaŃiei, ca  urmare a admiterii excepŃiei 
lipsei calităŃii lor procesuale pasive, este legală, pârâŃii nu se află în culpă procesuală, 
astfel că nu pot fi obligaŃi la plata cheltuielilor de  judecată către reclamant. (Judecător 
Ana Ionescu) 

 



Sistare cărŃi funciare. Plângere împotriva încheierii de sistare a 
cărŃilor funciare. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4354/R din 19 octombrie 2012  

Prin Încheierea nr. 24521/18.12.2003, pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca – 
Biroul de Carte Funciară în dosar nr. 24521/2003, s-a dispus sistarea cărŃilor funciare cu 
numerele 2482 Someşeni cu nr. top. 459/1, 458/1, 459/2, 458/2, 2483 Someşeni cu nr. 
top. 702/1/10, 702/1/16, 702/1/17, 702/1/18, în baza raportului oficios înregistrat cu 
numărul de mai sus. 

Împotriva încheierii examinate a declarat apel petiŃionara S.C. M.C. S.A., 
solicitând schimbarea in totalitate a încheierii nr. 24521/18.12.2003, pronunŃate de 
Judecătoria Cluj-Napoca, Biroul de Carte Funciara in dos. 24521/2003 in sensul 
respingerii raportului oficios cu nr. de mai sus si redeschiderea cărŃii funciare 2483 
Someşeni. 

În cuprinsul cererii apelanta a arătat că societatea M.C. S.A. este proprietara 
spatiilor comerciale situate administrativ in Cluj-Napoca, str. C. nr. 214. Dreptul acesteia 
de proprietate era intabulat in CF 2483 de evidenta Someşeni asupra clădirilor din str. C. 
nr. 214. Evident ca aceste spatii erau situate pe cate un teren aferent, care insa nu a fost 
menŃionat in CF. Astfel in CF-ul 2483 Someşeni trebuia menŃionat terenul aferent nr. top. 
702/1/10, 702/1/16, 702/1/17, 702/1/18, 702/1/19 si 702/1/20 care "a rămas" in CF-urile 
vechi 1663 Someşeni, 1666 Someşeni, 1857 Someşeni in proprietatea Statului Roman. 

Înscrierea era eronata, in mod corect fiind ca terenul sa fie intabulat in favoarea 
Statului Roman iar construcŃiile sa fie intabulate in favoarea apelantei, in aceeaşi carte 
funciara. 

In baza raportului oficios nr.24521/2003 al lucrătorului de CF, cartea funciara de 
evidenta 2483 Someşeni, a fost sistata din lipsa de teren, acest fapt fiind constatat din 
oficiu. Pe baza acestei "tehnici" insa construcŃiile apelantei "au dispărut" cu totul din CF, 
fapt care îi aduce acesteia grave prejudicii. În plus, societatea apelantă este îndreptăŃita la 
constituirea dreptului de proprietate aferent spaŃiului comercial in baza H.G. nr. 
834/1991, dar din cauza sistării cărŃii funciare eliberarea certificatului trenează, mai mult, 
in prezent apelanta neputând dovedi nici măcar dreptul de proprietate asupra 
construcŃiilor, acestea "dispărând" cu totul din CF. 

Raportul oficios ar fi trebui sa îndrepte eroarea întabularii si in loc "sa dispară" 
construcŃiile ar fi trebuit sa "aducă" terenul aferent din celelalte cărŃi funciare. Aceasta 
este motivul pentru care a formulat si acŃiunea civila înregistrata sub nr. 2705/2004 la 
Tribunalul Cluj. 

Prin decizia civilă nr. 136/23.03.2004, pronunŃată de Tribunalul Cluj, s-a declinat 
competenŃa materială de soluŃionare a apelului formulat de S.C. M.C. S.A. Cluj-Napoca, 
împotriva Încheierii de CF nr. 24521/2003, dosar de CF nr. 24521/2003 al Biroului de 
Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca,, în favoarea CurŃii de Apel Cluj. 

Curtea de Apel Cluj, prin Încheierea civilă nr. 426/A/19.11.2007, a declinat 
competenŃa de soluŃionare a aceleiaşi cauze în favoarea Tribunalului Cluj,  în temeiul art. 
II alin. 2 din Legea nr. 219/2005. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 198/A/13.04.2011, a constatat perimat 
apelul declarat de petiŃionara SA.C. M.C. S.A., împotriva Încheierii civile nr. 



24521/18.12.2003, emisă de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Cluj-
Napoca. 

La pronunŃarea acestei soluŃii, de admitere a excepŃiei perimării apelului, excepŃie 
invocată din oficiu de către Tribunal, au fost avute în vedere următoarele considerente: 

„La termenul de judecată din data de 11.11.2009 soluŃionarea cauzei a fost 
suspendată, în temeiul art. 242 pct. 2 C.pr.civ., pentru lipsa nejustificată a părŃilor. 

Având în vedere că de la data suspendării şi până în prezent pricina a rămas în 
nelucrare fără ca vreuna din părŃi să îndeplinească un act de procedură, Tribunalul a 
invocat, din oficiu, excepŃia perimării prezentei cauze, motivat pe următoarele 
considerente: 

Potrivit art. 248 C.pr.civ., orice cerere de chemare în judecată, contestaŃie, apel, 
recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, dacă 
a rămas în nelucrare din vina părŃii timp de un an. 

Având în vedere faptul că prezenta cauză a rămas în nelucrare din vina părŃilor 
mai mult de un an, Tribunalul a admis excepŃia şi, în temeiul art. 252 alin. 2 raportat la 
art. 248 C.pr.civ., a constatat perimat apelul formulat de petiŃionara S.C. M.C. S.A. Cluj-
Napoca împotriva încheierii civile nr. 24521/18.12.2003, dată de Biroul de Carte 
Funciară de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca”. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta S.C. T. F. S.A., 
continuatoare în drepturi a S.C. T. S.A., care, la rândul său, a fuzionat prin absorbŃie cu 
S.C. M.C. S.A., solicitând admiterea recursului, în temeiul art. 312 rap. la art. 304 pct. 9 
C.pr.civ., modificarea în parte a sentinŃei recurate, casarea hotărârii atacate cu trimiterea 
cauzei pentru continuarea judecăŃii. 

Recursul este perimat. 
Judecarea recursului a fost suspendată pentru lipsa nejustificată a părŃilor de la 

dezbateri, în temeiul art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., la termenul de judecată din data de 
09.09.2011, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare, din vina părŃilor, în arhiva 
instanŃei, fiind repus din oficiu pe rol de către Curte, la data de 12.09.2012 (referat 
perimare fila 18 dosar), pentru a se constata incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor legale 
referitoare la perimare. 

Aşa fiind, raportat la aceste împrejurări, Curtea a invocat la termenul de judecată 
din 19.10.2012 excepŃia perimării prezentului recurs, excepŃie care urmează să fie 
admisă, în temeiul art. 248, art. 252 alin. 2 şi art. 253 alin. 2 C.pr.civ. (Judecător Carmen 
Maria ConŃ) 

 

Despăgubiri în temeiul Legii nr. 221/2009, pentru bunuri mobile 
confiscate  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4359/R din 19 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 1081 din data de 13.06.2012 a Tribunalului Maramureş, s-
a admis în parte acŃiunea civilă formulată de reclamantul M.N., în contradictoriu cu 
pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE şi, în 
consecinŃă, s-a constatat caracterul politic al condamnării suferite de numitul M.G., prin 
sentinŃa penală 535 din 29 iulie 1950 pronunŃată de Tribunalul Militar Cluj în dosarul nr. 
685/1950.  



Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului echivalentul în lei a sumei de 
4.404,50 euro şi suma de 25.027,5 ron (reprezentând 1/2 parte din contravaloarea 
bunurilor imobile confiscate).  

S-au respins celelalte pretenŃii cu privire la daune materiale şi morale. 
Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului 650 lei cheltuieli de judecată.  
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că prin sentinŃa 

penală nr. 535 din 27 iulie 1950 pronunŃată de Tribunalul Militar Cluj -  secŃia I-a, tatăl 
reclamantului, numitul M.G.  a fost condamnat la doi ani închisoare corecŃională şi 
confiscarea averii pentru delictul de omisiunea denunŃării unei organizaŃii politice 
paramilitare, prevăzută şi pedepsită de art. 209 pct. III Cod penal. 

Potrivit art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 221/2009: „Constituie condamnare cu 
caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pronunŃată în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte săvârşite înainte 
de data de 6 martie 1945 sau după această dată şi care au avut drept scop împotrivirea 
faŃă de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945. 

    (2) Constituie de drept condamnări cu caracter politic condamnările pronunŃate 
pentru faptele prevăzute în: 

    a) art. 185 - 187, 190, 191, 193^1, 194, 194^1 - 194^4, 196^1, 197, 207 - 209, 
209^1 - 209^4, 210 - 218, 218^1, 219 - 222, 224, 225, 227, 227^1, 228, 228^1, 229, 230, 
231^1, 258 - 261, 267, 268^7, 268^8, 268^12, 268^14, 268^29, 268^30, art. 284 ultimul 
alineat, art. 323 - 329, 349, 350 şi 578^6 din Codul penal din 1936, republicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 2 februarie 1948, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    Din textele de lege mai sus redate reiese că, prin Legea nr. 221/2009 se 
urmăreşte a se completa cadrul legislativ referitor la acordarea reparaŃiilor morale şi 
materiale cuvenite victimelor totalitarismului comunist, realizând un act de dreptate 
pentru cei care au avut curajul să se opună regimului opresiv şi să încerce să-şi exercite 
drepturile fundamentale. 

În speŃă, infracŃiunea prevăzută de art. 209 pct. III Cod penal pentru care a fost 
condamnat reclamantul se regăseşte printre cele enumerate în art. 1 alin. 2 din Legea nr. 
221/2009. 

Bunurile ce i-au fost confiscate sunt cele enumerate în procesul verbal nr. 3/1951, 
încheiat de Consiliul Popular al comunei Cehu Silvaniei, respectiv ½ parte din imobilul 
înscris în CF 3306 Cehu Silvaniei situat  pe strada LibertăŃii nr. 25 pe o întindere de 1028 
stânjeni cu edificatele de pe teren compuse din 4 camere, bucătărie, 3 camere alimente, 
antreu şi pivniŃă. Anexele gospodăreşti un grajd, şură în stare salbă, 2 coteŃe de porci, o 
fântână. 

Conform expertizei întocmite de expertul Porumb Pamfil valoarea totală a 
terenului este de 8.818 euro, teren care este înscris în CF 4225 cu număr topo 1102/4/a şi 
cu o suprafaŃă de 1100 mp, fiind  întabulat pe O.P. în baza Legii 18/1991. Terenul este 
situat în zona centrală , în intravilanul localităŃii Cehu Silvaniei. 

Conform lucrării şi completării întocmite de expertul ł.M. valoarea actualizată a 
construcŃiilor ce au fost confiscate, fără TVA, este de 50.055 lei. 

ReŃinându-se că obiectul confiscării l-a reprezentat doar cota de ½ parte din 
întregul imobil (teren şi construcŃii) rezultă suma de 25.027,5 lei plus echivalentul a 



4.404,50 euro, sume la care a fost obligat pârâtul, potrivit art. 5 alin.1 lit.b din Legea 
221/2009. 

IniŃial, reclamantul în baza dispoziŃiilor Legii 10/2001 a solicitat despăgubiri 
pentru acelaşi imobil, ulterior a renunŃat la această procedură, preferând să solicite 
despăgubiri conform dispoziŃiilor art.5 alin.1 din Legea 221/2009. 

Reclamantul a mai solicitat obligarea pârâtului la daune morale potrivit 
dispoziŃiilor art.5 alin.1 lit.a din Legea 221/2009. 

 Cu privire la daunele morale solicitate, în Monitorul Oficial nr. 761/15.11.2010 a 
fost publicată Decizia nr. 1358 din 21 octombrie 2010 a CurŃii ConstituŃionale prin care 
s-a constatat că prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunŃate 
în perioada 06.03.1945-22 decembrie 1989 cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
neconstituŃionale. 

În considerentele deciziei se reŃine că: 
„Curtea observă că în domeniul acordării de despăgubiri pentru daunele morale 

persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă-există reglementări 
paralele şi anume, pe de o parte, Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, şi OrdonanŃa de 
UrgenŃă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
iar, de pe altă parte, Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) din Legea nr. 24/2000, 
republicată, „Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de 
lege de către Guvern”, iar art. 6 alin. (1)- „ConŃinutul şi fundamentarea soluŃiilor 
legislative” prevede că reglementările cuprinse în actul normativ „trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului 
român şi cerinŃele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, precum şi ale 
armonizării legislaŃiei naŃionale cu legislaŃia comunitară şi cu tratatele internaŃionale la 
România este parte”. Or, Curtea constată că reglementarea criticată nu respectă aceste 
reguli de tehnică legislativă, bazându-se doar pe afirmaŃia din  Expunerea de motive a 
Legii nr. 221/2009, în sensul că „pot exista situaŃii în care măsurile reparatorii cu caracter 
pecuniar prevăzute de către Decretul-lege nr. 118/1990 să nu fie suficiente în raport cu 
suferinŃa deosebită.” Aşa cum a arătat Curtea, aceste despăgubiri sunt menite a produce 
satisfacŃia morală a recunoaşterii faptelor nelegale, a încălcărilor drepturilor omului, 
comise în perioada comunistă, iar nu a compensa în bani suferinŃa persoanelor 
persecutate. Prin urmare, reglementarea criticată nu a fost temeinic fundamentată. 

Totodată, texul de lege criticat, astfel cum este redactat, fiind prea vag, încalcă şi 
regulile referitoare la precizia şi claritatea normei juridice. Astfel, lipsa de claritate şi 
previzibilitatea dispoziŃiilor art. 5 alin.(1) lit. a) referitoare la acordarea despăgubirilor din 
Legea nr.221/2009 a condus la aplicarea incorectă a acestora, instanŃele de judecată 
acordând despăgubiri în valoare de până la 600.000 euro, ceea ce reprezintă o aplicare 
excesivă şi nerezonabilă. Chiar dacă prin  art. 1 pct. 2 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 62/2010 s-au introdus nişte criterii minime de acordare a despăgubirilor, şi 
anume durata pedepsei privative de libertate, perioada  timp scursă de la condamnare şi 
consecinŃele negative produse în plan fizic, psihic şi social, precum şi măsurile reparatorii 
deja acordate în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 şi OrdonanŃei de urgenŃă a 



Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare. Curtea constată că acestea sunt insuficiente 
pentru a putea caracteriza norma legală ca fiind clară şi imprevizibilă. Principiul 
legalităŃii presupune, de asemenea, existenŃa unor norme de drept intern suficient de 
accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor, astfel cu reiese şi din jurisprudenŃa 
constantă a CurŃii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 5 ianuarie 2000 în 
Cauza Beyeler contra Italiei, Hotărârea din 23 noiembrie 2000 în Cauza Ex-Regele 
Greciei şi alŃii contra Greciei, Hotărârea din 8 iulie 2008 în cauza Fener Rum Patrikligi 
contra Turciei).  

Curtea observă că în materia reparaŃiilor trebuie să existe o legislaŃie clară, 
precisă, adecvată, proporŃională care să nu dea naştere la interpretări şi aplicări diferite 
ale instanŃelor de judecată, ceea ce ar putea conduce la constatări ale violării drepturilor 
omului de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Această problemă a legislaŃiei 
incoerente şi ineficiente a României în materia restituirilor a fost menŃionată şi de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 9 decembrie 2008, în Cauza Viaşu 
împotriva României. Cu acel prilej, Curtea a constatat că Legea nr. 1/2000 a suferit atât 
de multe modificări ca număr şi conŃinut, încât precizia şi previzibilitatea cerute de 
noŃiunea de „legalitate” au fost grav atinse. 

łinând cont de toate aceste considerente, Curtea constată că dispoziŃiile art. 5 
alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, contravin prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală. 

Având în vedere că dispoziŃiile art. 5 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 221/2009, 
introduse prin art. 1 pct. 2 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 62/2010, fac 
trimitere în mod expres la prevederile alin. (1) din acelaşi articol. Curtea constantă că 
trimiterile la lit. a) a alin.(1) al art. 5 din lege rămân fără obiect, prin declararea art. 5 alin. 
(1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 ca fiind neconstituŃional.” 

ReŃinându-se că, deciziile CurŃii ConstituŃionale sunt obligatorii de la data 
publicării, precum şi faptul că în termenul de 45 de zile prevăzut de textul de lege mai sus 
amintit a expirat în 31 decembrie 2010, dată la care şi-au încetat efectele juridice şi 
dispoziŃiile art. 5 alin. 1 lit. a ale Legii nr. 221/2009, articol care reglementa daunele 
morale. 

Pe de altă parte, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie soluŃionând recursul în interesul 
legii prin Decizia nr. 12 din 19 septembrie 2011 pronunŃată în dosarul 14/2011 a stabilit 
că, urmare a deciziilor CurŃii ConstituŃionale nr. 1358/2010 şi 1360/2010, dispoziŃiile art. 
5 alin. 1 lit. a teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora şi-au încetat efectele şi nu mai pot constitui 
temei juridic pentru cauzele nesoluŃionate definitiv la data publicării deciziilor instanŃei 
de contencios constituŃional în Monitorul Oficial. 

Pe cale de consecinŃă, în temeiul dispoziŃiilor art.1 alin.2 şi art5 alin.1 lit.b din 
Legea 221/2009, s-a admis acŃiunea reclamantului, s-a constatat caracterul politic al 
condamnării suferite de tatăl său prin sentinŃa penală 535/29 iulie 1950, iar pârâtul a foste 
obligat la despăgubiri materiale reprezentând contravaloarea  a ½ parte din imobilul 
confiscat. Celelalte pretenŃii au fost respinse ca nefondate. 

Văzând şi dispoziŃiile art. 274 Cod procedură civilă, pârâtul a fost obligat la 
cheltuieli de judecată reprezentând contravaloarea expertizei 650 lei. 



Împotriva acestei sentinŃe pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE, reprezentat prin D.G.F.P. a JUD. MARAMUREŞ, a declarat 
recurs, în termen legal, solicitând instanŃei admiterea acestuia, modificarea în tot a 
sentinŃei atacate în sensul respingerii cererii privind constatarea caracterului politic a 
acordării echivalentului faŃă de bunurile confiscate şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că infracŃiunea pentru care a fost  
condamnat antecesorul reclamantului nu poate fi înŃeleasă ca o afectare a respectării 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului din raŃiuni politice, deoarece în aceea 
perioadă ConstituŃia garanta libertatea conştiinŃei, dar în acelaşi timp, prevedea şi 
obligativitatea stagiului militar. 

InfracŃiunile cu caracter politic reprezintă acŃiuni împotriva sistemului totalitar 
care au ca scop răsturnarea regimului comunist. 

În continuare se învederează instanŃei de recurs faptul că prin Decizia nr. 
1358/21.10.2010, Curtea ConstituŃională a constatat că prevederile art. 5 alin. 1 lit. a  din 
Legea nr. 221/2009 sunt neconstituŃionale, astfel încât instanŃa de fond în mod corect a 
reŃinut că aceste prevederi legale sunt fără obiect. 

FaŃă de dispoziŃiile dreptului comun, dreptul la acŃiunea în despăgubiri pentru 
răspunderea civilă delictuală s-a prescris cu mult înainte de data înregistrării cererii de 
chemare în judecată potrivit art. 1 şi art. 3 din Decretul nr. 167/1958. 

Recurentul arată că D.G.F.P. Maramureş este o instituŃie publică şi nu are 
prevăzute fonduri pentru acordarea cheltuielilor de judecată. 

Reclamantul intimat M.N. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

În susŃinerea poziŃiei procesuale reclamantul intimat a arătat că din sentinŃa penală 
de condamnare, din fişa personală de la securitate şi biletele de eliberare din 
Penitenciarele Poarta Albă şi Oneşti rezultă în mod clar faptul că tatăl său a fost 
condamnat politic la 2 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii pentru delictul de 
omisiune a denunŃării a unei organizaŃii politice paramilitare şi uneltire contra ordinii 
sociale, astfel încât recursul este introdus cu rea-credinŃă. 

În şedinŃa publică din 19.10.2012, Curtea din oficiu, în temeiul art. 137 alin. 1 
C.pr.civ. coroborat cu art. 316 C.pr.civ. a invocat excepŃia lipsei de interes a pârâtului 
referitoare la critica hotărârii primei instanŃe sub aspectul acordării daunelor morale 
întrucât acest petit a fost respins de către instanŃa de fond, iar în ceea ce priveşte 
acordarea daunelor materiale, pârâtul recurent a solicitat doar respingerea acestui petit 
fără să arate motivele de nelegalitate care ar justifica neacordarea daunelor materiale, iar 
sub acest aspect, Curtea constată incidenŃa în cauză a excepŃiei nulităŃii recursului, 
excepŃie pe care o invocă în temeiul prevederilor art. 3021 alin.1 lit. c  C.pr.civ., art. 303 
alin. 1 şi alin. 2  C.pr.civ. şi art. 306 alin.1  C.pr.civ. 

Potrivit art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea se va pronunŃa cu prioritate asupra 
excepŃiilor nemotivării în termen legal a cererii de recurs, în ceea ce priveşte acordarea 
daunelor materiale şi asupra  excepŃiei lipsei de interes a pârâtului referitoare la critica 
hotărârii primei instanŃe sub aspectul acordării daunelor morale, excepŃii care fac de 
prisos cercetarea în fond a recursului. 

Astfel, art. 301 C.pr.civ. statuează că termenul de recurs este de 15 zile de la 
comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. 



Potrivit art. 3021 alin. 1 C.pr.civ., cererea de recurs va cuprinde, sub sancŃiunea 
nulităŃii, următoarele menŃiuni: c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul 
şi dezvoltarea lor, sau, după caz,  menŃiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu 
separat. 

Art. 303 alin. 1 şi alin. 3 prevede că, recursul se va motiva prin însăşi cererea de 
recurs sau înăuntrul termenului de recurs. Termenul pentru depunerea motivelor se 
socoteşte de la comunicare hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte. 

Conform art. 306 alin. 1 C.pr.civ. statuează că recursul este nul dacă nu a fost 
motivat în termenul legal, cu excepŃia cazurilor prevăzute în alin. 2, respectiv a motivelor 
de ordine publică care pot fi invocate şi din oficiu de către instanŃa de recurs, care însă 
este obligată să le păună în dezbaterea părŃilor. 

În speŃă, sentinŃa civilă nr. 1081/13.06.2012 a Tribunalului Maramureş a fost 
comunicată pârâtului la data de 19 iunie 2012 aşa cum rezultă din dovada de primire şi 
procesul-verbal de predare,  anexat la f.138 din dosarul de fond. 

Pârâtul a înregistrat cererea de recurs la Tribunalul Maramureş la data de 03 iulie 
2012, astfel încât cererea a fost depusă în termenul legal de 15 zile de la comunicarea 
hotărârii recurate, însă Curtea constată că cererea nu cuprinde motivele de recurs şi nici 
dezvoltarea lor în sensul art. 3021 alin. 1 lit. c C.pr.civ., întrucât pârâtul s-a limitat doar să 
solicite modificarea în tot a hotărârii primei instanŃe în sensul respingerii cererii de 
acordare a echivalentului bunurilor confiscate. 

În opinia CurŃii, simpla menŃiune privind modificarea în tot a hotărârii instanŃei de 
fond în sensul respingerii cererii de acordare a echivalentului bunurilor confiscate, fără a 
indica în concret motivele de recurs şi dezvoltarea acestora în cuprinsul cererii de recurs 
nu reprezintă o motivare în fapt şi în drept a recursului. 

Pe de altă parte, Curtea constată că prima instanŃă, prin sentinŃa recurată, a respins 
pretenŃiile reclamantului având ca obiect acordarea daunelor morale astfel încât pârâtul 
recurent nu justifică niciun interes legitim, personal şi actual în susŃinerea criticilor 
privitoare la modul de soluŃionare a acestui petit.  

Pentru aceste considerente şi având în vedere că în speŃă nu este incident nici un 
motiv de ordine publică din cele reglementate de art. 306 alin. 2 C.pr.civ., Curtea, în 
temeiul art. 137 alin. 1 coroborat cu art. 3021 alin. 1 lit. c şi art. 303 alin. 1 şi alin. 2 
C.pr.civ., va admite excepŃia nemotivării recursului în termenul legal de 15 zile de la 
comunicarea sentinŃei criticate şi, în consecinŃă, în temeiul art. 312 alin. 1 coroborat cu 
art. 306 alin. 1 C.pr.civ., va constata nulitatea recursului declarat de pârâtul STATUL 
ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE, reprezentat prin D.G.F.P. A 
JUD. MARAMUREŞ, împotriva sentinŃei civile nr. 1081 din 13.06.2012 a Tribunalului 
Maramureş, pe care o menŃine, ca fiind legală şi temeinică. (Judecător Anca Adriana Pop) 

Notă. În acelaşi sens, decizia nr. 4444/R din 26 octombrie 2012.  
 

Legea nr. 221/2009. Obligarea Statului Român prin Ministerul 
FinanŃelor Publice, la plata despăgubirilor pentru bunuri mobile confiscate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4364/R din 19 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr.  292 din 26.03.2012 a Tribunalului Cluj, a fost admisă în 
parte acŃiunea formulată de  către reclamantul M.D. în contradictoriu cu pârâtul Statul 
Român prin Ministerul FinanŃelor Publice a obligat pârâtul  la plata în favoarea 



reclamantului a unor despăgubiri reprezentând echivalentul bunurilor confiscate de la 
antecesorul reclamantului P.I., (P.I.) în valoare de 24.025,87 lei, a respins în baza 
excepŃiei lipsei de interes capătul de cerere referitor  la constatarea caracterului politic al 
condamnării, a respins în baza excepŃiei prescripŃiei capătul de cerere  referitor la  
acordarea daunelor morale şi a obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantei la 
cheltuielile de judecată constând în onorariu avocaŃial în cuantum de  200 lei. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Astfel, antecesorul reclamantului, defunctul P.I. identic cu P.I. a fost condamnat 

pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 209 Cod penal. 
Cu privire la cererea de constatare a caracterului politic al condamnării 

antecesorului instanŃa a reŃinut că potrivit dispoziŃiilor art. 1 alin. 2 lit. a  din Legea nr. 
221/2009 infracŃiunea de uneltire contra ordinii sociale  prev. de art. 209 Cod penal este 
de drept condamnare cu caracter politic astfel încât acest capăt de cerere a fost respins în 
baza excepŃiei lipsei de interes nefiind necesară  dublarea menŃiunii exprese a legii pe o 
hotărâre judecătorească. 

Cu referire la capătul de cerere referitor la acordarea daunelor morale, tribunalul a 
reŃinut că s-a pronunŃat Decizia nr. 1358/2010 a CurŃii ConstituŃionale care a apreciat că 
temeiul juridic al acŃiunilor care făcea posibilă solicitarea şi acordarea  unor despăgubiri 
morale în favoarea celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau moştenitorilor 
acestora, respectiv prevederile art. 5 alin. 1  lit. a din Legea nr. 221/2009 sunt 
neconstituŃionale. 

Prin urmare,  sub acest aspect, acŃiunea reclamantului a devenit lipsită de temei 
juridic. 

În cursul judecăŃii reclamantul şi-a precizat temeiul de drept indicând dispoziŃiile 
art. 998 Cod civil, însă  din acest punct de vedere instanŃa a apreciat că dreptul la acŃiune 
s-a prescris. 

Indiferent că termenul de prescripŃie curge de la data eliberării antecesorului sau 
din momentul răsturnării regimului comunist din decembrie 1989, până la data 
introducerii acŃiunii se împlinise termenul general de prescripŃie de 3 ani. 

Cu referire la capătul de cerere referitor la acordarea daunelor materiale, 
tribunalul în baza  probelor administrate a apreciat că  cererea este întemeiată şi că poate 
fi admisă în baza art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 221/2009. 

Au fost audiaŃi martori care au arătat că au fost vecini cu bunicul reclamantului şi 
erau în relaŃii apropiate. Aceştia au relatat că bunicul reclamantului a fost condamnat 
politic iar la condamnare i-au fost confiscate două cazane de Ńuică, din cupru, unul mai 
mare şi unul mai mic, de asemenea s-a mai confiscat un teren. 

Cu privire la teren, declaraŃiile martorilor nu s-au coroborat cu alte probe astfel 
încât instanŃa nu a putut acorda reparaŃii pentru acest teren. 

Cu referire la cazanele de Ńuică, declaraŃiile martorilor au fost completate cu o 
adresă din partea unei societăŃi comerciale care se ocupă în mod obişnuit cu 
confecŃionarea şi montarea de cazane, rezultând că preŃul unui cazan de 400 litri, (cazan 
mare) este de 15.365,43 lei, iar preŃul unui cazan  mic de 150 litri este de 8660, 44 lei. 

Prin urmare,  instanŃa  a reŃinut aceste valori, iar în baza art. 4 pct. 1 lit. b din 
Legea nr. 221/2009,  a admis în parte acŃiunea formulată  şi a obligat pârâtul  la plata în 
favoarea reclamantului a unor despăgubiri reprezentând echivalentul bunurilor confiscate 
în valoare de 24.025,87 lei. 



În baza art. 274 C.pr.civ.,  tribunalul a obligat pârâtul la plata în favoarea 
reclamantei la cheltuielile de judecată constând în onorariu avocaŃial în cuantum de  200 
lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Statul Român, prin Ministerul 
FinanŃelor Publice, Reprezentat prin D.G.F.P. Cluj prin care a solicitat admiterea 
recursului, modificarea în parte a sentinŃei atacate cu consecinŃa respingerii în totalitate a 
acŃiunii reclamantului, respectiv şi în partea ce priveşte obligarea pârâtului la plata 
despăgubirilor reprezentând echivalentul bunurilor confiscate de la antecesorul acestuia, 
în valoare de 24.025, 87 lei si la plata cheltuielilor de judecata în sumă de 200 lei.  

În motivarea recursului a arătata următoarele:  
Cu toate că prin cererea de administrare de dovezi şi întâmpinarea şi depusă la 

dosarul cauzei a susŃinut că nu i-au fost comunicate înscrisuri în probaŃiune administrate 
de reclamant prin care acesta să-şi dovedească calitatea de nepot a persoanei îndreptăŃite, 
respectiv a antecesorului acestuia P.I., totuşi, până la data pronunŃării hotărârii în prezent 
atacate nu s-a realizat acest act procedural, motiv pentru care,  a solicitat instanŃei de 
recurs să verifice această împrejure. 

Legat de felul în care instanŃa de fond a înŃeles să aplice dispoziŃiile legale 
incidente prin raportare la modul în care reclamantul a dovedit susŃinerile sale cu  

privire la existenta şi confiscarea celor doua bunuri a căror c/valoare a solicitat-o, 
consideră că, în speŃă este vorba atât despre o apreciere greşită a stării de fapt cat şi 
despre o interpretare eronata a dispoziŃiilor legale incidente.  

Astfel, ca pretenŃiile reclamantului să se circumscrie cerinŃelor art. 5 lit. b) din 
Legea nr. 221/2009, trebuia ca, prin hotărârea de condamnare să se prevadă ca, "cele 
doua cazane, unul mare si altul mic" din speŃă, a căror contravaloare se solicită, au fost 
confiscate, împrejurare despre care, instanŃa de fond nu pomeneşte, aşa cum nu se fac 
investigaŃii la autorităŃi din care să rezulte că aceste bunuri au fost deŃinute vreodată de 
către antecesorul reclamantului.  

Faptul de a lua de bune declaraŃiile celor doi martori care-si amintesc împrejurări 
de acum 60 de ani (rezulta că la data confiscării trebuia să aibă în jur de 18 ani cel puŃin, 
iar la data depunerii mărturiei aproximativ 80 de ani) fără să existe un început de dovadă 
scrisă (emisă de către o autoritate care avea în evidente bunurile în cauza) atât în ceea ce 
priveşte faptul că bunicul reclamantului a fost vreodată proprietarul bunurilor în discuŃie, 
dar si că a fost deposedat ca urmare a hotărârii de condamnare (şi nu în baza altor legi 
care viza întreaga Ńară şi nu numai pe condamnaŃii politic) fapt pe care nu ştim dacă 
instanŃa l-a verificat), înseamnă a pronunŃa o hotărâre nelegala bazată pe baza unor probe 
neutile si neconcludente, atâta vreme cât, în hotărârea de condamnare nu se precizează şi 
despre confiscare.  

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 

În motivele de recurs se arată că prin cererea de administrare de dovezi şi 
întâmpinarea depusă la dosarul cauzei a susŃinut că nu i-au fost comunicate înscrisuri în 
probaŃiune administrate de reclamant prin care acesta să-şi dovedească calitatea de nepot 
a persoanei îndreptăŃite, respectiv a antecesorului acestuia P.I., totuşi, până la data 
pronunŃării hotărârii în prezent atacate nu s-a realizat acest act procedural, motiv pentru 
care,  a solicitat instanŃei de recurs să verifice această împrejure. 



Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat deoarece probele cauzei nu 
se comunică cu celelalte părŃi ci rămân depuse la dosar iar reclamantul a depus acte de 
stare civilă din care reiese că este fiul lui M.A. şi M.L., aceasta din urmă, născută la 
28.10.1926 şi decedată la 14.06.2007, fiind fiica lui P.I., persoana ce a fost condamnată 
politic prin sentinŃa nr. 75/16.02.1950 a Tribunalului Militar Cluj pentru săvârşirea 
infracŃiunii prevăzută de art. 209 din Codul penal în vigoare la acea dată, acesta din urmă 
fiind aceaşi persoană după cum reiese din actul său de naştere şi fişa personală din 
dosarul nr. 44/1950 comunicat de CNSAS. 

Se mai susŃine de recurent că instanŃa a făcut o apreciere greşită a stării de fapt şi 
o interpretare eronata a dispoziŃiilor legale incidente pentru că pretenŃiile reclamantului 
nu se circumscriu cerinŃelor art. 5 lit. b) din Legea nr. 221/2009, deoarece trebuia ca, prin 
hotărârea de condamnare să se prevadă că, "cele doua cazane, unul mare si altul mic" din 
speŃă, a căror contravaloare se solicită, au fost confiscate, împrejurare despre care, 
instanŃa de fond nu pomeneşte, aşa cum nu se fac investigaŃii la autorităŃi din care să 
rezulte că aceste bunuri au fost deŃinute vreodată de către antecesorul reclamantului. 

Curtea constată că şi acest motiv de recurs este nefondat deoarece instanŃa de 
fond, în condiŃiile în care legea specială nu limitează mijloacele de probă, a reŃinut corect 
că prin sentinŃa de condamnare s-a dispus confiscarea averii, prin proba cu martori s-au 
dovedit obiectele confiscate, iar declaraŃiile martorilor au fost completate cu o adresă din 
partea unei societăŃi comerciale care se ocupă în mod obişnuit cu confecŃionarea şi 
montarea de cazane, rezultând că preŃul unui cazan de 400 litri (cazan mare) este de 
15.365,43 lei, iar preŃul unui cazan  mic de 150 litri este de 8660, 44 lei. 

Faptul că în sentinŃa de condamnare, unde se dispune confiscarea averii, nu sunt 
indicate bunurile ce se confiscă nu face decât ca acea confiscare a bunurilor să fie cu atât 
mai abuzivă, cu cât nici măcar nu s-au respectat minime reguli legale de la acea vreme, 
care în sine erau de altfel abuzive. 

Nu se poate afirma că în cazul în care s-au indicat bunurile în actul de confiscare, 
hotărâre judecătorească sau proces verbal al executorului judecătoresc, pentru acestea se 
cuvin despăgubiri, iar în cazul în care confiscarea s-a făcut fără încheierea nici unui act 
atunci aceste despăgubiri nu se pot acorda, pentru că nu s-ar face decât legitimarea unui 
abuz produs la acea vreme. 

La vremea când au fost confiscate bunurile persoanele nu aveau la îndemână nici 
un mijloc de a solicita încheierea unor acte de confiscare, persoanele fiind în vădit 
dezavantaj faŃă de stat, şi aceasta ar fi fost fără sens atunci pentru că nimeni nu ştia că în 
viitor va exista un act normativ care să permită despăgubirea pentru bunurile confiscate. 

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

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, urmează să oblige recurentul Statul 
Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat prin D.G.F.P. A JUD. CLUJ, aflat 
în culpă procesuală faŃă de respingerea recursului, să plătească intimatului M.D., suma de 
200 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat potrivit chitanŃei de 
la fila 8. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

Notă. Această decizie este contrară deciziilor nr. 3601 din 22 mai 2012 şi nr. 
4409 din 14 iunie 2012 ale SecŃiei I-a civile a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

 



Obligarea Ministerului FinaŃelor Publice la emiterea titlului de stat în 
temeiul OUG nr. 156/2007. Persoană care a avut depozit bănesc la 
fostul CEC. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4677/R din 13 noiembrie 2012  

Prin acŃiunea civilă înaintată pe rolul Judecătoriei Baia Mare la data de 25 
martie 2010 şi înregistrată sub nr. de mai sus, reclamantul P.T., în contradictoriu cu 
pârâŃii Banca B. S.A. - Grup Baia Mare, Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor 
Publice, reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş, a solicitat 
instanŃei ca, prin hotărârea pe care o va pronunŃa, să dispună următoarele: 

1. obligarea pârâtului de rând 1 la calcularea şi comunicarea către pârâtul de rând 
2 a valorii despăgubirii cuvenite în conformitate cu dispoziŃiile O.U.G. nr. 
156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite 
la Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni CEC S.A. în vederea achiziŃionării de 
autoturisme, calcul ce urmează a se face prin indexare cu indicii preŃurilor de 
consum, de la data constituirii depozitului şi până la data pronunŃării hotărârii; 

2. obligarea pârâtului de rând 2 la emisiunea de titlu de stat de valoare nominală 
egală cu valoarea despăgubirii cuvenite astfel cum va fi calculată şi 
comunicată de pârâtul de rând 1; 

3. cu cheltuieli de judecată. 
Prin sentinŃa civilă nr. 9995/3.XI.2010, Judecătoria Baia Mare a respins excepŃia 

prematurităŃii acŃiunii civile, excepŃie ridicată de pârâta Banca B. S.A. - Grup Baia 
Mare, Sucursala JudeŃeană Baia Mare. A respins excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii 
civile, excepŃie ridicată de pârâtul Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, 
reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş. A admis excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei Banca B. S.A. - Grup Baia Mare, Sucursala 
JudeŃeană Baia Mare, excepŃie ridicată de aceasta, şi în consecinŃă: 

A respins acŃiunea civilă formulată de reclamantul P.T., în contradictoriu cu 
pârâta Banca B. S.A. - Grup Baia Mare, Sucursala JudeŃeană Baia Mare, ca fiind 
introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

A respins acŃiunea civilă formulată de reclamantul P.T., în contradictoriu cu 
pârâtul Statul Român, prin Ministerul FinanŃelor Publice, reprezentat de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Maramureş, fără cheltuieli de judecată. 

Prima instanŃă  a reŃinut că faŃă de împrejurarea că reclamantul figurează înscris în 
situaŃia transmisă Ministerului FinanŃelor Publice ca potenŃial beneficiar al despăgubirilor 
ce urmează a-i fi acordate, acŃiunea civilă formulată de acesta este neîntemeiată. Aceasta, 
şi în condiŃiile în care reclamantul nu a înŃeles în speŃă să conteste cuantumul sau 
modalitatea de calcul a despăgubirilor evidenŃiate în ceea ce-l priveşte, prin situaŃia 
transmisă Ministerului FinanŃelor Publice. 

Prin decizia civilă nr. 122/A din 03.05.2012 a Tribunalului Maramureş s-a 
respins apelul declarat de apelantul P.T. împotriva SentinŃei civile nr. 9995/03.11.2010, 
pronunŃată de Judecătoria Baia Mare. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Prin acŃiunea civilă cu care a investit prima instanŃă  reclamantul a solicitat 

obligarea  pârâtului Banca B. – Grup Baia Mare la calcularea şi comunicarea către pârâtul  
Statul Român prin Ministerul Economiei şi FinanŃelor reprezentat de DGFP Maramureş a 



valorii despăgubirilor cuvenite în conformitate cu dispoziŃiile OUG nr. 156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
ConsemnaŃiuni CEC- S.A.  în vederea achiziŃionării de autoturisme, calcul ce urmează a 
se face prin indexare cu indicii preŃurilor de consum, de la data constituirii depozitului şi 
până la data pronunŃării hotărârii.  Obligarea pârâtului  Statul Român prin Ministerul 
Economiei şi FinanŃelor reprezentat de DGFP Maramureş la emisiunea de titlu de stat de 
valoare nominală egală cu valoarea  despăgubirilor cuvenite astfel cum  va fi calculată şi 
comunicată de pârâtul Banca B. – Grup Baia Mare.  

Prin actul normativ menŃionat ca şi temei de drept al acŃiunii, legiuitorul a înŃeles 
să modifice şi să completeze O.U.G. nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni C.E.C. – S.A. în 
vederea achiziŃionării de autoturisme, în sensul includerii în categoria persoanelor care 
beneficiază de despăgubiri şi a celor care, după data de 22 decembrie 1989 şi-au 
transformat depunerile existente la Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni C.E.C. – S.A. la 
Banca B.- S.A. pentru achiziŃionarea de  autoturisme.  

De asemenea, legiuitorul a stabilit faptul că pot beneficia de despăgubiri personale 
menŃionate, sub rezerva ca depozitele astfel constituite să nu aibă afectat soldul iniŃial. 
Banca şi-a respectat această obligaŃie comunicând Ministerului şi FinanŃelor lista cu 
persoanele care figurează în evidenŃele băncii cu soldul neafectat.  

Aşadar, nefiind trecută în sarcina băncii vreo obligaŃie în afara celei  de 
comunicare, în mod corect prima instanŃă a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a Băncii B.  

La fel, tot o dezlegare corectă a fost dată de prima instanŃă şi excepŃiilor 
inadmisibilităŃii şi prematurităŃii acŃiunii.  

Astfel  excepŃia prematurităŃii acŃiunii civile a fost invocată raportat la  
dispoziŃiile art.  3 din OUG nr. 156/2007, modificată  prin Legea nr. 232/2008, conform 
cărora „ suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul 
Economiei şi FinanŃelor prin emisiunea de  titluri de stat la valoarea nominală totală egală 
cu valoarea totală a despăgubirii”. Alin. 2 al aceluiaşi text de lege prevede că  „ titlurile 
de stat prevăzute la alin. 1, emise cu data de  21.decembrie 2007 pe numele Casei de 
Economii şi ConsemnaŃiuni C.E.C. – S.A. sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi 
au scadenŃe la data de 30 octombrie 2008”.  

Astfel, se constată că textul de lege mai sus enunŃat reglementează modalitatea în 
care se face plata persoanelor îndreptăŃite la despăgubiri, fără însă a condiŃiona în vreun 
fel  sesizarea instanŃei de judecată pe parcurgerea unei proceduri prealabile, procedură a 
cărei  îndeplinire să atragă prematuritatea cererii.  

Potrivit art. 6 din CEDO, reclamantul  are garantat liberul acces la justiŃie, context 
în care şi excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii  a fost  corect respinsă.  

Pe fond apelul este nefondat, impunându-se a fi respins pentru următoarele  
considerente, suplimentare faŃă de cele expuse de prima instanŃă.  

Titlul de stat este un instrument financiar care  atestă datoria publică, sub formă 
de bonuri, certificate de trezorerie, obligaŃiuni sau alte instrumente financiare constituind 
alte împrumuturi ale statului în moneda naŃională ori în valută, pe termen scurt, mediu şi 
lung.  

Acestea sunt emise în prezent în forma dematerializată (dreptul de proprietate se 
evidenŃiază într-un cont de titluri deschis în evidenŃele intermediarului  autorizat) şi se 



identifică printr-un cod unic.  ( Codul  ISIN- InternaŃional Securities Identification 
Number).  

Titlurile de stat sunt emise de Ministerul FinanŃelor  Publice ( emitent) în baza 
O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică , aprobată prin legea  nr. 109/2008, conform 
unui calendar anual estimat, anunŃat în luna decembrie a fiecărui an pentru anul următor. 
Calendarul este detaliat prin anunŃuri trimestriale şi prospecte de emisiune lunare ( 
document aprobat prin ordin  al Ministerului FinanŃelor Publice, publicat în Monitorul 
Oficial şi website).  

Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice emite titluri de valoare doar la 
valoarea nominală totală, conform unei proceduri prevăzute de lege, nu individual  pentru 
fiecare deponent.  

Aşadar, reŃinând că  în situaŃia reclamantului  s-au efectuat procedurile prealabile 
acordării despăgubirii (includerea lui în  situaŃia transmisă Ministerului FinanŃelor 
Publice), despăgubirile neputând fi acordate individual, instanŃa de apel a respins ca  
nefondat apelul  conform dispozitivului.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul P.T. solicitând casarea 
deciziei civile nr. 122/2012 a Tribunalului Maramureş, iar în urma rejudecării admiterea 
acŃiunii formulate, cu cheltuieli de judecată constând în onorariu expert, taxe judiciare 
de timbru şi timbru judiciar. 

În motivare, după expunerea stării de fapt din cauză s-a arătat că prin raportare la 
probatoriul administrat acŃiunea este admisibilă. 

Având în vedere că prin OUG nr. 156/2007, aprobată prin Legea nr. 232/2008 au 
fost instituite reglementări menite să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru 
toate persoanele fizice îndreptăŃite, nici modalitatea de actualizare a debitului nu trebuie 
să fie diferită, existând o situaŃie similară ce nu poate justifica diferenŃa de tratament, 
altfel fiind încălcate dispoziŃiile art. 1 din Protocolul nr. 12 la CEDO. Valoarea totală a 
despăgubirii cuvenită reclamantului trebuie să reprezinte indexarea cu indicii preŃurilor 
de consum comunicaŃi de INS de la data depunerii sumelor la CEC şi până la data 
înregistrării acŃiunii la instanŃă. Din această sumă se deduce dobânda legală bonificată de 
CEC pe perioada în care a fost acordată deoarece până la această dată nu s-a procedat la 
punerea în executare a mecanismului reglementat prin OUG nr. 156/2007. Conform 
raportului de expertiză judiciară efectuat în cauză valoarea despăgubirii este de 25.872,24 
lei. 

Invocându-se art. 6 din CEDO şi art. 1 din  Protocolul nr. 1 la CEDO s-a arătat că 
dreptul de creanŃă născut în favoarea reclamantului a fost obŃinut la data publicării în 
Monitorul Oficial a Legii nr. 232/2008, nefiind realizat până în prezent. 

Arătându-se că instanŃa nu poate să se substituie legiuitorului, în baza art. 11 şi art. 
2 din OUG nr. 156/2007 aprobată prin Legea nr. 232/2008, făcându-se aplicarea 
principiului consacrat de aceste dispoziŃii legale, actualizarea sumelor avându-şi izvorul 
în principiul reparării integrale a prejudiciului, se impune păstrarea valorii reale a 
obligaŃiei băneşti de la momentul depunerii sumelor la CEC şi până la data introducerii 
acŃiunii. 

SusŃinerile instanŃei de apel cu privire la emiterea titlurilor de stat, în sensul că nu 
pot fi emise individual în favoarea reclamantului, acestea nu se regăsesc în cadrul legal 
invocat ca temei al acŃiunii, invocându-se art. 4 din OUG nr. 156/2007. 



Invocându-se şi prevederile art. 14 şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la CEDO, 
respectiv jurisprudenŃa CEDO, s-a solicitat admiterea recursului formulat. 

În apărare s-a formulat întâmpinare de către pârâtul Statul Român prin 
Ministerul FinanŃelor Publice reprezentat de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Maramureş, solicitându-se respingerea recursului ca nefondat. 

Făcându-se o analiză teoretică în ceea ce priveşte noŃiunea de titlu de stat în baza 
legislaŃiei incidente în vigoare s-a arătat că Statul Român prin Ministerul FinanŃelor 
Publice emite titluri de valoare doar la valoarea nominală totală conform unei proceduri 
prevăzute de lege. 

În baza prevederilor OUG nr. 156/2007 deponenŃii Banca CEC SA au beneficiat 
la data de 30.10.2008 de acordarea efectivă a despăgubirilor calculate prin efectuarea 
indexării sumelor existente în conturile active până la data de 31.07.2007. 

Acordarea despăgubirilor prevăzute de OUG nr. 156/2007 persoanelor fizice 
îndreptăŃite care după data de 22.12.1989 şi-au transferat depunerile de la fost Casă de 
Economii şi ConsemnaŃiuni, actualmente Banca CEC SA la fosta Bancă B., actualmente 
Banca B. SA nu a putut fi realizată până la comunicarea pe răspunderea B. a datelor certe 
privind valoarea totală a despăgubirilor şi numărul deponenŃilor care au dreptul la 
despăgubiri. 

Cu scrisoarea nr. 828/12.10.2008 Băncii B. a comunicat Ministerului FinanŃelor 
Publice aceste date, cuantumul despăgubirilor calculate fiind de 26.608.222 lei până la 
data de 31.07.2009, indexarea nefiind calculată de la data constituirii depozitelor la fosta 
Casă de Economii şi ConsemnaŃiuni. 

La datele de 11.05.2009, respectiv 25.05.2009, Banca CEC a solicitat Ministerului 
FinanŃelor Publice dispunerea măsurilor necesare pentru ajustarea valorii despăgubirilor 
în sensul majorării. 

Conform OUG nr. 156/2007 întreaga responsabilitate pentru realitatea şi 
corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor şi pentru ducerea la 
îndeplinire a acŃiunii de despăgubire efectivă revine Banca CEC SA, respectiv Banca B. 
SA. 

Se mai fac referiri la o iniŃiativă legislativă de modificare a OUG nr. 156/2007 şi 
la conŃinutul acesteia. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile OUG nr. 156/2007, art. 115-118 C.pr.civ. 
S-a formulat întâmpinare şi de către pârâta Banca B. SA solicitându-se 

respingerea recursului, în ceea ce priveşte această pârâtă ca fiind introdus împotriva 
unei persoane fără calitate procesuală pasivă. S-a învederat că reclamantul a renunŃat la 
judecată faŃă de această pârâtă în faŃa instanŃei de apel. 

Analizând recursul declarat de reclamantul  P.T. împotriva deciziei civile nr. 122 
din 03.05.2012 a Tribunalului Maramureş, Curtea reŃine următoarele: 

Prin apelul declarat împotriva sentinŃei civile nr. 9995/2010 a Judecătoriei Baia-
Mare (intitulat iniŃial recurs, recalificat apoi ca apel) reclamantul P.T. a solicitat 
modificarea acestei sentinŃe în sensul admiterii acŃiunii formulate, obligarea pârâtului 
Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice să calculeze care este valoarea 
despăgubirilor datorate reclamantului, iar pe cale de consecinŃă să emită titlu de stat de 
valoare nominală egală cu valoarea despăgubirii. Aceeaşi solicitare este reformulată prin 
răspunsul la întâmpinare depus la dosar la termenul de judecată din 14.04.2011.  



Anterior termenului de judecată din 14.04.2011, respectiv în şedinŃa publică din 
17.02.2011 s-a clarificat problema căii de atac declarate de către reclamant împotriva 
sentinŃei pronunŃate de judecătorie, reprezentantul acestuia arătând că din eroare calea de 
atac a fost indicată ca fiind recursul, în realitate fiind vorba despre apel. La acest termen 
de judecată s-au comunicat întâmpinările formulate de către pârâŃii intimaŃi, în acest sens 
fiind formulat de către reclamant răspunsul la întâmpinare la care s-a făcut referire mai 
sus. 

Ulterior, la data de 09.06.2011 se depune la dosar de către reclamant o cerere în 
probaŃiune prin care se solicită încuviinŃarea probei cu expertiza contabilă, cerere 
încuviinŃată, fără a fi însă motivată soluŃia de încuviinŃare a acesteia, la termenul de 
judecată din 13.10.2011, raportul de expertiză contabilă fiind depus la dosar la data de 
13.03.2012. De asemenea nu se argumentează de către instanŃa de apel care au fost 
considerentele pentru care s-a apreciat admisibilă proba propusă de parte cu încălcarea 
prevederilor art.292 C.pr.civ. 

Prin decizia atacată instanŃa de apel respinge însă apelul declarat de reclamant 
împotriva sentinŃei civile nr. 9995/2010 a Judecătoriei Baia-Mare, cu motivarea că deşi 
acŃiunea formulată nu este nici prematură  şi nici inadmisibilă,  este nefondată. 
Argumentul principal reŃinut de către tribunal a fost acela că Ministerul FinanŃelor 
Publice emite titluri de valoare doar la valoarea nominală totală, iar nu individual pentru 
fiecare deponent, în ceea ce îl priveşte pe reclamant efectuându-se procedurile prealabile 
acordării despăgubirii, despăgubirea neputând fi acordată individual. 

Prin recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 122/2012 a Tribunalului 
Maramureş reclamantul solicită admiterea acŃiunii formulate împotriva Statului Român, 
fiind obligat acesta să emită titluri de stat de valoare nominală în sumă de 25.872,24 lei 
conform expertizei întocmite în cauză, urmând a fi acordată şi dobânda calculată prin 
această expertiză. 

Prima instanŃă a stabilit în mod irevocabil că reclamantul a făcut dovada depunerii 
la CEC a sumei de 70.000 lei (ROL) şi ulterior în contul BRD a sumei de 30.000 lei 
(ROL) în vederea achiziŃionării unui autoturism. Soldul existent în contul reclamantului 
este de 100.000 lei (ROL). 

Tot prima instanŃă a reŃinut în considerentele sentinŃei civile nr. 9995/2010 că 
reclamantul figurează în situaŃia transmisă Ministerului FinanŃelor Publice de către Banca 
B. SA ca potenŃial beneficiar al despăgubirilor prevăzute de OUG nr. 156/2007. 

Aceste aspecte au fost luate în considerare şi la pronunŃarea soluŃiei de către 
instanŃa de apel, nefiind contestate de către niciuna dintre părŃi. 

Motivul pentru care însă instanŃa de apel apreciază ca nefondat apelul declarat de 
către reclamant împotriva sentinŃei pronunŃate de Judecătoria Baia-Mare este acela că nu 
se poate emite un titlu de stat individual în favoarea reclamantului, titlul de stat putând fi 
emis numai la valoarea nominală totală, conform procedurii prevăzute de lege. 

Din întâmpinarea formulată în recurs de către pârâtul Statul Român rezultă că atât 
Banca CEC SA cât şi Banca B. SA şi-au îndeplinit obligaŃiile prevăzute de OUG nr. 
156/2007 aprobată prin Legea nr. 232/2008, motivul pentru care până la acest moment 
Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice nu şi-a îndeplinit obligaŃiile prevăzute 
de acelaşi act normativ fiind acela că s-au făcut propuneri de modificare şi completare a 
OUG nr. 156/2007, iniŃiativa legislativă fiind în derulare şi urmând a fi concretizată în cel 
mai scurt timp. 



La alin. 1 al art. 3 din OUG nr. 156/2007 modificată se prevede că suma 
reprezentând despăgubire se asigură de către Ministerul Economiei şi FinanŃelor prin 
emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a 
despăgubirii. Alin. 3 al art. 3 prevede că valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de 
stat este egală  cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de Casa de Economii şi 
ConsemnaŃiuni CEC SA, conform art. 2 pe numele fiecăruia dintre deponenŃi. 

Atâta timp cât anterior formulării acŃiunii de către reclamant, atât Banca CEC SA 
cât şi Banca B. SA şi-au îndeplinit obligaŃiile stabilite în sarcina acestora de OUG nr. 
156/2007, stabilind persoanele îndreptăŃite la acordarea despăgubirilor şi cuantumul 
acestor despăgubiri (scrisoarea nr. 828/12.10.2009 emisă de Banca B. SA) nu mai există 
nici un impediment în vederea îndeplinirii obligaŃiilor prevăzute de OUG nr. 156/2007 în 
sarcina Ministerului FinanŃelor Publice. De altfel, în întâmpinarile formulate la fond, apel 
şi în recurs de către acest pârât s-a arătat că acordarea despăgubirilor în ceea ce priveşte 
persoanele fizice care şi-au transferat depunerile de la fosta Casă de Economii şi 
ConsemnaŃiuni CEC SA (actualmente Banca CEC SA) la Banca Română pentru 
Dezvoltare (actualmente Banca B. SA) nu s-a putut face până la comunicarea pe 
răspunderea Banca B. SA a datelor privind valoarea totală a despăgubirilor şi a numărului 
deponenŃilor. Ori, aşa cum s-a precizat mai sus, Banca B. SA şi-a îndeplinit această 
obligaŃie la data de 12.10.2009, neexistând deci nici un impediment în vederea 
îndeplinirii obligaŃiei şi de către Ministerul FinanŃelor Publice. SituaŃia transmisă de către 
Banca B. SA Ministerului FinanŃelor Publice a avut ca fundament raportul de expertiză 
contabilă întocmit în dosarul nr…./299/2009 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, având 
ca obiect asigurare de dovezi, la solicitarea AsociaŃiei PăgubiŃilor de Autoturisme din 
România, astfel  cum a precizat pârâta prin întâmpinarea formulată în dosarul 
judecătoriei. 

Referirile pârâtului din întâmpinările formulate în toate fazele procesuale, în 
sensul că există un proiect de modificare a O.U.G. nr. 156/2007, iniŃiativa legislativă 
fiind avizată favorabil de Ministerul JustiŃiei la data de 12.04.2010, urmând a fi inclusă 
pe ordinea de zi a proximei şedinŃe de guvern, nu are nici o relevanŃă în soluŃionarea 
cauzei, mai ales în condiŃiile în care acest proiect de lege nu s-a materializat într-o formă 
care ar putea produce consecinŃe juridice pe parcursul celor mai bine de 2 ani de când se 
află pe rol acest dosar. 

În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirii cuvenite reclamantului se apreciază de 
către Curte că acesta nu poate fi stabilit la suma care rezultă din expertiza contabilă 
efectuată în dosarul Tribunalului Maramureş, la momentul la care s-a încuviinŃat această 
probă cuantumul acestei despăgubiri fiind deja stabilit conform procedurii prevăzute de 
OUG nr. 156/2007, reclamantul necontestând suma stabilită astfel. 

Ceea ce rămâne de făcut din perspectiva OUG nr. 156/2007 este numai emiterea 
titlului de stat de către Ministerul FinanŃelor Publice conform art. 3 din acest act 
normativ, în acest sens recursul formulat de către reclamant fiind întemeiat. Art.3 din 
O.U.G. nr.156/2007 permite emiterea de titluri de stat a căror valoare nominală 
individuală este egală cu valoarea individuală a despăgubirii. 

Prin urmare, în temeiul art. 312 alin. 3 C.pr.civ. coroborat cu art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat de reclamantul  P.T. împotriva deciziei civile 
nr. 122 din 03.05.2012 a Tribunalului Maramureş, pe care o va modifica în sensul că va 



admite în temeiul art. 296 C.pr.civ. apelul declarat de reclamant împotriva sentinŃei civile 
nr. 9995/03.11.2010 pronunŃată de Judecătoria Baia Mare în acelaşi dosar. 

În consecinŃa sentinŃa va fi schimbată în sensul admiterii în parte a cererii 
formulate de reclamant în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin 
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE, fiind obligat pârâtul MINISTERUL 
FINANłELOR PUBLICE la emiterea titlului de stat prevăzut de art. 3 din OUG nr. 
156/2007, modificată. 

Vor fi menŃinute restul dispoziŃiilor sentinŃei. 
În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. va fi obligat pârâtul la plata în favoarea 

reclamantului a sumei de 16,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în toate fazele 
procesuale reprezentând taxe judiciare de timbru şi timbru judiciar, cheltuielile efectuate 
cu întocmirea raportului de expertiză contabilă nefiind solicitate justificat raportat la 
soluŃia pronunŃată. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 

Răspundere civilă delictuală, pentru distrugeri şi degradări cauzate 
imobilelor care au făcut obiectul restituirii în temiul Legii nr. 10/2001. Temei 

juridic aplicabil  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4708/R din 15 noiembrie 2012  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la data de 05.05.2010, 
reclamanŃii S.I., S.V. şi J.H.M. în contradictoriu cu pârâta  Regia Autonomă 
AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucureşti (în continuare RAPPS), au 
formulat cerere de chemare în judecată solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 
160.576 lei reprezentând cota de ¾ parte din suma  totală de 214.101 lei, precum şi 
dobânzile aferente începând cu data introducerii prezentei cereri până la achitarea 
integrală, sumă necesară pentru renovarea  imobilului din Cluj Napoca, str. N.nr.16, cu 
cheltuieli de judecată. 

Prin SentinŃa civilă nr. 2735/2012 Judecătoria Cluj-Napoca a admis acŃiunea 
formulată de reclamanŃii S.I., S.V. şi J.H.M., în contradictoriu cu pârâta Regia Autonomă 
AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat. 

A obligat pârâta la plata în favoarea reclamanŃilor a sumei de 160.576 lei cu titlu 
de reparare a prejudiciului şi la plata dobânzii legale aferente începând cu data 
pronunŃării hotărârii şi până la achitarea integrală a debitului. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut în esenŃă 
următoarele: 

Prin Decizia nr. nr. 17/20.01.2009 privind punerea în executare a SentinŃei Civile 
nr. 194/07.03.2005 prin care se dispune restituirea în natură către reclamanŃi a cotei de ¾ 
din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. N., nr. 16, înscris în CF 2328 Cluj, nr. top 403, 
AdminstraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat RA a decis restituirea în natură a cotei 
menŃionate din imobilul respectiv în baza SentinŃei civile 194/2005 definitivă şi 
irevocabilă, punerea în posesie urmând a fi efectuată pe baza procesului verbal încheiat 
între proprietari şi RAPPS. 

Conform art.41 al.1 din Legea nr.10/2001 „distrugerile şi degradările imobilelor 
care fac obiectul prezentei legi după intrarea în vigoare a acestei legi şi până în momentul 
predării efective către persoana îndreptăŃită cad în sarcina  deŃinătorului imobilului”. 



InstanŃa de fond a reŃinut din înscrisurile depuse la dosarul cauzei că până în 
momentul intrării reclamanŃilor în posesia cotei de ¾ din imobilul menŃionat şi până la 
recunoaşterea dreptului lor de proprietate asupra cotei de ¾ din imobil, acesta s-a aflat în 
administrarea, în deŃinerea pârâtei RAPPS. 

Pentru a fi îndeplinite condiŃiile răspunderii civile delictuale, trebuie sa existe un 
prejudiciu, produs prin fapta ilicita a pârâtului, iar între fapta ilicita si prejudiciu sa existe 
un raport de cauzalitate.  

Din analiza ansamblului material probator administrat în cauză, şi anume din 
depoziŃiile martorilor propuşi de reclamanŃi, din rapoartele de expertiză extrajudiciare 
necontestate de pârâtă şi din înscrisurile încuviinŃate, instanŃa a constatat îndeplinite 
condiŃiile răspunderii civile delictuale. 

Astfel, cu referire la cauza de faŃă, instanŃa de fond a reŃinut că fapta ilicită constă 
în neefectuarea la timp a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente ale elementelor de 
construcŃie de către pârâta RAPPS, deŃinătoare a imobilului restituit reclamanŃilor în anul 
2009. 

Raportat la textul de lege menŃionat anterior, sarcina efectuării reparaŃiilor 
revenea deŃinătorului imobilului, respectiv pârâta RAPPS. Rezultă în mod indubitabil, că 
în perioada menŃionată 2001-2009 pârâta avea obligaŃia legală de a menŃine în bună stare 
construcŃia. 

Aşa cum rezultă din  raportul de expertiză tehnică efectuat de ing. Lazăr Radu în 
baza Încheierii civile nr.16296/2009 Judecătoria Cluj Napoca (definitivă şi irevocabilă) în 
urma neglijentei deŃinătoarei (pârâta din prezenta) în această perioadă îndelungată starea 
imobilului s-a deteriorat în mod  considerabil.  

Cauza degradării a fost stabilită în acest raport ca fiind  „neefectuarea la timp a 
lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente ale elementelor de construcŃie”. 

Din depoziŃia martorilor U.I. şi K.O.T. persoane care lucrează din anul 1990, 
respectiv 1995 în partea superioară a clădirii) audiaŃi în termenul de judecată  din data de 
3.11.2010 rezultă în mod univoc faptul că, pârâta nu a luat măsurile  minime de 
conservare a imobilului după formularea  cererii de retrocedare 2001, deşi cunoştea starea 
imobilului. 

Astfel, au apărut o serie de probleme grave cu privire la starea  tehnică a 
imobilului, pătrunderea apei de ploaie prin acoperiş în pod şi în etajul superior, cu toate 
consecinŃele negative inerente – căderea frecventă a unor bucăŃi din tencuiala clădirii, 
punându-se în pericol viŃa şi integritatea  fizică a persoanelor din clădire etc. 

În privinŃa prejudiciului, acesta constă în contravaloarea renovării imobilului din 
Cluj-Napoca, str. N., nr. 16, jud. Cluj, în cota de ¾ aparŃinând reclamanŃilor, întrucât 
acesta s-a degradat în timpul cât s-a aflat în deŃinerea pârâtei. 

Caracterul cert, lichid şi exigibil al prejudiciului material produs reclamanŃilor 
apare evidenŃiat în raportul de expertiză tehnică întocmit de către ing. M., raport 
necontestat de pârâtă, care a stabilit că suma necesară pentru reabilitarea  imobilului 
situat în Cluj Napoca str. N.nr.16 este de 214.101 lei, din aceasta reclamanŃilor 
revenindu-le  suma de 160.576 lei, echivalentul cotei de ¾-a parte, iar între fapta pârâtei 
si prejudiciul produs exista raport de cauzalitate, iar vinovat de producerea prejudiciului 
se face pârâta întrucât în sarcina acesteia se afla obligaŃia legală de a menŃine în bună 
stare construcŃia. 



Nu în ultimul rând, instanŃa de fond a apreciat că fapta pârâtei, care a produs 
prejudiciul reclamanŃilor, a fost comisă cu vinovăŃie. Nu importă forma vinovăŃiei, 
intenŃie sau culpă, relevantă fiind oricare dintre acestea. În mod evident, pârâta avea 
cunoştinŃă de prevederile legale în materie şi nu încape discuŃie dacă a acŃionat cu 
vinovăŃie, cu atât mai mult cu cât reclamanŃii au notificat în repetate rânduri pârâta pentru 
a o determina să iasă din starea de pasivitate cu privire la deteriorarea în mod continuu şi 
vizibil a imobilului. 

Cum valoarea integrală a prejudiciului este în sumă de 160576 lei, corespunzător 
cotei de ¾, deŃinută de reclamanŃi, constatând îndeplinite condiŃiile răspunderii civile 
delictuale, în temeiul art.998, 999 C.civ. instanŃa va admite acŃiunea reclamanŃii S.I., S.V. 
şi J.H.M. şi va obliga pârâta RAPPS să achite reclamantei, cu titlu de despăgubiri, suma 
de 160576 lei. 

InstanŃa de fond a  reŃinut că în cazul răspunderii delictuale, cel care a săvârşit 
fapta ilicită cauzatoare de prejudicii este de drept în întârziere, fără a fi necesara 
îndeplinirea vreunei formalităŃi speciale în acest scop, astfel că va obliga pârâta la plata 
către reclamanŃi a dobânzii legale aferente începând cu data pronunŃării hotărârii şi până 
la achitarea integrală a debitului 

Prin decizia civilă nr. 413/A din 19.09.2012 aTribunalului Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de RAPPS împotriva  SentinŃei civile nr. 2735/2012 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menŃinut-o în totul. 

A fost obligată apelanta să plătească intimaŃilor S.I., S.V., J.H.M. suma de 1500 
lei cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Partea pârâtă  împotriva hotărârii instanŃei de fond a declarat calea de atac a 

recursului aşa cum de altfel s-a menŃionat în hotărâre şi a motivat recursul prin prisma 
motivelor prev. de art. 299 şi urm. C.pr.civ. 

Totuşi având în vedere valoarea obiectului litigiului stabilit concret de la 
momentul formulării cereri de chemare în judecată şi apelanta raportat  la dispoziŃiile 
legale incidente putea să solicite recalificarea căii de atac şi să realizeze motivarea 
apelului prin prisma acestei reglementări. 

Raportat valoarea obiectului litigiului, instanŃa a recalificat calea de atac din 
recurs în apel şi a soluŃionat apelul declarat prin prisma motivelor şi argumentelor 
invocate în susŃinerea acestora, în limitele prev. de art. 296 C.pr.civ. 

Motivarea soluŃiei instanŃei de fond cu privire la excepŃia prescripŃiei care nu a 
fost invocată prin întâmpinare ci doar odată cu depunerea concluziilor scrise, poate 
apărea la prima vedere ca nerespectând în mare exigenŃele impuse de art. 261 pct.5 
C.pr.civ., însă, după cum a fost susŃinută şi motivată în şedinŃă publică  această excepŃie, 
instanŃa de fond nu a putut avea în vedere alte considerente. 

Fiind şi în calea de atac a apelului, cale de atac devolutivă, instanŃa de apel 
analizând criticile în legătură cu excepŃia prescripŃiiei, a apreciat că soluŃia instanŃei este 
corectă. 

Momentul în care curge acest termen de prescripŃie şi în raport cu care trebuie 
determinat dacă s-a împlinit termenul general de prescripŃie este acela în care solicitarea 
reclamanŃilor formulată în temeiul Legii 10/2001 a fost finalizată în mod irevocabil. 



Anterior acestui moment, oricărei acŃiuni a reclamanŃilor i s-ar fi putut opune 
excepŃia lipsei de interes, întrucât acesta nu ar fi fost actual, câtă vreme reclamanŃii nu au 
în mod irevocabil stabilit dreptul lor. 

 Or, din actele dosarului, este notoriu că doar prin Decizia 17/2009 a fost 
pusă în executare sentinŃa civilă 194/2005 prin care s-a dispus restituirea în natură a cotei 
de ¾ din imobil. 

Faptul că până la acest moment reclamanŃii au cunoscut starea în care se află 
imobilul, respectiv apariŃia unor degradări, nu atrage incidenŃa art.8 din acest decret, 
raportat la acele arătate anterior. 

ObligaŃia deŃinătorului imobilului era de a conserva substanŃa bunului aşa cum era 
el la data apariŃiei Legii 10/2001 conform art.41. Faptul că persoana deŃinătoare era 
cunoscută de către reclamanŃi nu justifică curgerea termenului de prescripŃie pentru 
fiecare degradare constatată ca fiind apărută în perioada soluŃionării notificării. 

Criticile privitoare la întreruperea cursului prescripŃiei nu sunt întemeiate, precum 
nici cele referitoare la incidenŃa art.18 din Decretul 167/1958, atâta timp cât această 
excepŃia a fost analizată inclusiv în faŃa instanŃei de apel. 

Cu privire la motivele de apel vizând fondul instanŃa a reŃinut: 
ReclamanŃii prin cererea de chemare în judecată, într-adevăr sunt cei care fixează 

cadrul procesual în baza principiului disponibilităŃii prin indicarea motivelor de fapt şi de 
drept pe care îşi întemeiază pretenŃiile. 

ReclamanŃii au invocat în susŃinerea în drept a cererii art.25, 41 alin1, 50 alin.1 
din Legea 10/2001, art. 998, 999 C.civil şi art. 8 alin1 şi 274 C.pr. civ. 

Într-adevăr, prin Încheierea de şedinŃă din data de 20.01.2011 s-a consemnat că 
reprezentantul reclamanŃilor precizează oral cererea de chemare în judecată în sensul 
arătării temeiului de drept al acŃiunii, anume prev. art.998 şi 999 C.civil, însă de nicăieri 
nu rezultă că reclamanŃii au renunŃat a susŃine pretenŃiile prin invocarea art.41 din Legea 
10/2001. 

Pe de altă parte, trebuie reŃinut că actul de dispoziŃie cu care reclamanŃii au 
investit instanŃa este cererea de chemare în judecată, chiar dacă aceasta a fost formulată 
prin avocat. 

În lipsa unei poziŃii scrise a reclamanŃilor, cei care sunt titularii acŃiunii, nu se 
poate aprecia că în cauză a intervenit o renunŃare  a acestora la judecată, cu privire doar la 
temeiurile de drept ale acŃiunii. 

Acestea  sunt considerentele de drept ale acŃiunii, cunoscute de apelanŃi, motiv 
pentru care se poate aprecia că nu s-a realizat o încălcare a principiului disponibilităŃii şi 
a contradictorialităŃii, reclamanta putând să-şi facă apărarea şi cu privire la acest temei de 
drept. 

De altfel, momentul în care s-a realizat această aşa–zisă modificare, a fost înaintea 
închiderii dezbaterilor, prin întâmpinare pârâta răspunzând pretenŃiilor în legătură cu 
acest temei de drept. 

Este evident că în vederea dării unei eficienŃe art. 41 din Legea 10/2001 
modificată, cei presupuşi vătămaŃi nu pot, decât pe condiŃiile răspunderii civile delictuale, 
mai  exact a îndeplinirii acestora, să îşi justifice pretenŃiile. 

InstanŃa a avut în vedere în ceea ce priveşte prejudiciul starea imobilului la 
momentul anului 2001. 



În acest sens a fost administrată probaŃiune testimonială care confirmă degradările 
suferite în perioada ulterioară formulării notificării. 

În cuprinsul raportului de expertiză sunt evidenŃiate degradări cauzate de lipsa de 
întreŃinere obişnuită a unui imobil şi aceste constatări pot fi coroborate cu declaraŃiile 
testimoniale, astfel încât să conducă la concluzia că ele au intervenit după anul 2001. 

Este adevărat că potrivit art. 41 alin.3 din Legea 10/2001 reclamanŃii aveau 
posibilitatea să se adreseze unui executor judecătoresc, însă în cauză această lipsă de 
diligenŃă este suplinită prin probatoriul administrat. 

Interpretarea dată de apelantă art.9 din Legea 10/2001 este străină de spiritul 
acestei legi, având în vedere că legiuitorul a prevăzut sau a avut intenŃia să realizeze o 
procedură suplă cu termene determinate, fără a prevedea că aplicarea acestei legi în timp 
s-ar putea întinde ca în cazul de faŃă pe o perioadă de 8 ani. 

Probabil situaŃia sau starea imobilului la data notificării, nu crea nici o pretenŃie în 
plus în favoarea reclamanŃilor. 

InstanŃa în mod corect a reŃinut existenŃa unei culpe a apelantei fiind evident şi 
numai din analiza planşelor foto anexate expertizei , starea de pasivitate în întreŃinerea 
imobilului de care a dat dovadă apelanta. 

Prejudiciul a fost determinat în mod cert de către expert, iar îndeplinirea acestei 
condiŃii nu presupune şi avansarea cheltuielilor. Din contră, în multe situaŃii acest lucru 
poate fi realizat ulterior şi datorită dorinŃei de evitare a contestării preŃului materialelor 
sau a manoperei sau a materialelor. 

Din analiza raportului de expertiză se deduce foarte clar că, în speŃă cheltuielile 
necesare înlăturării consecinŃelor atitudinii apelantei nu sunt unele voluptorii ci unele 
utile, referindu-se la învelitori existente din plăci de ardeziu, înlocuire asterială din lemn, 
curăŃarea jgheaburilor şi a burlanelor, refaceri şi reparaŃii la tencuielile exterioare, 
reparaŃii ale tencuielilor de la soclu. 

Expertul a apreciat că aceste lucrări au ca şi cauză neefectuarea la timp a 
lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente ale materialelor de construcŃii, ceea ce 
justifică şi existenŃa raportului de cauzalitate între fapte şi prejudiciu. 

Având în vedere considerentele de mai sus, în temeiul art. 296 C.pr. civ. a respins 
ca nefondat apelul declarat de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului 
de Stat împotriva  SentinŃei civile nr. 2735/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a  
menŃinut-o în totul. 

Având în vedere că intimaŃii au făcut cheltuieli de judecată cu angajarea unui 
apărător. 

Fiind în culpă procesuală ca urmare  a respingerii apelului, în baza art. 274 C.pr. 
civ. instanŃa a obligat apelanta să plătească intimaŃilor S.I., S.V., J.H.M. suma de 1500 lei 
cheltuieli de judecată în apel. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta RAPPS solicitând 
modificarea în tot a deciziei civile nr. 413/2012 a Tribunalului Cluj în sensul admiterii 
apelului şi modificării în tot a sentinŃei apelate. S-a solicitat, de asemenea, suspendarea 
executării silite a sentinŃei civile nr. 2735/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În motivare s-a arătat că instanŃa de apel a pronunŃat o decizie cu încălcarea şi 
aplicarea greşită a dispoziŃiilor art. 261 C.pr.civ., fiind incidente motivele de recurs 
prevăzute de art. 304 pct. 7  şi 9 C.pr.civ. 



În esenŃă, ceea ce se invocă este motivarea superficială, inexistentă şi părtinitoare 
a soluŃiei de respingere a prescripŃiei dreptului la acŃiune de către judecătorie prin 
încheierea din 20.01.2012. 

SoluŃia este motivată printr-o singură frază, rezultând fără echivoc că hotărârea 
pronunŃată în aceste condiŃii este nemotivată, existenŃa şi calitatea motivării unei hotărâri 
raportându-se la exigenŃele impuse de art. 261 pct. 5 C.pr.civ. Nu este suficient a se 
argumenta că soluŃia are la bază argumentaŃiile reclamantului, cu atât mai mult cu cât 
acesta nu a argumentat în nici un fel excepŃia. 

InstanŃa de fond a făcut o gravă încălcare a art. 6 din CEDO, referitor la dreptul la 
un proces echitabil având în vedere motivarea soluŃiei pronunŃate asupra excepŃiei 
prescripŃiei dreptului la acŃiune. SusŃinerile pârâtului nu au fost avute în vedere, 
dezvoltându-se din perspectiva art. 6 din CEDO această încălcare săvârşită de către 
instanŃa de fond. 

Se precizează ulterior că de acelaşi tratament părtinitor a beneficiat pârâta şi în 
faza apelului. 

InstanŃa de apel dă o explicaŃie surprinzătoare faŃă de nemotivarea instanŃei de 
fond a respingerii excepŃiei, impunându-se cenzurarea acestei motivări ca nefiind legală, 
încălcându-se dreptul la apărare al pârâtei. 

Din motivarea instanŃei de apel s-ar putea deduce că instanŃele de judecată au 
posibilitatea să ignore apărările părŃilor cuprinse în concluzii scrise deşi această 
posibilitate este oferită părŃile de chiar dispoziŃiile procedurale, art. 129 alin. 4 şi art. 146 
C.pr.civ. 

În plus, se subliniază că excepŃia prescripŃiei dreptului material la acŃiune este una 
de fond, peremptorie şi absolută, trebuind deci analizată indiferent de documentul prin 
care s-a argumentat. 

Prin pronunŃarea deciziei instanŃa de apel a aplicat greşit dispoziŃiile Decretului 
nr. 167/1958 privind prescripŃia extinctivă, fiind incident motivul de recurs prevăzut de 
pct. 9 al art. 304 C.pr.civ. 

InstanŃa de apel în mod nelegal a apreciat că momentul de la care începe să curgă 
termenul de prescripŃie este acela la care solicitarea reclamanŃilor formulată în temeiul 
Legii nr. 10/2001 a fost finalizată irevocabil, respectiv pronunŃarea deciziei nr. 17/2009. 

AcŃiunea formulată a fost calificată ca fiind una în răspundere delictuală pe drept 
comun, întemeiată pe prevederile art. 998-999 Cod civil astfel cum s-a reŃinut în 
încheierea de şedinŃă din 20.01.2012. 

Momentul la care începe să curgă termenul de prescripŃie este cel care rezultă din 
declaraŃiile martorilor reclamanŃilor, martori care au arătat că degradările puteau fi 
cunoscute de către reclamanŃi în anul 2002. Acesta este momentul obiectiv la care oricine 
putea şi trebuia să cunoască degradările imobilului, la acest moment începând să curgă 
termenul de prescripŃie conform art. 8 din Decretul nr. 167/1958. 

Nu pot fi ignorate nici dispoziŃiile legii speciale referitoare la degradări, art. 41 
din Legea nr. 10/2001 care permiteau reclamanŃilor solicitarea eventualelor degradări o 
dată cu promovarea contestaŃiei la Legea nr. 10/2001, fără a li se opune o eventuală lipsă 
de interes cum greşit reŃine instanŃa de apel. 

S-a mai arătat că instanŃa de apel nu motivează în nici un fel criticile privitoare la 
întreruperea termenului de prescripŃie şi incidenŃa art. 18 din Decretul nr. 167/1958. 



SoluŃia a fost pronunŃată de instanŃa de apel cu aplicarea greşită a art. 998-999 
Cod civil şi cu încălcarea raportului lege specială - drept comun, fiind incident pct. 9 al 
art. 304 C.pr.civ. 

ReŃinând că deşi este adevărat că reclamanŃii şi-au precizat acŃiunea pe art. 998-
999 Cod civil, de nicăieri nu rezultă că s-a renunŃat la invocarea art. 41 din Legea nr. 
10/2001, instanŃa de apel a încălcat principiul disponibilităŃii părŃilor. 

De asemenea, s-a ignorat caracterul de normă specială a art. 41 din Legea nr. 
10/2001 şi imposibilitatea coexistării celor două temeiuri de drept invocate. 

InstanŃa de apel face o confuzie între renunŃarea la judecată şi precizarea cererii 
de chemare în judecată, precizarea temeiului de drept al unei acŃiuni fiind diferită de 
renunŃarea la judecată. 

Deşi instanŃa de apel recunoaşte lipsa de diligenŃă a reclamanŃilor pentru a 
beneficia de dispoziŃiile art. 41 din Legea nr. 10/2001, apreciază că lipsa îndeplinirii 
condiŃiilor prevăzute de acest text de lege poate fi suplinită prin probatoriul administrat, 
ceea ce este inadmisibil. 

InstanŃa de apel îşi motivează decizia pe dispoziŃiile Legii nr. 10/2001, fără a pune 
în discuŃia părŃilor aceste aspecte deşi reclamanŃii şi-au precizat cererea de chemare în 
judecată pe răspunderea civilă delictuală. 

Cu privire la răspunderea civilă delictuală, în mod greşit s-a reŃinut incidenŃa şi 
îndeplinirea condiŃiilor acesteia. Atâta timp cât reclamanŃii nu au făcut prin executorul 
judecătoresc un proces-verbal de situaŃie, astfel cum prevedeau dispoziŃiile Legii nr. 
10/2001, este practic imposibil să se aprecieze temeinicia susŃinerilor reclamanŃilor 
referitor la perioada pretinsă. Chiar raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, pentru a 
se putea raporta la perioada corectă, ar fi trebuit să aibă la bază, pe lângă documentele 
puse la dispoziŃie, şi procesul-verbal de stabilire a situaŃiei menŃionat de Legea nr. 
10/2001, formulându-se critici şi în ceea ce priveşte concluziile raportului de expertiză. 

În aceste condiŃii, nu se poate garanta că starea actuală a imobilului este sau nu 
aceeaşi cu cea de la data predării efective a imobilului sau cu cea de la data cererii de 
restituire. Mai mult, starea tehnică actuală a imobilului este nerelevantă atâta timp cât 
imobilul a fost predat reclamanŃilor prin proces-verbal de predare-primire la data de 
02.02.2009. 

Învederându-se că în toată această perioadă au fost fenomene meteorologice care 
ar fi putut contribui la deteriorarea imobilului, s-a concluzionat în sensul că nu se poate 
reŃine o eventuală neglijenŃă sau culpă a pârâtei în producerea degradărilor. 

S-a motivat şi solicitarea de suspendare a executării sentinŃei civile nr. 2735/2012 
a Judecătoriei Cluj-Napoca, motive care însă nu vor fi redate atâta timp cât această cerere 
nu a mai fost susŃinută. 

ReclamanŃii intimaŃi au formulat întâmpinare în cauză prin care au solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a rezumat problema excepŃiei prescripŃiei dreptului la acŃiune, 
începând cu momentul la care aceasta a fost pusă în discuŃie, 20.01.2012, arătându-se că 
aceasta a fost soluŃionată şi motivată corespunzător, nepunându-se problema încălcării 
vreunui drept astfel cum se invocă în recurs. 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea în cauză a prevederilor art. 998-999 Cod civil s-
a arătat că acestea sunt aplicabile în cauză atâta timp cât nu s-a respectat obligaŃia 
prevăzută de art. 41 din Legea nr. 10/2001. 



Prin aprecierea că acŃiunea formulată este una de drept comun nu se ajunge la 
concluzia că dispoziŃiile art. 41 din Legea nr. 10/2001 nu sunt aplicabile în cauză, acest 
text de lege constituind un caz particular de angrenare a răspunderii civile delictuale. 

S-a mai precizat că la fundamentul hotărârilor judecătoreşti pronunŃate în cauză 
stau două rapoarte de expertiză tehnică, necontestate de către partea adversă şi depoziŃiile 
martorilor audiaŃi din care rezultă în mod univoc că pârâta nu a luat măsurile minime de 
conservare a imobilului după formularea cererii de retrocedare, 2001, şi până la 
restituirea lui, 2009. 

Analizând recursul declarat de pârâta RAPPS  împotriva deciziei civile nr. 413 
din 19 septembrie 2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

1.În ceea ce priveşte primul motiv de recurs invocat, întemeiat pe dispoziŃiile art. 
304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ., se constată că ceea ce se critică este încălcarea şi aplicarea 
greşită a dispoziŃiilor art. 261 C.pr.civ. de către instanŃa de fond şi de către cea de apel. 

Art. 261 C.pr.civ. prevede menŃiunile pe care hotărârea judecătorească trebuie să 
le cuprindă. 

Deşi se invocă nelegalitatea deciziei pronunŃate de instanŃa de apel, în realitate 
pârâta formulează majoritatea criticilor împotriva sentinŃei pronunŃate de judecătorie în 
primă instanŃă, critici care în mare parte sunt identice cu cele invocate în apel. 

Asupra acestui aspect reprezentanta pârâtei s-a pronunŃat în şedinŃa publică din 
15.11.2012, arătând că ceea ce se critică este decizia instanŃei de apel, iar nu sentinŃa 
pronunŃată de judecătorie, chiar dacă se fac referiri şi la această sentinŃă care a făcut 
obiectul apelului. 

Având  în vedere că obiectul recursului îl constituie decizia pronunŃată de către 
tribunal, iar nu sentinŃa pronunŃată de judecătorie, sentinŃă care a fost cenzurată de către 
instanŃa de apel, această din urmă decizie va fi analizată din perspectiva legalităŃii 
raportat la textele de lege invocate în recurs. 

Referitor la această decizie se arată în recurs că instanŃa de apel a fost părtinitoare 
şi în această fază procesuală. Se mai arată că instanŃa de apel a dat o explicaŃie 
surprinzătoare faŃă de nemotivarea soluŃiei pronunŃate asupra excepŃiei prescripŃiei 
dreptului la acŃiune de către instanŃa de fond, impunându-se cenzurarea motivării 
instanŃei de apel ca nefiind legală, încălcându-se prin acest mod de a proceda dreptul la 
apărare al pârâtei şi în consecinŃă dreptul la un proces echitabil. 

Ceea ce este esenŃial în ceea ce priveşte critica formulată de către pârâtă este 
faptul că în realitate din decizia atacată rezultă că instanŃa de apel, reŃinând că într-adevăr 
este discutabilă respectarea prevederilor pct. 5 al art. 261 C.pr.civ. de către instanŃa de 
fond în ceea ce priveşte motivarea soluŃiei pronunŃată asupra excepŃiei prescripŃiei 
dreptului la acŃiune, are în vedere efectul devolutiv al apelului care permite instanŃei să 
analizeze din toate punctele de vedere modul în care a fost soluŃionată excepŃia. 

Chiar dacă prima instanŃă nu a motivat suficient soluŃia pronunŃată asupra 
excepŃiei prescripŃiei dreptului la acŃiune, astfel cum a reŃinut tribunalul în decizia 
atacată, instanŃa de apel este în măsură să cenzureze atât soluŃia pronunŃată asupra acestei 
excepŃii, cenzurare solicitată prin apelul declarat de către pârâtă, cât şi să suplinească sau 
completeze motivarea instanŃei de fond în situaŃia în care se apreciază că soluŃia 
pronunŃată este legală. Este exact ceea ce s-a făcut de către instanŃa de apel care apreciind 
că judecătoria a soluŃionat în mod corect excepŃia invocată din oficiu, a suplinit motivarea 
primei instanŃe, arătând care sunt motivele de fapt şi de drept pentru care acŃiunea  



reclamanŃilor nu a fost formulată cu depăşirea termenului general de prescripŃie prevăzut 
de art. 3 din Decretul nr. 167/1958. 

Raportat la chestiunile de principiu reŃinute mai sus se apreciază că  aspectele 
invocate în susŃinerea primului motiv de recurs referitor la decizia pronunŃată de instanŃa 
de apel sunt neîntemeiate, nepunându-se în nici un fel problema încălcării dreptului la 
apărare sau a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO. Criticile 
formulate referitor la sentinŃa pronunŃată de judecătorie nu vor fi analizate, fiind 
inadmisibilă criticarea sentinŃei pronunŃate de judecătorie prin recursul formulat, astfel 
cum s-a precizat anterior. 

Chestiunea calificării căii de atac de către instanŃa de apel nu prezintă nici o 
relevanŃă în cauză, ceea ce s-a invocat de către tribunal fiind numai faptul că pârâta putea 
să declare calea de atac prevăzută de lege şi să o motiveze în consecinŃă, independent de 
indicaŃiile menŃionate în dispozitivul sentinŃei atacate. 

2.Al doilea motiv de recurs este circumscris pct. 9 al art. 304 C.pr.civ. invocându-
se greşita aplicare a dispoziŃiilor Decretului nr. 167/1958 privind prescripŃia extinctivă. 

Important de clarificat având în vedere motivele de recurs este temeiul de drept al 
acŃiunii formulate de către reclamanŃi, invocându-se de către pârâtă că acesta ar fi 
reprezentat de dispoziŃiile art. 998-999 Cod civil, iar nu şi de prevederile art. 41 din 
Legea nr. 10/2001. 

Analizând aceste prevederi ale art. 41 din Legea nr. 10/2001, invocate iniŃial în 
cererea de chemare în judecată se constată că prin acestea se prevede, la alin. 1 că 
„distrugerile şi degradările cauzate imobilelor care face obiectul prezentei legi după 
intrarea în vigoare a acesteia şi până în momentul predării efective către persoana 
îndreptăŃită cad în sarcina deŃinătorului imobilului”. 

Rezultă deci că textul de lege reprezintă de fapt o aplicaŃie a răspunderii civile 
delictuale consacrate de dispoziŃiile art. 998-999 Cod civil. 

AcŃiunea formulată de reclamanŃi a fost într-adevăr întemeiată pe dispoziŃiile 
generale care reglementează răspunderea civilă delictuală, invocându-se şi textul de lege 
special aplicabil situaŃiei concrete din dosar, respectiv art. 41 din Legea nr. 10/2001. 

Temeiul de drept al acŃiunii, ca fiind cel menŃionat mai sus rezultă şi din decizia 
civilă nr. 426/2011 a CurŃii de Apel Cluj prin care s-a stabilit competenŃa materială de 
soluŃionare a acŃiunii, arătându-se că acŃiunea formulată de reclamanŃi se întemeiază pe 
prevederile Legii nr. 10/2001. 

Precizarea făcută oral de către reprezentantul reclamanŃilor, la solicitarea expresă 
a instanŃei de judecată, la ultimul termen de judecată, cel din 20.01.2012, nu prezintă 
relevanŃă din punctul de vedere al temeiului de drept al acŃiunii, acesta nefiind de altfel 
posibil a mai fi schimbat la acest moment procesual. Prin indicarea art. 998-999 Cod civil 
nu s-a înlăturat faptul că în cauză sunt incidente şi dispoziŃiile Legii nr. 10/2001, 
dispoziŃii care au fost invocate de către reclamanŃi în acŃiune şi în recursul declarat în 
dosarul nr. 3156/117/2010 în care s-a pronunŃat decizia civilă nr. 426/2011 a CurŃii de 
Apel Cluj, în aceste limite făcându-se cercetarea judecătorească în cauză. 

Având în vedere temeiul de drept al acŃiunii formulate de către reclamanŃi, în mod 
corect s-a stabilit de către instanŃa de apel că termenul de prescripŃie al dreptului la 
acŃiune în despăgubirile prevăzute de art. 41 din Legea nr. 10/2001 nu putea începe să 
curgă decât ulterior momentului la care reclamanŃilor li s-a recunoscut dreptul asupra 



imobilului în litigiu, respectiv momentul pronunŃării deciziei civile nr. 17/2009 a Înaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

Nu este aplicabil art. 8 al Decretului nr. 167/1958, fiind irelevant faptul că 
reclamanŃii au fost în măsură să cunoască degradările imobilului anterior momentului 
pronunŃării deciziei civile nr. 17/2009, atâta  timp cât până la pronunŃarea acestei decizii 
reclamanŃii nu au avut recunoscut un drept asupra acestuia. 

Este aplicabil art. 7 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acŃiune născându-se la 
momentul la care  a rămas irevocabilă sentinŃa civilă nr.194/2005 prin care s-a dispus 
restituirea în natură a imobilului în litigiu, predându-se efectiv imobilul în favoarea 
reclamanŃilor. 

Modul de interpretare a dispoziŃiilor art.41 din Legea nr.10/2001 de către pârâta 
recurentă este eronat, acest text de lege nefăcând referire la posibilitatea promovării unei 
astfel de acŃiuni odată cu promovarea contestaŃiei la Legea nr.10/2001, ceea ce 
reglementează acesta fiind procedura care poate fi urmată de către persoana îndreptăŃită 
în vederea constatării stării de fapt a imobilului la momentul intrării în vigoarea a legii. 
Această procedură poate fi iniŃiată de către persoana îndreptăŃită anterior momentului 
recunoaşterii dreptului de proprietate asupra imobilului care face obiectul Legii 
nr.10/2001. 

łinând cont de modul în care s-a stabilit momentul de la care se calculează 
termenul de prescripŃie al dreptului la acŃiune în cauză, în mod corect instanŃa de apel nu 
a mai analizat o eventuală întrerupere a termenului de prescripŃie, acŃiunea fiind 
promovată în termenul de prescripŃie prevăzut de lege. 

Invocarea art. 18 din Decretul nr. 167/1958 este irelevantă, nepunându-se 
problema încălcării acestui text de lege atâta timp cât prima instanŃă a invocat din oficiu 
excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune, soluŃionând-o însă în sensul respingerii. 

3.Se mai invocă în recurs şi aplicarea greşită a dispoziŃiilor art. 998-999 Cod civil 
şi încălcarea raportului lege specială – drept comun. 

În analiza acestui motiv de recurs sunt relevante consideraŃiile anterioare asupra 
obiectului acŃiunii şi asupra temeiului de drept al acesteia. 

DispoziŃiile art. 998-999 Cod civil şi dispoziŃiile art. 41 din Legea nr. 10/2001 nu 
se exclud reciproc, ci dimpotrivă se completează, art. 998-999 Cod civil reglementând 
condiŃiile generale ale răspunderii civile delictuale, iar art. 41 din Legea nr. 10/2001 
reglementând particularităŃile acesteia în ceea ce priveşte despăgubirile pentru 
degradările cauzate imobilelor care fac obiectul acestei legi. 

Nu s-a încălcat în nici un fel principiul disponibilităŃii părŃilor, cauza fiind 
soluŃionată în limitele investirii instanŃei de către reclamanŃi, astfel cum s-a arătat în 
momentul analizării celuilalt motiv de recurs. 

Se apreciază a fi eronată susŃinerea pârâtei recurente în sensul că în cauză trebuia 
aplicat numai art. 41 din Legea nr. 10/2001 care prevedea anumite termene şi o anumită 
procedură în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de textul de lege. 

Într-adevăr la alin. 2-4 ale art. 41 din Legea nr. 10/2001 sunt prevăzute anumite 
proceduri care trebuie urmate în vederea valorificării ulterioare a dreptului prevăzut de 
alin. 1 dar nerespectarea acestora nu este sancŃionată în nici un fel. În mod corect s-a 
apreciat de către tribunal că proba privind prejudiciul putea fi făcută în condiŃiile 
dreptului comun, iar nu numai prin urmarea procedurii menŃionate la alin. 2-4 ale art. 41 
din Legea nr. 10/2001, această concluzie putând fi trasă din chiar modul de redactare a 



alin.3 a art.41 care prevede că persoana îndreptăŃită”se poate” adresa executorului 
judecătoresc în vederea întocmirii procesului verbal privind situaŃia reală a imobilului. 

De altfel, nimic nu împiedica chiar deŃinătorul imobilului să demareze aceste 
proceduri de constatare a stării reale a imobilului după formularea notificării de către 
reclamanŃi, suplinind astfel diligenŃa acestora, ambele părŃi fiind în egală măsură 
interesate în acest sens. Aceasta Ńinând cont şi de faptul că notificarea a fost soluŃionată 
de către pârâtă, în sensul respingerii, numai în anul 2004, cu depăşirea vădită a 
termenului de 60 de zile prevăzut de art.25 din Legea nr.10/2001 în acest sens. 

În ceea ce priveşte întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale, contestate 
în recurs, se constată că raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit în cauză la 
solicitarea reclamanŃilor, nu a fost criticat de către pârâtă, fiind deci acceptat ca probă 
valabilă în dosar. Mai mult, la baza acestui raport a stat raportul de expertiză tehnică 
judiciară întocmit de către expertul judiciar în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca 
obiect asigurare de dovezi, raport prin care s-a stabilit că degradarea imobilului a fost 
cauzată de neefectuarea la timp a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente ale 
elementelor de construcŃie pe măsura semnalării degradărilor apărute. Concluziile acestui 
raport au fost coroborate cu declaraŃiile martorilor audiaŃi în cauză în vederea stabilirii 
stării imobilului în litigiu la momentul anului 2001, proba testimonială fiind legal 
administrată având în vedere concluzia reŃinută de instanŃă în ceea ce priveşte 
interpretarea art.41 din Legea nr.10/2001. 

Totodată se impune a se face precizarea că la stabilirea cuantumului sumei de 
bani necesare în vederea reparării imobilului s-a avut în vedere starea acestuia reŃinută 
prin raportul de expertiză întocmit în anul 2009 de către expertul judiciar Lazăr Radu, 
nepunându-se problema ca pârâta să suporte  şi eventualele degradări ale imobilului 
survenite după predarea acestuia reclamanŃilor, la data de 02.02.2009. 

Se poate deci concluziona în sensul că toată probaŃiunea a fost legal administrată 
în cauză. În aceste condiŃii celelalte critici prin care se contestă reŃinerea de către instanŃa 
de apel a întrunirii tuturor elementelor răspunderii civile delictuale în sarcina pârâtei, pe 
baza probelor administrate, tind la reaprecierea probelor şi stabilirea unei alte stări de fapt 
în cauză, demers inadmisibil raportat la prevederile art.304 alin.1 C.pr.civ. 

łinând cont de ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul art. 312 
alin. 1 coroborat cu art. 304 pct. 7  şi 9 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat 
de pârâta RAPPS Bucuresti împotriva deciziei civile nr. 413 din 19 septembrie 2012 a 
Tribunalului Cluj, pe care o va menŃine ca legală. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. instanŃa va obliga recurenta să plătească 
intimaŃilor S.I., S.V. şi J.H.M. suma de 1500 lei cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând onorariu avocaŃial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 
 



Tăgadă de paternitate. Raport de expertiză medico-legală, din care 
rezultă cu probabilitate de 99,99992168% că o altă persoană este tatăl 
biologic al minorului, decât persoana înscrisă în certificatul acestuia de 

naştere la rubrica „tatăl”. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4362/R din 19 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 1635 din 25.01.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca,  s-a 
admis acŃiunea civila formulata de reclamantul MINISTERUL PUBLIC, prin 
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA, în numele si pe 
seama minorului T.D.C., însuşita si continuata de acesta din urma prin curator C.C., în 
contradictoriu cu pârâŃii T.A.M. si T.E.N.T. şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. 

S-a admis cererea de interventie în interesul reclamantului, formulata de 
intervenientul G.R.V..   

S-a constatat că pârâtul T.E.N.T. nu este tatăl minorului T.D.C., născut la data de 
20.05.2008, înregistrat în Registrul Stării Civile al Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca, cu actul de naştere nr. 2209/30.05.2008. 

S-a dispus rectificarea actului de naştere al minorului sus identificat, în  sensul 
radierii paratului T.E.N.T. de la rubrica „tatăl”. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că prin sentinta 
civila nr. 5559/07.05.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost desfăcuta căsătoria încheiată 
de păratii T.A.M. si T.E.N.T. 

La data de 20.05.2008 s-a născut minorul T.D.C., care, în temeiul art. 53 C. fam. 
ce instituia prezumŃia legala de paternitate a copilului născut din căsătorie, are ca tata pe 
pârâtul T.E.N.T., potrivit certificatului de stare civila. 

Cu toate acestea, prin raportul de expertiza medico-legala întocmit de Institutul 
National de Medicina Legala „Mina Minovici” administrat în cauza s-a concluzionat ca 
numitul G.R.V. este tatăl biologic al minorului T.D.C., cu o probabilitate de 
99,99992168%. 

Pârâtul T.E.N.T. a refuzat nejustificat sa se supună expertizării sale, pentru a se 
stabili daca este cu putinŃa sa fie tatăl minorului T.E.N.T., fapt necontestat de altfel de 
parat si mama copilului. 

Mai mult, din înscrisul anexat în copie la dosarul cauzei, pârâta si intervenientul 
s-au înscris de comun acord, la data de 14.05.2007, intr-un program de procreaŃie 
medicala asistata, animaŃi de dorinŃa de a avea un copil. 

Ca atare, apărările pârâŃilor T. întemeiate pe dispozitiile art. 441 din noul Cod 
civil nu pot fi primite în primul rând datorita faptului ca acestea nu erau în vigoare la 
momentul invocării lor, pe de alta parte întrucât nu vizează situaŃia de fapt în cauza ci se 
circumscriu acŃiunii în răspundere împotriva terŃului donator ori aceleia de stabilire a 
filiaŃiei, ceea ce nu este cazul în speŃa de fata. 

De asemenea, ConvenŃia Europeană pentru ProtecŃia Drepturilor Omului şi a 
DemnităŃii fiinŃei umane fata de aplicaŃiile biologiei şi medicinei, în ansamblu, nu este 
incidenta în prezenta cauza având ca obiect acŃiunea în tăgada paternităŃii. 

In drept, acŃiunea în tăgada paternităŃii era reglementata la data intentării cererii 
de chemare în judecata de art. 54 din Codul familiei, prin care erau instituite condiŃiile de 
admisibilitate ale acesteia. Totuşi, prevederile acestui text de lege nu pot fi interpretate 



restrictiv, avându-se în vedere interesul superior al copilului protejat prin Legea nr. 
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si dispozitiile art. 8 din 
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la o viata de familie, 
la identitate si stabilitate.  

Astfel, trebuie avut în vedere faptul ca finalitatea urmărita de legiuitor prin 
prevederea unei astfel de actiuni a fost de a se asigura ca acei copii aflaŃi în ipoteza 
reglementata nu isi vor pierde intr-un mod facil filiaŃia fata de tata insa nici nu pot fi 
supuşi unei prezumŃii irefragabile, chiar daca aceasta este legala. 

Or, în cauza de fata nu se poate susŃine ca minorul T.D.C. se bucura de stabilitatea 
si afecŃiunea conferita de o familie, câtă vreme părinŃii săi recunoscuŃi de lege au ales 
desfacerea căsătoriei, si nici că se bucură de stabilitate în plan emoŃional cat timp atât 
fostul soŃ al mamei, cat si intervenientul acŃionează, fiecare, ca tata al copilului, fapt 
afirmat de fiecare din aceştia si necontestat de nici una din parŃi, ci dimpotrivă atestat prin 
poziŃia procesuala adoptata, situaŃie în care instanŃa apreciază ca este în interesul superior 
al minorului stabilirea identitatii sale, inclusiv prin acŃiunea în tăgada paternităŃii, 
recunoscuta copilului de prevederile legale incidente, iar în condiŃiile vârstei sale fragede, 
promovata de Ministerul Public în condiŃiile art. 45 C. proc. civ., în redactarea sa în 
vigoare la momentul promovării actiunii, care se considera ca se înscrie în prevederile 
art. 8 alin. 2 din ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului.  

In acelasi sens, interesul superior al copilului, menŃionat de art. 2, 8 si 14 din 
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, impune 
stabilirea unei stări civile care sa corespunda realităŃii si sa fie consemnata ca atare în 
actul de naştere al acestuia, garantarea dreptului copilului la stabilirea si păstrarea 
identitatii sale, dar si dreptul la a menŃine relaŃii personale şi contacte directe cu părinŃii, 
rudele, precum şi cu alte persoane faŃă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament, 
acŃiunea de fata generând posibilitatea reglementarii lor. 

Aşa fiind, coroborând faptul că pârâtul T.E.N.T. a refuzat proba ştiinŃifică pentru 
a se stabili daca este posibil sa fie tatăl minorului T.D.C. cu concluziile expertizei 
medico-legale care sunt în sensul ca tatăl biologic al minorului este intervenientul, care 
isi asumă aceasta calitate, se desprinde concluzia ca este cu neputinŃa ca pârâtul T.E.N.T. 
sa fie tatăl acestui copil. 

In sfârşit, cu privire la interesul superior al copilului de a-i fi stabilita o stare civila 
corespunzătoare realităŃii, chiar daca în imposibilitate obiectiva de a formula acŃiunea în 
tăgada paternităŃii la data promovării prezentei acŃiuni, recunoscută părintelui biologic în 
actuala reglementare a instituŃiei, nu se poate omite că prin prezenta acŃiune în tăgada 
paternităŃii, minorului i se deschide calea stabilirii filiaŃiei fata de tatăl biologic, fata de 
care si intervenientul manifesta interes, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru 
reglementarea statului civil al minorului.  

Prin decizia civilă nr. 340 din 26.06.2012 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de T.E.N.T. împotriva sentinŃei civile nr. 1635/2012 pronunŃată 
la data de 25.01.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată în întregime, iar 
apelantul a fost obligat să plătească intimatului G.R.V. suma de 1000 lei cheltuieli de 
judecata în apel. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că  în susŃinerea excepŃiilor 
lipsei calităŃii procesuale active a Ministerului Public prin Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Cluj-Napoca şi a inadmisibilităŃii acŃiunii de faŃă, apelantul a invocat acelaşi 



argument cum că, în realitate nu s-a avut  în vedere interesul superior al minorului şi că, 
din acest punct de vedere, limitele impuse prin art.45 al.1 cod pr.civ. au fost depăşite.  

Art.54 cod fam. stabileşte că titularii dreptului la acŃiunea în tăgada paternităŃii 
sunt oricare dintre soŃi şi copilul. 

Scopul acŃiunii în tăgada paternităŃii este nu numai acela de a înlătura prezumŃia 
de paternitate care nu corespunde adevărului ci şi acela de a da posibilitatea copilului de 
a-şi stabili adevărata filiaŃie. Se observă  că atitudinea  adoptată a  soŃilor, respectiv a 
foştilor soŃi, apelantul şi mama minorului T.A.M.  vine în contradicŃie cu acest scop, şi 
astfel, interesul superior al minorului ar rămâne neprotejat. Tocmai pentru a se evita o 
asemenea situaŃie art.45 al.1 cod pr.civ. recunoaşte dreptul Ministerului Public de a porni 
o acŃiune civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale minorilor… În atare situaŃie, tribunalul a apreciat că în mod corect, prima 
instanŃă a respins excepŃiile invocate. 

Cu privire la fondul cauzei, tribunalul a reŃinut că apelantul critică soluŃia primei 
instanŃe, în sensul că, de fapt, este contrară interesului superior al copilului şi nu a avut în 
vedere circumstanŃele concrete ale cauzei. Astfel, nu este în interesul minorului 
excluderea calităŃii sale de tată şi pe cale de consecinŃă, radierea numelui său din 
certificatul de naştere al minorului de la rubrica „tatăl” şi minorul ar fi lipsit de familia pe 
care o are în prezent. 

În aprecierea netemeiniciei motivelor de apel, tribunalul a avut în vedere  datele 
concrete ale cauzei în lumina dispoziŃiilor art.8 din ConvenŃie. Astfel, noŃiunea de viaŃă 
privată, în sensul art.8 din ConvenŃie cuprinde dreptul persoanei la viaŃă privată intimă, 
dreptul acesteia la viaŃă privată socială şi dreptul persoanei la un mediu înconjurător 
sănătos. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat în permanenŃă că art.8 implică 
dreptul părintelui de a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături 
de copilul său, precum şi obligaŃia autorităŃilor naŃionale de a dispune aceste măsuri. 

Curtea a mai amintit că procedurile care privesc paternitatea cad sub incidenŃa 
art.8 din ConvenŃie( cauza Mikulic c.CroaŃiei). Art.8 protejează nu numai viaŃa familială, 
dar şi viaŃa privată care include aspecte privind identitatea fizică şi socială a individului. 
Respectarea vieŃii private presupune ca fiecare să poată stabili detaliile identităŃii sale de 
fiinŃă umană şi dreptul unui individ la astfel de informaŃii este esenŃial din punct de 
vedere al incidenŃei lui asupra formării personalităŃii. 

FaŃă de acestea, tribunalul a apreciat că menŃinerea unei stări de fapt care nu 
corespunde realităŃii vine în contradicŃie cu disp.art.8 din ConvenŃie. 

SusŃinerilor apelantului, că o astfel de soluŃie are consecinŃe negative asupra vieŃii 
de familie a minorului sunt neîntemeiate întrucât, în concret, familia, în sens juridic, nu 
mai există, apelantul fiind divorŃat de mama minorului, iar acesta din urmă locuieşte doar 
cu mama. Apoi, intervenientul nu a fost donator anonim, faptul procreerării fiind 
consecinŃa înŃelegerii dintre acesta şi mama minorului de a avea un copil. În condiŃiile în 
care apelantul are certitudinea că nu este tatăl minorului se pune problema, în mod firesc, 
a interesului urmărit de acesta în menŃinerea unei situaŃii, privind starea civilă a 
minorului,  care nu corespunde adevărului. Câtă vreme, potrivit jurisprudenŃei instanŃei 
de la Strasbourg, persoanele care caută să îşi stabilească ascendenŃa au un interes vital 
protejat de ConvenŃie, de a obŃine informaŃii indispensabile pentru descoperirea 
adevărului asupra unui aspect important al identităŃii lor personale, atitudinea apelantului 
apare ca total contrară interesului superior al copilului. 



În acelaşi sens, al protejării interesului superior al copilului sunt şi disp.art.2, 8 şi 
art.14 din Legea nr.272/2004 privind  protecŃia si promovarea drepturilor copilului, 
impune stabilirea unei stări civile care sa corespunda realităŃii si sa fie consemnata ca 
atare în actul de naştere al acestuia, garantarea dreptului copilului la stabilirea si păstrarea 
identitatii sale, dar si dreptul la a menŃine relaŃii personale şi contacte directe cu părinŃii, 
rudele, precum şi cu alte persoane faŃă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament, 
acŃiunea de fata generând posibilitatea reglementarii lor. 

Tribunalul a apreciat, cu atât, mai temeinică soluŃia instanŃei de fond, cu cât, un 
aspect deosebit de prejudiciabil pentru dezvoltarea emoŃională a minorului este 
împrejurarea că, în prezent, doi bărbaŃi se comportă ca fiind tatăl minorului. Nimic nu 
poate fi mai derutant, pentru minor, decât această situaŃie, astfel că nu poate fi încurajată, 
revenind instanŃei obligaŃia de a-i pune capăt. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, instanŃa 
europeană a apreciat că, interesul de a avea filiaŃia stabilită, nu scade o dată cu vârsta, ci 
dimpotrivă, şi că principiul securităŃii raporturilor juridice nu constituie, prin el însuşi un 
motiv suficient pentru a priva persoana în cauză de cunoaşterea propriei ascendenŃe. 

FaŃă de concluziile expertizei medico-legale, care sunt în sensul că tatăl biologic 
al minorului este intervenientul şi coroborat cu faptul că  apelantul a refuzat proba 
ştiinŃifică pentru a se stabili dacă este posibil să fie tatăl minorului, în mod corect, 
instanŃa de fond a stabilit că este cu neputinŃă ca apelantul să fie tatăl acestui copil. 

FaŃă de cele ce preced, constatând legală şi temeinică sentinŃa civilă apelată, în 
temeiul art.296 cod pr.civ. tribunalul a respins, nefondat apelul declarat de T.E.N.T. 
împotriva sentintei civile nr. 1635/2012 pronunŃată la data de 25.01.2012 aJudecătoriei 
Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

În temeiul art.274 cod pr.civ., tribunalul l-a obligat pe apelant să plătească 
intimatului G.R.V. suma de 1000 lei cheltuieli de judecata în apel. 

Împotriva acestei decizii, pârâtul T.E.N.T.  a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanŃei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate, admiterea apelului, 
modificarea sentinŃei primei instanŃe şi a încheierii civile din data de 12.10.2011, în 
sensul respingerii acŃiunii civile ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate 
procesuală activă, inadmisibilă sau neîntemeiată. 

În motivarea recursului, pârâtul a învederat instanŃei că hotărârea atacată a fost 
dată cu aplicarea greşită a legii, motiv de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.. 

Tribunalul nu a aplicat corect dispoziŃiile art. 45 C.pr.civ., soluŃionând în mod 
greşit excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului precum şi excepŃia 
inadmisibilităŃii acŃiunii.  

Din interpretarea art. 45 alin. 1 C.pr.civ. rezultă că, Ministerul Public poate porni 
o acŃiune civilă în cazurile limitativ prevăzute de lege doar în numele titularului unei 
acŃiuni civile, respectiv în numele titularului dreptului subiectiv dedus judecăŃii, doar în 
contradictoriu – în sens procedural cu acesta – şi evident în aceleaşi condiŃii ca şi titularul 
dreptului. 

Din art. 54 Codul familiei, titularii acŃiunii privind tăgada paternităŃii sunt părinŃii 
şi copilul, iar potrivit art. 55 C.fam., mama poate introduce acŃiunea în termen de 3 ani de 
la naşterea copilului, tatăl în termen de 3 ani de la data când a luat cunoştinŃă despre 
naşterea copilului, iar copilul în termen de 3 ani de la majoratul acestuia. 

Din acŃiunea civilă formulată de Ministerul Public rezultă că aceasta a fost 
promovată în numele copilului T.D.C., în vârstă de aproximativ 3 ani la data promovării 



acŃiunii, or, art. 45 C.pr.civ. nu poate conferi Ministerului Public drepturi mai mari decât 
oferă legea titularului dreptului. 

În opinia pârâtului recurent doar în aparenŃă acŃiunea a fost introdusă în numele 
minorului T.D.C. deoarece în realitate, acŃiunea pendinte a fost introdusă în numele 
persoanei care pretinde că este tatăl biologic al copilului. 

Potrivit jurisprudenŃei C.E.D.O., doar în anumite situaŃii de fapt, Curtea a apreciat 
că a fost încălcat art. 8 din ConvenŃie şi a sancŃionat statul: când legea naŃională nu a 
permis niciunei alte persoane decât soŃul mamei să răstoarne prezumŃia de paternitate în 
condiŃiile în care folosirea stării civile indica faptul că alt bărbat este tatăl copilului 
(cauza Kroon şi alŃii împotriva Olandei) şi atunci când autorităŃile naŃionale au refuzat 
unei persoane majore accesul la informaŃii legate de copilăria şi adolescenŃa acestuia 
(cauza Gaskin contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord). 

În consecinŃă, nici dispoziŃiile art. 8 din ConvenŃie nu legitimează Ministerul 
Public să promoveze acŃiunea privind tăgada paternităŃii în numele copilului ci 
legitimează, cel mult, în anumite situaŃii de fapt, o altă persoană decât cea menŃionată în 
legea naŃională, să promoveze o astfel de acŃiune. 

Tribunalul Cluj nu a aplicat corect dispoziŃiile art. 45 C.pr.civ. raportat la art. 2 
alin. 3 din Legea nr. 272/2004, art. 8 par. 2 din ConvenŃie, art. 1 din ConvenŃia 
Europeană pentru ProtecŃia Drepturilor Omului şi a DemnităŃii FiinŃei Umane faŃă de 
aplicaŃiile biologiei şi medicinii: ConvenŃia privind Drepturile Omului şi Biomedicina, 
ratificată de România prin Legea nr. 17/2002, în privinŃa soluŃionării excepŃiei 
inadmisibilităŃii acŃiunii. 

Din interpretarea art. 45 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 2 alin. 3 din Legea nr. 
272/2004, reiese că principiul interesului superior al copilului va prevala în toate 
demersurile care privesc copii, întreprinse de autorităŃile publice şi de organismele 
private autorizate, precum şi în cauzele soluŃionate de instanŃele judecătoreşti. 
Admisibilitatea prezentei acŃiuni este condiŃionată doar de împrejurarea dacă apără 
drepturile şi interesele legitime ale minorilor şi doar dacă este în interesul superior al 
minorului. 

Tribunalul Cluj nu a aplicat corect nici dispoziŃiile art. 8 din ConvenŃie întrucât 
acŃiunea având ca obiect doar tăgada paternităŃii promovată de Ministerul Public nu apără 
dreptul la filiaŃie al minorului Todoran Chiristian Daniel deoarece consecinŃa admiterii 
acŃiunii este înlăturarea prezumŃiei legale de paternitate, minorul devine filius nullius, 
lăsând la voia întâmplării dacă tatăl biologic recunoaşte minorul sau susŃine acŃiunea în 
stabilirea paternităŃii. 

O circumstanŃa particulară a cauzei este acea că minorul a fost conceput în urma 
unei proceduri de reproducere umană asistată la care a participat, în baza unei înŃelegeri 
incerte, mama minorului şi intervenientul, în timpul căsătoriei cu pârâtul şi nu în urma 
unei relaŃii statornice dintre mamă şi intervenient, astfel că dreptul la filiaŃie al minorului 
nu este apărat. 

Raportat la această circumstanŃă particulară, în mod greşit instanŃa de apel nu a 
făcut nicio referire la prevederile art. 1 din Legea nr. 17/2002. 

Deşi noul Cod civil nu este incident în cauză, art. 441 şi urm. din acesta 
reglementează regimul juridic al filiaŃiei în cazurile de reproducere umană asistată 
medical cu un terŃ donator,în  sensul că principiul consacrat în noua lege este acela că 



reproducerea umană asistată medical cu terŃ donator nu determină nicio legătură de 
filiaŃie între copil şi donator. 

În mod greşit tribunalul a apreciat că art. 8 din ConvenŃie este incident în speŃă 
deoarece dreptul de a cunoaşte adevărul biologic, respectiv de a cunoaşte adevărata 
identitate, nu este condiŃionat de acŃiunea în tăgada paternităŃii. Intervenientul are la 
îndemână, în temeiul art. 8 din ConvenŃie, o acŃiune pe care a şi formulat-o, respectiv 
stabilire a paternităŃii biologie şi de stabilire de relaŃii personale cu minorul,  în dosarul 
nr. xxx/211/2011 şi decizia civilă nr. 18/R/2012 a Tribunalului Cluj. 

Limitarea în timp a dreptului copilului, ca titular al acŃiunii civile în tăgada 
paternităŃii, în timp de 3 ani de la majorat, nu reprezintă o violare la viaŃa de familie, 
astfel cum acesta este reglementat de art. 8 din ConvenŃie. Această limitare reprezintă o 
ingerinŃă compatibilă cu prevederile parg. 2 din art. 8 al ConvenŃiei, respectiv este 
prevăzută de lege, constituie o măsură necesară pentru protecŃia drepturilor şi libertăŃilor 
minorului faŃă de aplicaŃiile biologiei şi medicinii. 

Pârâtul recurent apreciază că atâta timp cât există mijloace legale ca minorul să 
aibă acces la detaliile identităŃii sale, la stabilirea ascendenŃei sale, la stabilirea unei stări 
de fapt care să corespundă realităŃii, art. 8 din ConvenŃie nu poate fundamenta acŃiunea 
civilă înaintată de Ministerul Public, pentru tăgada paternităŃii minorului. 

În lumina acestui text legal, interesul major al minorului este de a beneficia de 
protecŃia afectivă şi legală în ceea ce priveşte demnitatea, identitatea, integritatea şi 
celelalte drepturi fundamentale, faŃă de aplicaŃiile biologiei şi medicinii 

 Prin urmare, în speŃă nu are relevanŃă că familia minorului nu mai există în sens 
juridic, iar aceasta nu poate fi un motiv care să justifice acŃiunea reclamantului în 
condiŃiile în care familia există în fapt, iar reclamantul şi intervenientul nu au contestat-o.  

 Intervenientul intimat G.R.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat precum şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor 
de judecată. 

În susŃinerea poziŃiei procesuale, intervenientul intimat  arătat că în mod legal 
instanŃele de fond au respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului 
Ministerul Public şi excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, în conformitate cu prevederile art. 
45 C.pr.civ., coroborat cu art. 54, art. 55 C.fam. şi art. 8 din ConvenŃie. 

Reclamantul intimat MINISTERUL PUBLIC, reprezentat de procuror, prezent 
personal în şedinŃa publică din 19.10.2012, a solicitat instanŃei respingerea recursului ca 
nefondat şi, în consecinŃă, menŃinerea hotărârii criticate ca fiind legală. 

PârâŃii intimaŃi T.A.M. şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA, deşi legal citaŃi, nu şi-au delegat reprezentant în instanŃă şi nu au depus 
întâmpinare prin care să-şi exprime poziŃia procesuală. 

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

Astfel, prin sentinŃa civila nr. 5559/07.05.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
desfăcut căsătoria încheiată de pârâŃii T.A.M. si T.E.N.T..   

Ulterior, la data de 20.05.2008 s-a născut minorul T.D.C., care, în temeiul art. 53 
C. fam. ce instituia prezumŃia legala de paternitate a copilului născut din căsătorie, are ca 
tata pe pârâtul T.E.N.T., potrivit certificatului de stare civila. 

Primul motiv de recurs al pârâtului care vizează aplicarea greşită a dispoziŃiilor 
art.45 C.pr.civ. raportat la art.54 şi art.55 C.fam. în ceea ce priveşte soluŃionarea excepŃiei 



lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului  de către instanŃa de apel este apreciat de 
Curte ca fiind nefondat. 

Astfel, Curtea constată că prezenta acŃiune în tăgada paternităŃii a fost înregistrată 
la data de 25.11.2010 de reclamantul Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Cluj Napoca, în temeiul dispoziŃiilor art.45 C.pr.civ., în numele minorului 
T.D.C., care a fost introdus în proces prin încheierea civilă pronunŃată în şedinŃa publică 
din 20.04.2011 a Judecătoriei Cluj Napoca, instanŃa dispunând şi  numirea unui curator, 
având în vedere vârsta acestuia şi contrarietatea de interese dintre reclamant şi pârâŃi. 

La data introducerii cererii pendinte, art.45 C.pr.civ. prevedea  următoarele: 
„Ministerul Public poate porni actiunea civila ori de cate ori este necesar pentru 

apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub 
interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege. 

In cazul in care procurorul a pornit actiunea, titularul dreptului la care se refera 
actiunea va fi introdus in proces. El se va putea folosi de dispozitiile prevazute in art. 
246, 247 si in art. 271-273, iar, in cazul in care procurorul si-ar retrage cererea, va putea 
cere continuarea judecatii. 

Procurorul poate pune concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, 
daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor 
cetatenilor. 

In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziile de catre 
procuror sunt obligatorii. 

Procurorul poate, in conditiile legii, sa exercite caile de atac impotriva oricaror 
hotarari, iar in cazurile prevazute de alin. 1 poate sa ceara punerea in executare a 
hotararilor pronuntate in favoarea persoanelor prevazute la acel alineat.” 

Contrar susŃinerilor recurentului referitoare la faptul că reclamantul nu are calitate 
procesuală activă în prezenta cauză, din interpretarea alin.1 şi alin.2 ale textului legal mai 
sus arătat rezultă, cu claritate, că Ministerul Public poate porni acŃiunea civila ori de cate 
ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, evident 
în numele titularului dreptului subiectiv dedus judecăŃii. 

În acest sens, potrivit art. 54 C.fam., în forma aflată în vigoare la data promovării 
prezentei acŃiuni civile, prevedea următoarele: 

„Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinŃă ca soŃul mamei să fie tatăl 
copilului. 

AcŃiunea în tăgăduirea paternităŃii poate fi pornită de oricare dintre soŃi, precum şi 
de către copil; ea poate fi continuată de moştenitori. 

AcŃiunea se introduce de către soŃul mamei împotriva copilului; dacă acesta este 
decedat, acŃiunea se porneşte împotriva mamei sale. 

Mama sau copilul introduce acŃiunea împotriva soŃului mamei; dacă acesta este 
decedat, acŃiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui. 

Dacă titularul acŃiunii este pus sub interdicŃie, acŃiunea va putea fi pornită de 
tutore. 

Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează ea însăşi 
acŃiunea”. 

Art. 55 din acelaşi cod, statuează că „AcŃiunea în tăgăduirea paternităŃii se 
prescrie în termen de 3 ani de la data naşterii copilului. Pentru soŃul mamei, termenul 
curge de la data la care a luat cunoştinŃă de naşterea copilului. 



Dacă acŃiunea nu a fost introdusă în timpul minorităŃii copilului, acesta o poate 
porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului său. 

Reclamantul poate fi repus în termen, în condiŃiile legii ”. 
Din analiza acestor texte legale reiese că acŃiunea în tăgada paternităŃii poate fi 

pornită şi de către copil împotriva soŃului mamei şi numai dacă acŃiunea nu a fost 
introdusă în timpul minorităŃii copilului, acesta o poate porni în termen de 3 ani  de la 
data majoratului său. 

În speŃă, din interpretarea coroborată a prevederilor art.45 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ. 
cu dispoziŃiile art.54 şi art.55 C.fam. reiese, cu certitudine, faptul că  reclamantul 
Ministerul Public are calitatea procesuală activă de a porni acŃiunea în tăgăduirea 
paternităŃii, în numele copilului, justificată nu numai pentru apărarea dreptului copilului 
de a înlătura o filiaŃie prezumată ce nu corespunde adevărului, dar şi de acela de a 
deschide copilului posibilitatea stabilirii paternităŃii sale reale, obiectiv cu neputinŃă de 
realizat câtă vreme copilul este beneficiarul unei prezumŃii de paternitate şi în condiŃiile 
în care mama copilului împreună cu tatăl prezumat refuză, cu rea credinŃă, promovarea 
unei astfel de acŃiuni. 

Cel de-al doilea motiv de recurs al pârâtului care vizează aplicarea greşită a 
dispoziŃiilor art.45 C.pr.civ. raportat la art.2 alin.3 din Legea nr.272/2005  de către 
instanŃa de apel este apreciat de Curte ca fiind neîntemeiat. 

Astfel, Curtea constată că prin Legea nr.272/2004 s-a reglementat domeniul 
respectării, protecŃiei şi promovării drepturilor copilului şi s-a statuat cu prioritate 
principiul interesului superior al copilului care, potrivit art.2 alin.2 şi alin.3 din lege,  este 
impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaŃiile ce revin părinŃilor copilului, altor 
reprezentanŃi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în 
mod legal. De asemenea,  principiul interesului superior al copilului va prevala în toate 
demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităŃile publice şi de 
organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluŃionate de instanŃele 
judecătoreşti. 

Totodată,  în opinia CurŃii sunt pe deplin incidente şi prevederile art.8 din acelaşi 
act normativ  potrivit cărora „Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităŃii sale. 
Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, 
dreptul de a dobândi o cetăŃenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinŃii şi de a fi 
îngrijit, crescut şi educat de aceştia. PărinŃii aleg numele şi prenumele copilului, în 
condiŃiile legii. Copilul are dreptul de a-şi păstra cetăŃenia, numele şi relaŃiile de familie, 
în condiŃiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinŃă. Dacă se constată că un copil este 
lipsit, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identităŃii sale sau de unele dintre 
acestea, instituŃiile şi autorităŃile publice sunt obligate să ia de urgenŃă toate măsurile 
necesare în vederea restabilirii identităŃii copilului”. 

Conform art.22 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.272/2004,  „Copilul are dreptul la 
protejarea imaginii sale publice şi a vieŃii sale intime, private şi familiale. Este interzisă 
orice acŃiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la 
viaŃă intimă, privată şi familială”. 

Prin urmare, acest act normativ consacră, pe lângă principiul interesului superior 
al copilului şi drepturile legitime ale acestuia, respectiv dreptul la stabilirea şi păstrarea 
identităŃii sale, precum şi dreptul la protejarea vieŃii private şi familiale, drepturi care se 
impun a fi respectate şi ocrotite în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, 



întreprinse de părinŃi, de autorităŃile publice, precum şi în cauzele soluŃionate de 
instanŃele judecătoreşti. 

Raportat la aceste dispoziŃii legale imperative, Curtea apreciază ca dreptul 
copilului la stabilirea şi păstrarea identităŃii sale, precum şi dreptul la viaŃa privată şi de 
familie sunt în concordanŃă cu interesul superior al copilului, iar acestea sunt recunoscute, 
protejate şi ocrotite inclusiv prin prezenta  acŃiune în tăgada paternităŃii, recunoscută 
copilului de prevederile legale mai sus arătate incidente, iar în condiŃiile vârstei sale 
fragede coroborată cu refuzul mamei şi al prezumtivului tată de a promova o astfel de 
acŃiune, cererea formulată de reclamantul  Ministerul Public în condiŃiile art. 45 C.pr.civ. 
în numele copilului este absolut  necesară pentru apărarea drepturilor si intereselor 
legitime ale acestuia. 

In acelaşi sens, principiul interesului superior al copilului impune stabilirea unei 
stări civile care sa corespundă realităŃii si sa fie consemnată ca atare în actul de naştere al 
acestuia, garantarea dreptului copilului la stabilirea si păstrarea identităŃii sale, dar si 
dreptul la a menŃine relaŃii personale şi contacte directe cu părinŃii, rudele, precum şi cu 
alte persoane faŃă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament, acŃiunea de fata 
generând posibilitatea reglementarii lor. 

Critica pârâtului recurent privitoare la soluŃionarea greşită de către tribunal a 
excepŃiei inadmisibilităŃii acŃiunii, în opinia CurŃii, nu poate fi primită pentru argumentele 
ce urmează a fi expuse. 

Astfel, prezumŃia  de paternitate reglementată de art.53 C.fam. nu are un caracter 
absolut astfel că ea poate fi răsturnată prin acŃiunea în tăgăduirea paternităŃii reglementată 
de art.54 şi art.55 C.fam., dacă este cu neputinŃă ca soŃul mamei, la momentul concepŃiei 
copilului,  să fie tatăl acestuia.  

În speŃă, admisibilitatea acŃiunii în tăgăduirea paternităŃii trebuie  analizată Ńinând 
seama de următoarele elemente, şi anume: de titularul dreptului la acŃiune, care este 
copilul şi în numele căruia acŃiunea a fost pornită de Ministrul Public, aşa cum anterior  
s-a arătat, precum şi de faptul că reclamantul este Ńinut să probeze că este cu neputinŃă ca 
pârâtul T.E.N.T., tatăl prezumtiv, să fie tatăl biologic al acestuia. 

În cauză s-a administrat  proba cu expertiza medico-legala întocmită de Institutul 
National de Medicina Legala „Mina Minovici” prin care s-a concluzionat ca numitul 
G.R.V. este tatăl biologic al minorului T.D.C., cu o probabilitate de 99,99992168%. 

Pârâtul T.E.N.T. a refuzat nejustificat sa se supună expertizării sale, pentru a se 
stabili daca este cu putinŃă sa fie tatăl minorului T.D.C., fapt necontestat de altfel de pârât 
si de mama copilului. 

În aceste condiŃii, coroborând faptul că pârâtul T.E.N.T. a refuzat proba ştiinŃifică 
pentru a se stabili daca este posibil sa fie tatăl minorului T.D.C., cu concluziile expertizei 
medico-legale care sunt în sensul ca tatăl biologic al minorului este intervenientul, care 
îşi asumă aceasta calitate, se desprinde fără echivoc concluzia ca este cu neputinŃa ca 
pârâtul T.E.N.T. sa fie tatăl acestui copil astfel încât  Curtea apreciază că tribunalul a 
interpretat şi aplicat în mod legal prevederile  art.45 C.pr.civ. combinate cu cele ale art.54 
şi art.55 C.fam. 

Deşi pârâtul recurent a invocat  prevederile art.441 şi urm. din Noul Cod Civil 
care reglementează regimul juridic al filiaŃiei în cazurile de reproducere umană asistată 
medical cu un terŃ donator, Curtea statuează că acestea nu sunt incidente în prezenta 



cauză întrucât nu erau în vigoare la data introducerii prezentei acŃiuni, respectiv 
25.11.2010, Noul Cod Civil intrând în vigoare ulterior, la data de 01.10 2011. 

De asemenea, Curtea stabileşte că Legea  nr. 17/2001 privind ratificarea 
ConvenŃiei europene pentru protecŃia drepturilor omului şi a demnităŃii fiinŃei umane fata 
de aplicatiile biologiei şi medicinei, ConvenŃia privind drepturile omului şi biomedicina, 
semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiŃional la ConvenŃia europeană 
pentru protecŃia drepturilor omului şi a demnităŃii fiinŃei umane fata de aplicatiile 
biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 
12 ianuarie 1998, nu este aplicabilă  în prezenta cauza având ca obiect acŃiunea în tăgada 
paternităŃii, întrucât scopul acestei reglementări, aşa cum este expus în preambulul 
ConvenŃiei este acela ca  Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi 
Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei convenŃii, să fie constiente de rapida 
dezvoltare a biologiei şi medicinei, convinse de necesitatea respectării fiinŃei umane, 
deopotrivă ca individ, cat şi în apartenenŃa sa la specia umană, şi recunoscând importanta 
de a i se asigura demnitatea, să fie  constiente de actele care ar putea pune în pericol 
demnitatea umană printr-o folosire improprie a biologiei şi medicinei, afirmând ca 
progresele biologiei şi medicinei trebuie utilizate în beneficiul generaŃiilor prezente şi 
viitoare, subliniindu-se necesitatea unei cooperări internaŃionale pentru ca umanitatea în 
întregime sa beneficieze de aportul biologiei şi medicinei. 

Motivul de recurs al pârâtului referitor la aplicarea greşită de către instanŃa de 
apel a prevederilor art.8 din ConvenŃiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor 
fundamentale, precum şi a jurisprudenŃei CEDO, în opinia CurŃii, nu este întemeiat. 

În susŃinerea acestei critici pârâtul afirmă că doar acŃiunea în tăgada paternităŃii 
promovată de Ministerul Public  nu apără dreptul la filiaŃie al minorului care, prin 
înlăturarea prezumŃiei legale de paternitate  devine un filius nullius, lăsând la voia 
întâmplării dacă tatăl biologic recunoaşte copilul sau susŃine acŃiunea în stabilirea 
paternităŃii. 

Astfel, potrivit art.8 din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăŃilor fundamentale, care reglementează dreptul la respectarea vieŃii private şi de 
familie, „ 1. Orice persoana are dreptul la respectarea vieŃii sale private şi de familie, a 
domiciliului sau şi a corespondentei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităŃi publice în exercitarea acestui drept 
decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsura 
care, într-o societate democratica, este necesară pentru securitatea nationala, siguranta 
publica, bunăstarea economică a tarii, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 
protejarea sănătăŃii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora”. 

Ca urmare a ratificării de către România a ConvenŃiei pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăŃilor fundamentale, prin legea nr.30/1994, în conformitate cu 
prevederile art. 11 şi 20 din ConstituŃie, aceasta convenŃie a devenit parte a dreptului 
intern, astfel că se impune ca în soluŃionarea prezentei  cauze să se aibă în vedere 
prevederile sale, precum şi practica jurisdicŃională a CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului în aplicarea şi interpretarea convenŃiei menŃionate. 

ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale înscrie 
distinct viaŃa familială printre drepturile persoanei care se bucură de protecŃia acordată de 
art.8, dar nu o defineşte. 



În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în cauza Kroon şi 
alŃii impotriva Olandei, prin Hotărârea din 27 octombrie 1994, că asigurarea respectării 
vieŃii familiale impune luarea unor măsuri legislative de către autorităŃile naŃionale 
competente, în aşa fel încât realitatea biologica şi socială a unor legături între un bărbat şi 
copilul care pretinde că este al lui să prevaleze asupra unei prezumŃii legale ale cărei 
efecte sunt contrare atât faptelor stabilite cu certitudine, cât şi voinŃei tuturor persoanelor 
implicate fără ca realitatea juridică să profite cuiva. 

În prezenta cauză, există un conflict între dreptul copilului de a-şi cunoaşte şi 
stabili identitatea personală, drept protejat de art.8 din ConvenŃie şi dreptul presupusului 
tată de a beneficia de prezumŃia de paternitate, iar rezolvarea acestui conflict trebuie 
făcută în asemenea manieră încât să menŃină o proporŃionalitate între respectivele 
drepturi. În plus, instanŃa de judecată trebuie să aibă în vedere principiul fundamental al 
intereselor copilului.      

Faptul de necontestat ca tatăl prezumtiv şi mama copilului au fiecare o motivaŃie 
proprie şi distinctă de a nu se ajunge la răsturnarea prezumŃiei de paternitate nu poate fi 
reŃinut ca un argument în justificarea existenŃei unei vieŃi de familie de facto şi, drept 
urmare, a neîncălcării art.8 din ConvenŃie. 

EsenŃială din punctul de vedere care interesează în cauză  este, dincolo de 
mobilurile particulare ale părŃilor,  care pot fi diferite, raŃiunea comuna constând în 
asigurarea prevalentei realităŃii asupra ficŃiunii, de a conferi semnificaŃie juridică unei 
realităŃi biologice, fără a fi dependentă exclusiv de bunul plac al unor persoane, respectiv 
al pârâŃilor, cu ignorarea intereselor legitime ale copilului. 

O împrejurare contrară, în sensul dorit de pârâtul recurent şi de mama copilului,  
de a-i impune acestuia un anumit statut juridic stabilit prin voinŃa lor, pe care este Ńinut sa 
îl accepte în mod pasiv, fără a putea acŃiona în sensul modificării sale, nu poate avea 
decât semnificaŃia unei negări a dreptului recunoscut oricărei persoane fizice, de a-şi 
stabili propria filiaŃie fata de tata, în concordanta cu realitatea, împotriva unei ficŃiuni, a 
dreptului de a-şi stabili, cunoaşte şi păstra propria identitate personală, constituie o 
evidentă încălcare a art.8 din ConvenŃie. 

Criticile pârâtului recurent privitoare la faptul că în mod greşit tribunalul nu a 
constatat existenŃa unei vieŃi de familie de facto între copil, mama acestuia şi prezumtivul 
tată vizează în realitate netemeinicia deciziei recurate, iar în privinŃa lor,  la termenul de 
judecată din data de 19.10.2012, Curtea a invocat şi a pus în discuŃia părŃilor excepŃia 
inadmisibilităŃii acestora  prin reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor 
administrate în cauză de către instanŃa 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, excepŃie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

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

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanŃa 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 speŃă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanŃei de apel, cauza 
fiind analizată sub toate aspectele, recurentul nu mai poate beneficia de acest lucru prin 



promovarea recursului, această instanŃă de control judiciar fiind chemată să cenzureze 
doar aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

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

Memoriul de recurs conŃine aceste motive de netemeinicie, limitându-se practic la 
o reproducere a stării de fapt a cauzei,  o analizare a probaŃiunii administrate în cauză şi o 
expunere a relaŃiilor dintre părŃi. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenŃă excepŃia 
inadmisibilităŃii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, excepŃie fundamentată pe împrejurarea că, aceste motive de recurs conŃin critici 
de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluŃiei istoricului cauzei, ale 
relaŃiei dintre părŃi, ale stării de fapt, ale probaŃiunii administrate în cauză, etc. 

Aceste motive de recurs referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale probaŃiunii 
administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaŃiilor dintre părŃi, etc., intră 
sub incidenŃa excepŃiei inadmisibilităŃii, 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 consecinŃă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea 
în care primele două instanŃe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se 
refere la reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părŃi, ori 
care să tindă la o reapreciere a probaŃiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, 
instanŃa de recurs fiind Ńinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele 
două instanŃe şi fiind obligată de a se abŃine de la orice reanalizare a probelor deja 
administrate. 

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

În speŃă, contrar susŃinerilor pârâtului recurent, prin admiterea prezentei acŃiuni 
copilul nu  devine un filius nullius întrucât intervenientul G.R.V. a dovedit că a înregistrat 
pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca sub nr.xxx/211/2011 o acŃiune de stabilire a paternităŃii 
copilului, împrejurare recunoscută de recurent, acŃiune civilă care poate fi promovată cu 
succes doar dacă este înlăturată irevocabil prezumŃia legală de paternitate. 

Pentru aceste considerente de drept Curtea constată că în speŃă nu sunt incidente 
cerinŃele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ., astfel că în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. 
va  respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul T.E.N.T. împotriva deciziei civile nr. 
340 din 26.06.2012 a Tribunalului Cluj, pe care o menŃine, ca fiind legală. 

În conformitate cu dispoziŃiile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ. va 
obliga recurentul să plătească intimatului G.R.V. suma de 1500 lei, cheltuieli de judecată 



în recurs, reprezentând onorariul avocaŃial dovedit prin chitanŃa anexată la 
dosar.(Judecptor Anca Adriana Pop) 

 

Minor reŃinut de bunica maternă. Obligare la înapoierea către tatăl 
său 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4713/R din 16 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 1.105 din 13.03.2012 a Judecătoriei Zalău, s-a admis 
cererea  formulată de reclamantul V.Z., în contradictoriu cu pârâta  R.L.. 

S-a respins cererea reconvenŃională formulată de pârâta reclamant-reconvenŃional 
R.L., iar pârâta a fost obligată să înapoieze de îndată pe minora V.A.S. tatălui reclamant 
şi să plătească în favoarea reclamantului suma de 6,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că cererea a fost 
introdusă după intrarea în vigoarea a Codului civil, astfel că instanŃa făcând aplicarea 
art.6  alin din Codul Civil care prevede că „DispoziŃiile legii noi sunt de asemenea 
aplicabile şi efectelor viitoare ale situaŃiilor juridice născute anterior intrării în vigoare 
a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaŃie, adopŃie 
şi obligaŃia legală de întreŃinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general 
al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaŃii juridice subzistă după 
intrarea în vigoare a legii noi.”,urmează a soluŃiona prezenta cerere potrivit dispoziŃiilor 
Codului civil. 

Analizând lucrările dosarului, în special concluziile anchetelor psihosociale 
efectuate în cauză, instanŃa de fond a reŃinut că, după moartea soŃiei reclamantului, între 
acesta şi pârâŃi a luat naştere o stare conflictuală, reclamantul fiind nevoit să părăsească 
localitatea Arad, minora rămânând în grija bunicii materne. 

În speŃă sunt incidente prevederile art. 496 Cod civil care stabilesc că „Copilul 
minor locuieşte la părinŃii săi”. Iar potrivit art. 487 Cod civil  „PărinŃii au dreptul şi 
îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi 
intelectuală, de educaŃia, învăŃătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit 
propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului 
orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le 
recunoaşte acestuia.” 

De asemenea, instanŃa de fond a reŃinut că, în temeiul dispoziŃiilor Legii nr. 
272/2004 (art. 30 şi 34), copilul are dreptul să crească alături de părinŃii săi, neputând fi 
separat de părinŃi sau de unul dintre ei, împotriva voinŃei sale, cu excepŃia cazurilor 
expres şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva respectării interesului superior al 
copilului. 

Raportat la aceste dispoziŃii legale, reclamantul, potrivit art. 475 Cod civil „poate 
cere oricând instanŃei de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană care îl Ńine fără 
drept iar instanŃa de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit 
contrară interesului superior al copilului”. 

În aprecierea cererii reclamantului, instanŃa de fond a avut, de asemenea, în 
vedere şi practica CEDO cu privire la aceste aspecte, aşa cum apare aceasta conturată şi 
în cauza  Amanalachioai c. României, hotărârea din 26 mai 2009, prin care Curtea a 
decis că a fost încălcat art. 8 din ConvenŃie, ca urmare a faptului că reclamantul nu a 
putut obŃine înapoierea fiicei sale. Referitor la încălcarea art. 8 din ConvenŃie, Curtea a 



arătat că încredinŃarea creşterii şi educării unui minor, altor persoane decât părinŃii 
biologici nu trebuie permisă decât în situaŃii excepŃionale. În opinia CurŃii faptul că alte 
persoane pot oferi minorului condiŃii mai bune de creştere şi educare, nu poate constitui o 
justificare pentru a încredinŃa minorul altor persoane decât părinŃii biologici. Nici 
ataşamentul profund al minorului faŃa de alte persoane nu constituie, în opinia curŃii, 
“situaŃii excepŃionale” care să justifice ruperea legăturilor familiale. 

InstanŃa de fond a apreciat că nici una din apărările pârâtei nu au dovedit existenŃa 
unei situaŃii excepŃionale care să justifice reŃinerea minorei şi faptul că înapoierea 
acesteia către tatăl este împotriva intereselor sale. Dimpotrivă, din probele administrate s-
a dovedit interesul tatălui pentru creşterea şi îngrijirea fiicei sale. Astfel, acesta nu a 
rămas în pasivitate adresându-se instanŃei în vederea înapoierii fiicei sale, ceea ce 
dovedeşte preocuparea acestuia faŃă de soarta copilului său şi dorinŃa sa de a avea alături 
de el pe minoră. InstanŃa de fond a apreciat, de asemenea, că acesta nu a abandonat 
minora, fiind obligat, datorită conjuncturii să părăsească localitatea Arad, altfel nu s-ar 
justifica actualul demers juridic al acestuia. 

InstanŃa de fond a reŃinut, de asemenea, că reclamantul este încadrat în muncă, 
obŃinând venituri  şi bucurându-se de sprijinul familiei sale, în timp ce bunica maternă nu 
făcut dovada obŃinerii vreunui venit. 

Potrivit probatoriului administrat, instanŃa, având în vedere în special concluziile 
anchetelor psihosociale, a căror obiectivitate nu poate fi pusă la îndoială, a reŃinut că 
reclamantul prezintă pe lângă garanŃiile materiale arătate anterior şi garanŃii morale, fiind 
bine integrat în societate şi neintrând în conflict cu legea, ceea ce nu se poate reŃine în 
privinŃa familiei extinse a minorei pe linia maternă, bunicul acesteia fiind în executarea 
unei pedepse privative de libertate pentru săvârşirea unei fapte de violenŃă Or, este în 
interesul minorei să crească într-un mediu sănătos, în care  conformarea şi respectarea 
legii să reprezinte un mod de viaŃă. 

InstanŃa de fond nu a contestat ataşamentul minorei faŃă de bunica sa, care, în 
lipsa prezenŃei părinŃilor a devenit persoana de referinŃă pentru minoră, dar acest 
ataşament nu poate să justifice prin el însuşi separarea minorei de tatăl său, încălcând nu 
doar drepturile tatălui dar contravenind şi interesului superior al minorei. 

Pe cale de consecinŃă, instanŃa de fond a admis cererea  formulată de reclamantul 
V.Z. în contradictoriu cu pârâta  R.L. şi a respins cererea reconvenŃională formulată de 
pârâta reclamant-reconvenŃional R.L., iar pârâta a fost obligată să înapoieze de îndată pe 
minora V.A.S. tatălui reclamant precum şi să plătească în favoarea reclamantului suma de 
6,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 36 din 19.06.2012 a Tribunalului Sălaj, s-a anulat ca 
netimbrat apelul declarat de pârâta R.L. împotriva sentinŃei civile nr. 1.105/13.03.2012 a 
Judecătoriei Zalău. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut că în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a stabilit în 
sarcina pârâtei taxa judiciară de timbru în valoare de 3 lei şi timbru judiciar în sumă de 
0,3 lei. 

În temeiul dispoziŃiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, pârâta a fost înştiinŃată să achite sumele datorate cu titlu de taxe de 
timbru. 



Cum pârâta nu s-a conformat obligaŃiei stabilite potrivit înştiinŃării transmise 
pentru termenul de judecată din 19.06.2012, instanŃa de apel, constatând că nu se află în 
prezenta unui apel sau persoane faŃă de care operează scutirea legală de obligaŃie a 
timbrării, a dat eficienŃă dispoziŃiilor art. 3 coroborate cu art. 20 alin. 1 şi alin. 3 din 
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a dispun anularea acestuia ca 
netimbrat. 

Împotriva acestei decizii, dar şi a hotărârii pronunŃate de către prima instanŃă, 
pârâta R.L. a declarat recurs, în termen legal, solicitând instanŃei admiterea acestuia, 
casarea hotărârilor recurate şi trimiterea dosrului spre rejudecare instanŃei competente, 
respectiv Judecătoria Arad. 

În motivarea recursului, pârâta a arătat că la data de 13.09.2011, prin apărătorul 
ales, a solicitat amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată având ca şi 
motiv studierea dosarului, cerere care a fost admisă de către prima instanŃă întrucât atât 
pârâta cât şi avocatul ales au domiciliul în jud. Arad. 

La următorul termen de judecată, pârâta a invocat excepŃia necompetenŃei 
teritoriale şi declinarea competenŃei în favoarea Judecătoriei Arad, deoarece cererea se 
face la instanŃa domiciliului pârâtului potrivit art. 5 C.pr.civ., însă această excepŃie a fost 
respinsă. 

Ulterior, la un alt termen de judecată, respectiv la 14.02.2012, s-a admis cererea 
formulată de pârâtă în privinŃa probei testimoniale, iar martorul P.L. nu a avut 
posibilitatea prezentării la termenul de judecată din motive profesionale, motiv pentru 
care pârâta a formulat o cerere de amânare şi de acordare a unui nou termen de judecată, 
cerere care a fost respinsă, trecându-se la judecarea cauzei în lipsa pârâtei şi a 
reprezentantului său ales. 

Împotriva hotărârii judecătoriei, pârâta a formulat apel în termen legal, însă nu a 
primit citaŃie pentru a cunoaşte termenul la care trebuie să se prezinte. 

Ulterior, la data de 06.08.2012, pârâta a primit decizia tribunalului pe care o 
apreciază ca nelegală întrucât s-a menŃionat ca fiind prezentă reprezentanta pârâtei, însă 
aceasta cu siguranŃă nu s-a prezentat, fiind în prezenŃa unui viciu de procedură întrucât 
pârâta nu a primit nicio citaŃie. 

Cu tot acest viciu de procedură, apelul a fost respins ca netimbrat, motiv pentru 
care s-a exercitat calea de atac a recursului. 

În drept, pârâta recurentă invocă dispoziŃiile art. 304 pct. 3 şi art. 312 C.pr.civ.  
Reclamantul intimat V.Z. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca tardiv, iar în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

În opinia reclamantului intimat recursul pârâtei este tardiv întrucât decizia 
recurată a fost primită la data de 06.08.2012, iar cererea de recurs a fost înregistrată la 
Tribunalul Sălaj  la data de 27.08.2012, peste termenul legal de 15 zile de la data 
comunicării prevăzut de art. 301 C.pr.civ.  

Pe fondul cauzei pârâta recurentă nu arată în ce a constat viciul de procedură 
privind citarea sa în proces şi contrar susŃinerilor acesteia, procedura de citare pentru 
termenul la care s-a judecat apelul a fost legal îndeplinită, astfel încât în mod legal, apelul 
a fost respins ca netimbrat. 

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



Astfel, conform art. 316 C.pr.civ., dispoziŃiile de procedură privind judecata în 
apel se aplică şi în instanŃa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse 
în acest capitol, iar art. 298 C.pr.civ. prevede că, dispoziŃiile de procedură privind 
judecata în primă instanŃă se aplică şi în instanŃa de apel, în măsura în care nu sunt 
potrivnice celor cuprinse în prezentul titlu. 

Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează că, instanŃa se va pronunŃa mai întâi asupra 
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii.  

Prin urmare, Curtea se va pronunŃa asupra excepŃiei tardivităŃii recursului 
invocată de reclamantul intimat prin întâmpinare, precum şi asupra excepŃiei 
inadmisibilităŃii recursului declarat de pârâtă împotriva sentinŃei civile nr. 1105 din 13.03. 
2012 a Judecătoriei Zalău, invocată de Curte din oficiu. 

În privinŃa excepŃiei tardivităŃii recursului Curtea reŃine că potrivit art.301 teza I 
C.pr.civ., termenul de recurs este de 15 de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu 
dispune altfel. 

Art.103 C.pr.civ. statuează că, neexercitarea oricărei căi de atac  şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea 
dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai 
presus de voinŃa ei. În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 
15 zile de la încetarea împiedicării; în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele 
împiedicării. 

Având în vedere că decizia civilă nr. 36/19.06.2012 a Tribunalului Sălaj a fost 
comunicată pârâtei R.L. la data de 06.08.2012, conform dovezii de comunicare a hotărârii 
care se află la f. 21 din dosarul instanŃei de apel, iar recursul a fost expediat prin scrisoare 
recomandată la data de 21.08.2012, conform plicului care se află la f. 8 din dosar şi, de 
asemenea, Ńinând seama de prevederile art. 104 C.pr.civ. potrivit cărora  „Actele de 
procedură trimise prin poştă instanŃelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen 
dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui” Curtea, în 
temeiul textelor legale mai sus arătate, în şedinŃa publică din 16.11.2012, a respins 
excepŃia tardivităŃii recursului invocată de reclamantul intimat prin întâmpinare,  ca 
nefondată. 

Referitor la excepŃia inadmisibilităŃii recursului declarat de pârâtă împotriva 
sentinŃei primei instanŃe, Curtea reŃine că art. 282 alin.1 C.pr.civ. prevede că, hotărârile 
date în primă instanŃă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în 
primă instanŃă de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. 

Potrivit art. 299 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele 
date în apel, precum şi, în condiŃiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu 
activitate jurisdicŃională sunt supuse recursului. DispoziŃiile art. 282 alin. (2) sunt 
aplicabile în mod corespunzător. Recursul se soluŃionează de instanŃa imediat superioară 
celei care a pronunŃat hotărârea în apel. 

Din interpretarea acestor texte legale rezultă că obiect al recursului pot fi doar 
hotărârile date fără drept de apel reglementate de art.2821 C.pr.civ., cele date în apel, 
precum şi, în condiŃiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate 
jurisdicŃională. 

În speŃă sentinŃa primei instanŃe a fost supusă căii de atac a apelului astfel încât 
toate motivele de recurs prin care se critică direct hotărârea instanŃei de fond, fără referire 



la decizia instanŃei de apel, intră sub incidenŃa excepŃiei inadmisibilităŃii întrucât  aceasta 
nu poate forma obiectul recursului, excepŃie care, în temeiul textelor legale mai sus 
menŃionate urmează a fi admisă. 

Pârâta recurentă a indicat în drept dispoziŃiile art.304 C.pr.civ. conform cărora, 
modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaŃii, numai pentru 
motive de nelegalitate:  pct.3, când hotărârea s-a dat cu încălcarea competenŃei de ordine 
publică a altei instanŃe, invocată în condiŃiile legii. 

Având în vedere că în dezvoltarea acestui motiv de recurs pârâta a menŃionat doar 
că a invocat în faŃa primei instanŃe excepŃia de necompetenŃă teritorială a Judecătoriei 
Zalău şi a solicitat declinarea competenŃei în favoarea Judecătoriei Arad, excepŃie care a 
fost respinsă de instanŃa de fond, soluŃia dată apelului declarat de pârâtă, precum şi 
admiterea excepŃiei inadmisibilităŃii recursului declarat împotriva sentinŃei judecătoriei, 
Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.3 C.pr.civ. nu este incident 
în prezenta cauză.  

Critica pârâtei recurente privitoare la faptul că nu a fost legal citată în faŃa 
instanŃei de apel este apreciată de Curte ca fiind neîntemeiată pentru următoarele 
argumente. 

Astfel, pârâta R.L. a fost legal citată la domiciliul indicat, respectiv Arad, pentru 
termenul de judecată din 19.06.2012, cu menŃiunea de a depune taxa judiciară de timbru 
în valoare de 3 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei, iar  procedura de citare a fost 
îndeplinită prin afişare pe uşa locuinŃei destinatarei întrucât nicio persoană nu a fost 
găsită la domiciliu,  conform art. 92 alin.4 C.pr.civ., aşa cum rezultă din dovada de 
îndeplinire a procedurii de citare anexată la  dosarul de apel. 

Prin urmare, susŃinerea recurentei referitoare la faptul că nu a primit nicio citaŃie 
nu poate fi reŃinută de Curte deoarece potrivit art.100 alin.4 C.pr.civ.,  procesul verbal 
face dovadă până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care 
l-a încheiat, iar pe de altă parte, pârâta personal a recunoscut în faŃa instanŃei de recurs că 
locuieşte în Arad. 

De asemenea, susŃinerea pârâtei recurente referitoare la faptul că reprezentanta ei, 
C.C. cu siguranŃă nu s-a prezentat în faŃa instanŃei nu corespunde realităŃii deoarece atât 
din cuprinsul încheierii civile pronunŃată în şedinŃa publică din 19.06.2012, prin care s-a 
recalificat calea de atac exercitată de pârâtă din recurs în apel, cât şi din cuprinsul părŃii 
introductive a deciziei   atacate, rezultă că la apelul nominal s-a prezentat, în 
reprezentarea pârâtei R.L., d-na avocat C.C. care a apus concluzii de recalificare a căii de 
atac în apel, la dosarul cauzei existând împuternicirea avocaŃială nr.68/12.05.2012 
anexată la f.8 din dosarul de apel. 

Hotărârile judecătoreşti mai sus arătate constituie din punct de vedere probator 
înscrisuri autentice, astfel încât în ceea ce priveşte constatările personale ale 
judecătorilor, acestea fac dovada până la înscrierea în fals, procedură de care recurenta nu 
a înŃeles să se prevaleze în prezentul recurs.. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în speŃă nu sunt incidente motivele 
de recurs prevăzute de art.304 pct.3 şi art.312 alin.5 teza I C.pr.civ., astfel că în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta R.L. împotriva 
deciziei civile nr. 36 din 19 iunie 2012 a Tribunalului Sălaj, pe care o menŃine, ca fiind 
legală. 



Având în vedere împrejurarea că  reclamantul intimat şi-a construit apărarea în 
principal prin invocarea excepŃiei tardivităŃii recursului declarat de pârâtă, iar ulterior prin 
notele de şedinŃă depuse la data de 16.11.2012 a solicitat respingerea recursului ca tardiv, 
iar excepŃia de procedură  a fost respinsă, Curtea apreciază că recurenta nu se află în 
culpă procesuală motiv pentru care nu va acorda intimatului cheltuieli de judecată în 
recurs. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 
 
 

Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenŃă, cu măsura 
plasamentului la casa de tip familial. Minor abuzat sexual de tatăl său 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4184/R din 5 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 1233 din 09.08.2012 pronunŃată de Tribunalul Maramureş, 
a fost admisă cererea formulată de petenta DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Maramureş, în contradictoriu cu intimaŃii B.E., T.I., şi în consecinŃă s-
a dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenŃă instituit la Centru de 
primire în regim de urgenŃă Sighetu MarmaŃiei cu măsura plasamentului la Casa de Tip 
Familial nr. 1 Ocna Şugatag, cu privire la minorul T.R.V., născut în Vişeu de Sus, la 
27.02.2006, fiul intimaŃilor B.E. şi T.I.. 

S-a dispus delegarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana copilului către 
şeful Casei de Tip Familial nr. 1 Ocna Şugatag, iar cele cu privire la bunurile sale către 
Consiliul JudeŃean Maramureş. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Copilul este născut la data de 27.02.2006 în Vişeu de Sus, fiind fiul intimaŃilor 

B.E. şi T.I.. 
Din raportul privind situaŃia minorului şi actele dosarului reiese că minorul T.R.V. 

provine dintr-o relaŃie de concubinaj a intimaŃilor B.E. şi T.I., iar după despărŃirea 
părinŃilor, minorul a fost încredinŃat, prin sentinŃa civilă nr. 804/21.03.2011, spre creştere 
şi educare tatălui T.I.. Conform aceleiaşi sentinŃe civile, mama minorului, numita B.E., 
era obligată să plătească pe seama minorului suma de 100 lei lunar cu titlu de pensie de 
întreŃinere, începând cu data intentării acŃiunii şi până la noi dispoziŃiuni. În prezent 
intimata B.E., deşi are domiciliul legal în localitatea Vişeu de Sus, str. A., nu locuieşte la 
adresa respectivă, informaŃia a fost furnizată de către Primăria Vişeu de Sus, prin 
adeverinŃa nr. 8018/19.06.2012. Tatăl minorului, intimatul T.I., locuieşte împreună cu 
mama lui, bunica paternă a minorului, d-na T.A., care este văduvă şi are o pensie de 350 
lei pe lună. LocuinŃa este formată dintr-o singură cameră, iar condiŃiile de locuit sunt 
nesatisfăcătoare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil. Intimatul T.I. nu realizează 
niciun venit stabil, pentru a supravieŃui prestează diverse munci ocazionale, şi, conform 
celor constatate prin ancheta socială, consumă frecvent băuturi alcoolice. Din cauza 
lipsurilor din familie minorul în cauză mergea frecvent la FundaŃia ”Casa Luminii” din 
Vişeu de Sus, unde servea masa şi uneori dormea. La fundaŃia respectivă se afla şi în ziua 
în care a fost sesizat cazul la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Maramureş şi de acolo a fost ridicat de către reprezentanŃii DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Maramureş, care erau însoŃiŃi de către agent 
principal G.I. din cadrul I.P.J. Maramureş - PoliŃia Vişeu de Sus şi adus la Centrul de 



primire în regim de urgenŃă Sighetu MarmaŃiei. Deoarece exista suspiciunea de abuz 
sexual, în data de 19.06.2012, minorul a fost însoŃit la Spitalul municipal Sighetu 
MarmaŃiei şi a fost consultat de către medicul chirurg. În data de 20.06.2012, conform 
procedurii, minorul a fost supus unui examen medico legal în urma căruia s-a constatat de 
către expert medico-legal Dr. I.C. că minorul a fost abuzat sexual. În urma evaluării 
psihologice efectuate asupra minorului, psihologul din cadrul Centrului de primire în 
regim de urgenŃă Sighetu MarmaŃiei, a concluzionat că tatăl minorului ar fi cel care l-a 
abuzat sexual pe copil. 

S-a constatat astfel, că şi în prezent minorul T.R.V. este lipsit de ocrotirea 
părinŃilor săi, ceea ce implică luarea unei măsuri de protecŃie specială.  

Constatând că adoptarea măsurii propuse de către petentă satisface interesul 
minorului T.R.V., în temeiul dispoziŃiilor art. 58, art. 68 din Legea nr. 272/2004, instanŃa 
a admis acŃiunea conform dispozitivului prezentei hotărâri. 

Împotriva acestei sentinŃe a formulat recurs reclamantul T.I. prin care a solicitat 
admiterea recursului, casarea sentinŃei civile recurate şi trimiterea cauzei în rejudecare 
instanŃei de fond, iar în subsidiar modificarea în tot a sentinŃei în sensul respingerii 
acŃiunii reclamantului  

În motivare se arată că reclamantul este tatăl minorului T.R.V. născut la data de 
27.02.2006, iar acesta a locuit până în luna iunie la el, împreună cu bunica sa maternă, 
respectiv mama reclamantului.  

Acesta arată că nu este adevărat că locuinŃa acestora este formată dintr-o singură 
cameră şi că nu ar avea condiŃii satisfăcătoare pentru creşterea unui copil. LocuinŃa 
acestuia este formată din mai multe încăperi, iar locuinŃa mamei este formată din 2 
camere, hol şi dependinŃe. De asemenea mama reclamantului beneficiază de o pensie de 
350 lei lună.  

Solicită efectuare unei anchete sociale la domiciliul acestora care să ateste 
condiŃiile de care dispun pentru creşterea acestui copil. 

Acesta mai arată că nu este adevărat că ar fi abuzat sexual de fiul său sau că l-ar fi 
neglijat.  

Hotărârea instanŃei de fond este total nelegală şi netemeinică şi se întemeiază doar 
pe presupuneri. Nu există nici o probă că reclamantul ar fi abuzat de acest copil. A fost 
supus unui test poligraf efectuat de organele de poliŃie care au arătat că reclamantul nu a 
abuzat de acest copil. Acesta a încercat să-şi vizitez copilul la Centru de primire în regim 
urgenŃă Sighetu MarmeŃiei dar nu i s-a permis până la finalizarea dosarului  

Reclamantul mai arată că este cunoscut în societate ca un om liniştit, cu un 
comportament adecvat, foarte muncitor şi fără probleme. În perioada în care este plecat la 
muncă copilul rămâne în îngrijirea mamei sale (bunicii sale), de care s-a ataşat foarte 
mult. Nu este consumator de alcool, şi nu are nici antecedente penale.  

Prin întâmpinarea formulată pârâta DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Maramureş solicită respingerea recursului şi menŃinerea ca 
temeinică şi legală a sentinŃei civile recurate. 

În motivare se arată că din documentele depuse la dosarul cauzei certificat medico 
legal nr. 419/20.06.2012 eliberat de Dr. I.C., Raport psihologic de evaluare iniŃială nr. 
955/18.06.2012 întocmit de către Psiholog V.G. si raport nr. 996/26.06.2012 reiese fără 
dubiu faptul ca reintegrarea minorului in familie nu este oportuna, de asemenea nici 
bunica paterna nu prezintă garanŃii pentru creşterea si îngrijirea minorului si nu in ultimul 



rând raportat la nefinalizarea cercetărilor privind presupusul abuz sexual al minorului de 
către tatăl biologic apreciază că este in interesul copilului să se menŃină dispoziŃiile 
sentinŃei recurate. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Principalul motiv pentru care s-a luat măsura de protecŃie este acela că există 

suspiciunea de abuz sexual din partea recurentului asupra minorului, care este copilul său, 
iar cu privire la aceste suspiciuni există o anchetă penală în curs de desfăşurare. 

Această statuare este în stadiul unei suspiciuni iar nu a unei afirmaŃii cu caracter 
de adevăr, iar faŃă de certificat medico legal eliberat în cauză, faŃă de Raportul psihologic 
de evaluare iniŃială şi raportul nr. 996/26.06.2012 reiese că reintegrarea minorului în 
familie nu este oportună în acest moment. 

Doar faŃă de această suspiciune trebuie considerat că este în interesul copilului de 
a se lua măsura de protecŃie, prin prisma art. 58 şi urm. din Legea nr. 272/2004, pentru că 
minorul este în mod legal încredinŃat tatălui, mama acestui minor nu poate fi găsită iar 
mama recurentului nu prezintă suficiente garanŃii pentru creşterea copilului, astfel că o 
altă soluŃie nu este posibilă. 

În ce priveşte celelalte motive subsidiare, locuinŃa recurentului este formată dintr-
o singură cameră, iar condiŃiile de locuit sunt nesatisfăcătoare pentru creşterea şi 
îngrijirea unui copil, după cum rezultă din ancheta socială, şi recurentul nu realizează 
venituri, iar afirmaŃiile contrarii ale recurentului nu au fost dovedite, solicitarea de 
efectuare în recurs a unei anchete sociale este inadmisibilă prin prisma art. 305 Cod 
procedură civilă. 

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) 

 
 

PrecripŃia dreptului la acŃiune pentru plata drepturilor salariale 
recalculate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4190/R din 8 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr.1278 din 27.06.2012, pronunŃată de Tribunalul BistriŃa 
Năsăud, a fost admisă excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiunea în plata drepturilor 
recalculate pe perioada 1.08.2008 – 21.02.2009, invocată din oficiu de instanŃă. 

Au fost respinse ca neîntemeiate cererile de anulare a deciziei nr. 
21750/28.09.2011 şi de plată a drepturilor recalculate începând cu data de 22.02.2009 
formulate de reclamantul J.V. împotriva pârâtei Casa Teritorială de Pensii BistriŃa-
Năsăud. 

A fost respins ca fiind prescris dreptul reclamantului la acŃiunea în plata 
drepturilor recalculate pe perioada 1.08.2008 – 21.02.2009. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul este pensionar pentru 
limită de vârstă începând din data de 12 octombrie 1980, drepturile sale de pensie fiind 
stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977. 

În prezentul cadru procesual reclamantul contestă decizia de recalculare a pensiei 
sale emisă la data de 28 septembrie 2011, solicitând recalcularea drepturilor cu începere 



din 1 august 2008, pe considerentul că la stabilirea punctajului mediu anual s-a împărŃit 
numărul de puncte la un stagiu de cotizare de 30 de ani în loc de stagiul de cotizare de 15 
ani. 

Totodată, s-a invocat faptul că deşi art. 57 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 prevede 
un stagiu complet de cotizare de 22 ani şi 6 luni în cazul persoanelor care au desfăşurat 
activitate în zona I de expunere la radiaŃii, în calcul s-a luat stagiul de cotizare de 30 de 
ani. 

Întrucât cererea reclamantului de recalculare a pensiei s-a formulat la data de 
23.08.2011, iar conform art. 107 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, drepturile se acordă din 
luna următoare celei în care s-a înregistrat solicitarea, dreptul la acŃiune pentru obŃinerea 
drepturilor de pensie aferente perioadei 1.08.2008 – 21.02.2009 este prescris, cererea 
fiind formulată cu depăşirea termenul legal de 3 ani. 

Întrucât este vorba de o prescripŃie începută şi împlinită anterior intrării în vigoare 
a Noului Cod civil, devin incidente dispoziŃiile Decretului nr. 167/1958, astfel încât 
prescripŃia poate fi invocată şi din oficiu de instanŃă (aşa cum s-a procedat la termenul din 
20 iunie 2012). 

Pentru perioada ulterioară, începând cu data de 1 septembrie 2008 şi până la data 
de 1.01.2011 de când s-a stabilit acordarea drepturilor prin decizia de recalculare a 
pensiei emisă la data de 28.09.2011 contestată în prezentul cadru procesual legalitatea 
modului de stabilire a pensiei nu mai poate fi analizată în condiŃiile în care de la 
momentul pensionării şi până la data emiterii deciziei contestate, în favoarea 
reclamantului au fost emise mai multe decizii de recalculare a pensiei, în diferite perioade 
de timp, care nu au fost contestate de reclamant. Este vorba de deciziile emise la datele de 
22.10.2004, 28.02.2005, 1.10.2008. 

 Potrivit art. 88 al Legii nr. 19/2000, în vigoare la data emiterii deciziilor 
anterioare de pensionare, decizia casei de pensii necontestată în termenul legal de 45 de 
zile de la comunicare este definitivă. 

Prin urmare, necontestarea în termenul legal a deciziilor de pensie anterioare celei 
din 28 septembrie 2011, a dus la definitivarea acestora, astfel încât drepturile stabilite 
conform acestora, până la data aplicării deciziei din 28 septembrie 2011 nu mai pot fi 
modificate. 

Prin urmare, cererea de acordare a unor drepturi retroactiv până la data de 
1.01.2011 de când s-au stabilit drepturile prin decizia din 28 septembrie 2011, nu este 
întemeiată. 

În ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia deciziei emise la data de 28 
septembrie 2011, aceasta poate privi numai intervalul cuprins între data stabilirii 
drepturilor prin decizia contestată – 1.01.2011 şi data stabilirii noilor drepturi prin decizia 
nr. 21750/16.11.2011 – 1.09.2011. 

Aceasta întrucât la data de 16 noiembrie 2011 pârâta a emis o nouă decizie de 
recalculare a pensiei, cu acordarea de drepturi din 1 septembrie 2011, decizie care nu a 
fost contestată de reclamant, astfel încât potrivit art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 
aceasta a devenit definitivă la expirarea termenului de contestare. 

Criticile reclamantului privitoare la luarea în considerare a stagiului de cotizare de 
30 de ani nu sunt întemeiate şi nu pot fi reŃinute de instanŃă. 

Conform deciziei în interesul legii nr. 40/2008 pentru persoanele al căror drept la 
pensie s-a deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care şi-au desfăşurat 



activitatea în grupe speciale de muncă stagiul de complet de cotizare utilizat la 
determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 
3/1977. 

Acest articol reglementează dreptul persoanelor care au lucrat în grupa I sau II de 
muncă de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare şi de majorarea vechimii în 
muncă (în sensul că un an de muncă lucrat în grupa I echivala cu un an şi jumătate 
vechime în muncă), aşa cum se reŃine şi în considerentele deciziei în interesul legii. 

Practic, singurele facilităŃi acordate au fost acordarea sporului de grupă şi 
posibilitatea pensionării înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Ca atare, prin 
majorarea vechimii în muncă potrivit art. 14 lit. a din Legea nr. 3/1977 persoanele care au 
lucrat în grupa I de muncă ajungeau mai repede la vechimea minimă de 30 de ani 
prevăzută pentru pensionare pentru limită de vârstă faŃă de persoanele care au lucrat în 
condiŃii normale, fără însă ca stagiul complet de cotizare să fie altul decât cel minim de 
30 de ani. 

Aşa cum a reŃinut instanŃa supremă în cuprinsul deciziei în interesul legii, 
dispoziŃiile art. 43 din Legea nr. 19/2000 invocate de reclamant, nu sunt aplicabile, 
prevederile Legii nr. 19/2000 fiind aplicabile numai persoanelor care s-au pensionat după 
data intrării sale în vigoare, nu şi persoanelor care s-au pensionat în perioada de incidenŃă 
a Legii nr. 3/1977. 

De asemenea, nu poate fi reŃinut nici stagiul de cotizare de 22 de ani şi 6 luni 
prevăzut de art. 57 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 pe considerentul că dispoziŃia este 
aplicabilă persoanelor care se pensionează după data intrării în vigoare a actului 
normativ. Or, reclamantul avea deja statutul de pensionar la momentul intrării în vigoare 
a noii legii a pensiilor, astfel că dispoziŃiile sale nu pot fi aplicate retroactiv. 

Nu poate fi reŃinută nici practica judiciară a CurŃii de Apel Oradea invocată de 
reclamant, pe de o parte întrucât ea nu constituie izvor de drept, iar pe de altă parte pentru 
că ea contravine considerentelor deciziei nr. 40/2008 în interesul legii, atât timp cât reŃine 
incidenŃa dispoziŃiilor Legii nr. 19/2000, act normativ care, aşa cum a reŃinut instanŃa 
supremă, este incident numai persoanelor pensionate după data intrării sale în vigoare. 

Stagiul complet de cotizare utilizat în cazul reclamantului la determinarea 
punctajului mediu anual reprezintă potrivit art. 2 alin. 1 din HG nr. 1550/2004 vechimea 
integrală în muncă prevăzută de legislaŃia în vigoare la data deschiderii dreptului la 
pensie, în cazul reclamantului fiind vorba de Legea nr. 3/1977, potrivit art. 2 alin. 3 din 
HG nr. 1550/2004. 

Potrivit art. 8 din Legea nr. 3/1977 pensia pentru limită de vârstă se acorda 
bărbaŃilor care aveau o vechime în muncă de minim 30 de ani şi vârsta prevăzută de lege. 

Prin urmare, şi în cazul persoanelor ce au prestat activitate în grupa I de muncă 
trebuia îndeplinită cerinŃa vechimii în muncă de minim 30 de ani. 

În lipsa vreunei alte reglementări, care să prevadă un stagiu de cotizare mai mic, 
în mod corect a fost luat în calcul stagiul de cotizare de 30 de ani. 

Nu se poate reŃine nici nesocotirea prevederilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, 
atât timp cât un prim beneficiu al numărului suplimentar de puncte s-a acordat în baza 
OUG nr. 100/2008 (0,16667 puncte), sens în care s-a emis decizia din 1 octombrie 2008, 
necontestată. 

Totodată, aşa cum rezultă din cuprinsul deciziei contestate, reclamantului i s-a 
calculat un punctaj suplimentar în baza art. 169 din Legea nr. 263/2010 de 0,62747 



(calculat corect prin împărŃire de 30, ce reprezintă stagiu minim de cotizare prevăzut de 
Legea nr. 3/1977 aplicabilă reclamantului) din care s-a dedus punctajul de care a 
beneficiat în baza UG nr. 100/2008 de 0,16667, rezultând în final o diferenŃă în plus 
acordată de 0,46080 puncte. 

Întrucât decizia contestată produce efecte pe perioada cuprinsă între data 
recunoaşterii dreptului 1.01.2011 şi data acordării drepturilor prin noua decizie 
1.09.2011, tribunalul nu poate reŃine că decizia contestată ar fi lipsită de obiect, aşa cum 
s-a solicitat de pârâtă. 

În baza considerentelor relevate şi a textelor legale aplicate, tribunalul a admis 
excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune în plata drepturilor recalculate pe perioada 
1.08.2008 – 21.02.2009; a respins ca neîntemeiate cererile de anulare a deciziei nr. 
21750/28.09.2011 şi de plată a drepturilor recalculate începând cu data de 22.02.2009, a 
respins ca fiind prescris dreptul la acŃiunea în plata drepturilor recalculate pe perioada 
1.08.2008 – 21.02.2009. 

Împotriva acestei hotărâri, reclamantul J.V. a declarat recurs prin care a solicitat 
modificarea sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii. 

În motivarea recursului s-a invocat omisiunea primei instanŃe de a se pronunŃa 
asupra criticii privind nerespectarea de către pârâtă a procedurii prevăzute de Legea 
nr.263/2010. 

În acest sens, se arată că formularea contestaŃiei împotriva deciziei 
nr.21780/28.09.2011 îl scuteşte pe reclamant de obligaŃia de a ataca deciziile ulterioare, 
în care se stabileşte acelaşi stagiu de cotizare. 

Activitatea reclamantului se încadrează în categoria specială prevăzută de art.20 
lit.b din Legea nr.19/2000 şi de art.57 alin.3 din Legea nr.263/2010. 

Se contestă dezlegarea primei instanŃe privind inaplicabilitatea în speŃă a Legii 
nr.263/2010, susŃinându-se de către reclamant că decizia din 28.09.2011 a fost emisă 
tardiv însă în baza Legii nr.263/2010. 

Nu este aplicabilă Decizia nr.40/2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, ci 
art.57 alin.3 din Legea nr.263/2010. 

Acordarea drepturilor trebuie să aibă loc din 01.01.2011, iar atacarea deciziei din 
16.11.2011 nu era necesară deoarece pârâta nu a soluŃionat contestaŃia din prezentul 
litigiu. 

În afara termenului de recurs (18.09.2012) reclamantul a depus precizări ale 
motivelor de recurs care nu pot fi examinate în raport de tardivitatea formulării lor, 
conform art.301 C.pr.civ. 

Pârâta Casa JudeŃeană de Pensii BistriŃa-Năsăud a depus întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului ca nefondat arătând că recurentul este beneficiar al pensiei 
pentru limită de vârstă începând cu anul 1980; drept stabilit la data de 12.10.1980, în 
temeiul prevederilor Legii nr.3/1970. 

Întrucât data iniŃială a înscrierii la pensie a fost în cazul acestuia – 12.10.1980 
(data anterioară intrării în vigoare a prevederilor HG nr.267/1990), potrivit normelor 
tehnice de aplicare a HG nr.1550/2004 – stagiul de cotizare utilizat pentru determinarea 
punctajului mediu anual şi a pensiei în aceste situaŃii este de 30 de ani. 

Criticile aduse modului de calcul al punctajului prin susŃinerea excepŃiei 
consacrată de art.57 alin.1, alin.3 nu pot fi reŃinute în cauză şi aceste prevederi legale nu 



pot retroactiva. Toate deciziile emise în dosarul de drepturi, cu excepŃia celei ce a făcut 
obiectul prezentei acŃiuni, au rămas definitive. 

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel va respinge 
ca nefondat recursul pentru următoarele considerente: 

Scopul urmărit de reclamant prin acŃiunea dedusă judecăŃii este de a se utiliza la 
recalcularea pensiei sale un stagiu de cotizare de 15 ani în locul celui de 30 de ani, ca 
urmare a desfăşurării activităŃii sale în subteran, într-un mediu radioactiv. 

Prin decizia nr.21750/22.10.2004 (fila 81), emisă cu ocazia recalculării pensiei în 
baza OUG nr.4/2005 (reclamantul fiind pensionat din 01.05.1970 în baza Legii 
nr.27/1966) s-a stabilit că stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, aspect care a 
rămas definitiv prin necontestare. 

În baza art.169 din Legea nr.263/2010, reclamantului i s-a acordat creşterea 
suplimentară a punctajului ca urmare a desfăşurării activităŃii în grupa I de muncă, 
reŃinându-se că stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, ceea ce apare stabilit şi prin 
decizia emisă în aplicarea OUG nr.100/2008 (fila 78). 

Or, solicitarea reclamantului de a se utiliza un stagiu de 15 ani tinde la stabilirea 
unui beneficiu necuvenit deoarece i s-a valorificat, conform art.169 din Legea 
nr.263/2010 stagiul de cotizare realizat în condiŃiile grupei I de muncă. 

Este real că reclamantul a depus la pârâtă la data de 20.10.2011 o contestaŃie 
împotriva deciziei din 28.09.2011, adresată Comisiei Centrale de ContestaŃii privind 
tocmai stagiul complet de cotizare iar pârâta nu a transmis această contestaŃie, ci a emis o 
nouă decizie de pensionare în 16.11.2011, cu un punctaj superior. 

Cu toate acestea nu se poate reŃine o vătămare a drepturilor reclamantului 
deoarece a avut acces la o instanŃă mai rapid decât dacă s-ar fi respectat procedura 
prealabilă prevăzută de Legea nr.263/2010, iar instanŃa de judecată i-a examinat pe fond 
cauza, fără a se constata neurmarea procedurii prealabile, iar în situaŃia în care pretenŃiile 
sale ar fi fost întemeiate, ar fi sancŃionat soluŃionarea în fapt a contestaŃiei de către pârâtă. 

De asemenea, incidenŃa art.169 din Legea nr.263/2010 care reglementează expres 
situaŃia persoanelor pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, cum este 
reclamantul împiedică aplicarea art.57 din aceeaşi lege, invocat de reclamant şi care se 
referă prin urmare numai la persoanele pensionate în baza Legii nr.263/2010. 

Concluzionând că stagiul complet de cotizare de 30 de ani a fost stabilit în mod 
definitiv prin deciziile din 2004 şi 2008, precum şi că reclamantul a fost vătămat prin 
soluŃionarea contestaŃiei de către pârâtă deoarece a avut acces nestânjenit la instanŃă, care 
i-a examinat pe fond acŃiunea, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va 
respinge ca nefondat recursul reclamantului. (Judecător Sergiu Diaconescu) 

 
 
 

Cadru didactic. Drepturi salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 
221/2008. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4162/R din 3 octombrie 2012  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, SINDICATUL L. I.P.C., în 
numele reclamantei M.M.D., a chemat în judecată pe pârâŃii GRUPUL SCOLAR „X.” 
DEJ, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ şi PRIMARUL MUNICIPIULUI 



DEJ, solicitând obligarea primului pârât, în calitate de angajator, respectiv ordonator de 
credite, la alocarea, calcularea si la plata diferenŃelor de drepturi salariale neacordate 
rezultate din neaplicarea Legii 221/2008 reprezentând diferenŃa dintre drepturile salariale 
efectiv încasate si cele cuvenite începând cu data de 01.10.2008 actualizate in funcŃie de 
coeficientul de inflaŃie până la data efectivă a plătii.  

De asemenea, reclamanta a cerut obligarea pârâŃilor CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI DEJ şi PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ să asigure si să aloce 
fondurile necesare efectuării plăŃii drepturilor salariale pe care le-a solicitat în acŃiunea 
introductivă. 

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că este angajata Grupului Şcolar „X.” Dej 
şi a cerut aceste drepturi întrucât Guvernul României a aprobat la 30.01.2008 prevederile 
O.G.nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din 
învăŃământ. 

Potrivit alin.l lit.b din această ordonanŃă, coeficientii de multiplicare prevăzuti 
pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II definitiv, debutant, cele cu 
studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare 
sunt majoraŃi cu 10% începând cu 01.01.2008 faŃă de nivelul din 31.12.2007. 

Conform art.1 alin.l lit.c din aceeasi ordonanŃă, pentru funcŃiile didactice 
prevăzute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare l,000 va fi : 

- 01.01-31.03.2008 259.593 lei; 
- 01.04-30.09.2008 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%; 
- 01.10-31.10.2008 291,678 lei, respectiv o creştere cu încă 6%.; 
Valoarea coeficientului de multiplicare l,000 pentru această perioadă poate deveni 

299,933 lei, în condiŃiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit 
bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creşterea produsului intern brut, Ńinta de inflaŃie 
precum si nivelul productivităŃii muncii. 

Potrivit susŃinerilor reclamantului O.G. nr. 15/2008 a fost aprobată cu modificări 
de către Parlamentul României prin Legea 221/27.10.2008, principala modificare 
constând în majorarea coeficientului de multiplicare l,000 pentru personalul didactic si 
didactic auxiliar la 400 lei pentru perioada 01.10-31.12.2008 şi care reprezintă valoarea 
de referinŃă pentru creşterile salariale ulterioare şi pârâŃii nu au procedat la calculul si la 
plata drepturilor salariale potrivit acestei legi. 

În drept, sunt invocate prevederile art. 109, art. 242 alin.2 si art. 274 alin.1 
Cod.proc.civilă, O.G. nr. 15/2008, aşa cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 
221/2008, art. 159-171 din Codul Muncii, art. 208-210 din Legea nr. 62/2011. 

Pârâtul Primarul Municipiului Dej a formulat întâmpinare prin care a invocat 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive, solicitând respingerea acŃiunii. 

Prin sentinŃa civilă nr. 5535/24.05.2012, pronunŃată de Tribunalul Cluj, s-a 
constatat ca fiind prescris dreptului material la acŃiune al reclamantei pentru perioada 
01.10.2008 – 27.01.2009, s-a admis în parte acŃiunea formulată de către reclamanta 
M.M.D., prin SINDICATUL L.I.P.C., în contradictoriu cu pârâŃii: GRUP ŞCOLAR „X.” 
DEJ, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ şi PRIMARUL MUNICIPIULUI 
DEJ şi în consecinŃă, a fost obligată unitatea şcolară pârâtă, în calitate de angajator, la 
calcularea şi la plata către reclamantă a diferenŃelor de drepturi salariale neacordate, 
rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, reprezentând diferenŃa dintre drepturile 
salariale efectiv încasate şi cele cuvenite în conformitate cu prevederile Legii nr. 



221/2008 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 15/2008, începând cu 27.01.2009 
şi până la 31.12.2009, sume actualizate în funcŃie de coeficientul de inflaŃie, până la data 
efectivă a plăŃii.  

Au fost obligaŃi pârâŃii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ şi 
PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ la alocarea fondurilor necesare plăŃii drepturilor 
salariale obiect al prezentei cauze. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Reclamanta M.M.D. este cadru didactic al pârâtului Grupul Şcolar „X.” Dej. 
Acesteia nu i s-au achitat drepturile prevăzute de OG nr. 15/2008, aşa cum a fost 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. 
Curtea ConstituŃională a României, prin decizia nr. 93/15.10.2008, a constatat că 

Legea 221/2008 privind aprobarea OG 15/2008 este constituŃională însă Guvernul 
României a emis OUG 136/2008 care limitează efectele creşterilor salariale dispuse prin 
Legea 221/2008 şi prin OUG 151/2008 ceea ce face inaplicabilă respectiva lege.  

Împotriva acestor două ordonanŃe a fost ridicată excepŃia de neconstituŃionalitate 
privind prevederile art. 1,2 şi 4 din OUG 136/2008 şi prevederile art.I pct.2 şi 3 din OUG 
nr. 151/2008. 

Prin decizia nr. 843/02.06.2009 şi decizia nr.989/30.06.2009 Curtea 
ConstituŃională a admis excepŃia de neconstituŃionalitate si a constatat că disp.art. I pct.2 
si 3 din OUG nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 15/2008 privind 
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăŃământ şi art.2 şi 
art.3 din O.U.G. nr.1/2009 sunt neconstituŃionale. 

Curtea ConstituŃională a folosit aceleaşi argumente care au stat la baza constatării 
neconstituŃionalităŃii O.U.G.nr. 136/2008 si a statuat că adoptarea ordonanŃelor de 
urgenŃă numai in scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul 
salarizării personalului din învăŃământ adoptată de Parlament încalcă prevederile art. 1 
alin.4, art. 61 alin.l si art.115 alin.4 din legea fundamentală si este contrară dispoziŃiilor 
art. 115 alin.6 coroborate cu cele ale art. 41 si art. 47 alin.7 din ConstituŃia Românei. 

S-a mai remarcat că atât prin dispoziŃiile art.2 şi art.3 din O.U.G.nr.1/2009 cât şi 
prin dispoziŃiile art.2 şi art.3 din O.U.G.nr.31/2009 şi art.2 din O.U.G. nr.41/2009 se aduc 
modificări ale unor prevederi introduse prin art.I pct.2 şi 3 din O.U.G. nr.151/2008 ce au 
fost declarate neconstituŃionale.  

Salariul constituie obiect, dar si cauza contractului individual de muncă. ObligaŃia 
principală a angajatorului este cea de plata salariului, orice reŃinere din salariu putând fi 
operată doar în cazurile si în condiŃiile prevăzute de lege.  

Potrivit dispoziŃiilor art.159 şi art.161 din Codul muncii salariile se plătesc 
înaintea oricărei obligaŃii băneşti ale angajatorului iar plata acestora se dovedeşte prin 
semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care 
demonstrează efectuarea plăŃii către salariatul îndreptăŃit.  

FaŃă de cele ce preced, reŃinând că reclamanta nu şi-a primit toate drepturile 
salariale stabilite şi recunoscute prin actele normative anterior arătate, precum şi faptul că 
prevederile O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce urmau a se acorda în cursul 
anilor 2008 si 2009 personalului din învăŃământ au fost în vigoare până în data de 
31.12.2009, în condiŃiile în care aceste prevederi au fost aprobate prin Legea 221/2008, 
tribunalul a admis cererea reclamantului în conformitate cu prevederile art.208 si urm. 
din Legea nr. 62/2011, coroborate cu prevederile art.159 alin.2 Codul muncii.  



Drept urmare, primul pârât a fost obligat să calculeze şi să plătească drepturilor 
solicitate şi cuvenite reclamantei, reprezentând diferenŃa dintre drepturile salariale efectiv 
încasate şi cele cuvenite în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 pentru 
aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 15/2008, începând cu data de 27.01.2009 şi până la 
data de 31 decembrie 2009, actualizate în funcŃie de coeficientul de inflaŃie, până la data 
efectivă a plăŃii, iar ceilalŃi pârâŃi au fost obligaŃi la alocarea fondurilor necesare plŃii 
acestor drepturi. 

Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs atât M.M.D., prin Sindicat, cât şi 
PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Prin recursul declarat, reclamanta, prin Sindicat, a invocat faptul că în mod 
greşit prima instanŃă a constatat ca fiind prescris dreptul la acŃiune al reclamantei privind 
drepturile salariale solicitate pentru perioada: 1 ianuarie-27 ianuarie 2009, deşi plata 
drepturilor salariale se face in perioada 5 - 15 a lunii curente pentru luna precedenta, 
conform Ordinului Ministrului finanŃelor nr. 86 din 2005, modificata prin Ordinul 
Ministrului finanŃelor nr. 1319/2006, astfel încât drepturile salariale aferente lunii 
ianuarie 2009 s-au achitat în perioada 5 - 15 februarie 2009. 

Prin urmare, s-a arătat că termenul de prescripŃie de 3 ani a început sa curgă de la 
data la care trebuia să se facă plata drepturilor salariale pentru luna ianuarie 2009, astfel 
încât, la data introducerii acŃiunii, 27.01.2012, nu sunt prescrise drepturile salariale 
aferentei perioadei 1 ianuarie - 27 ianuarie 2009.  

În drept, se invocă dispoziŃiile art. 304 pct.9 Cod procedura civila.  
Recurentul PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ critică sentinŃa primei instanŃe 

pentru următoarele motive: 
InstanŃa de fond nu a luat în considerare faptul că Primarul Municipiului Dej nu 

este angajator al reclamantei şi nici nu va putea aloca fonduri, dacă acestea nu sunt 
aprobate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către 
Ministerul FinanŃelor Publice. 

S-a mai arătat că politica salarială din învăŃământ nu este promovată de către 
primar, iar decizia cu privire la drepturile salariale nu este atributul primarului unei 
unităŃi administrativ-teritoriale.  

In consecinŃă, se invocă faptul că drepturile salariale solicitate nu pot fi plătite din 
bugetul local, decât dacă sunt aprobate şi virate în bugetul Municipiului Dej de către 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul FinanŃelor Publice. 

Potrivit art.167 din Legea 84/1995,unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat 
funcŃionează ca unităŃi finanŃate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităŃilor 
administrativ teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi 
din alte surse, potrivit legii.  

Se mai arată că bugetul unităŃii de învăŃământ, care include şi salariile cu 
personalul, este avizat de consiliul de administraŃie al unităŃii şcolare şi, însoŃit de nota de 
fundamentare, este înaintat consiliului local. Acesta din urma îşi însuşeşte proiectul de 
buget al unităŃilor de învăŃământ de pe raza unităŃii administrativ teritoriale şi este îl 
înaintează către consiliul judeŃean, care, la rândul său, îl înaintează Ministerului EducaŃiei 
şi Cercetări şi Ministerului de FinanŃe, care fundamentează fondurile pentru învăŃământ.  

In susŃinerea acestei afirmaŃii, se invocă prevederile art.28 din Hotărârii nr.2192 
din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 
administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat.  



Analizând recursul formulat de SINDICATUL L.I.P.C., în numele şi pentru 
membrul de sindicat M.M.D., se reŃine că acesta este fondat, pentru următoarele 
considerente: 

În mod greşit prima instanŃă a admis excepŃia prescripŃiei dreptului material la 
acŃiune în ceea ce priveşte pretenŃiile reclamantei aferente perioadei 01.01.2009-
27.01.2009, deşi drepturile salariale ale acesteia pentru luna ianuarie au fost plătite 
acesteia abia în luna următoare, februarie 2009, conform Ordinului Ministrului FinanŃelor 
nr.86 din 2005, modificat prin Ordinul Ministrului FinanŃelor nr.1319/2006, aceasta fiind 
data la care intimata a luat cunoştinŃă despre prejudiciul suferit. 

Astfel, la data introducerii acŃiunii, respectiv 27.01.2012, dreptul la acŃiune 
privind diferenŃele de drepturi salariale cuvenite pentru luna ianuarie 2009 nu era 
prescris, cererea fiind introdusă înlăuntrul termenului prevăzut de art.166 alin.2 din Codul 
muncii aplicabil la data când termenul de prescripŃie a început să curgă. 

În ceea ce priveşte recursul declarat de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI 
DEJ, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziŃiilor legale aplicabile în 
cauză, se reŃine că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente: 

Potrivit disp.art.36 alin.2 lit.d) din legea nr.215/2001 privind administraŃia locală, 
consiliul local are ca atribuŃie aprobarea bugetului local şi repartizarea fondurilor 
necesare unităŃilor şcolare, iar primarul, conform disp.art.63 alin.4 lit.a) din aceeaşi lege, 
exercită funcŃia de ordonator principal de credite. 

Drepturile salariale ale cadrelor didactice se asigură din surse bugetare, aşa cum o 
indică art. 167 alin.1 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, unde se prevede 
că: „unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat funcŃionează ca unităŃi finanŃate din 
fonduri alocate prin bugetele locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale pe a căror rază 
îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii”. 

Conform disp.art.16 din H.G. nr.2192/2004, finanŃarea unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităŃilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi 
din alte surse, potrivit legii. 

În acest sens, în mod corect prima instanŃă a reŃinut că reclamanta este 
îndreptăŃită, la plata diferenŃelor salariale cuvenite, potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 
221/2008, drepturi de care aceasta a fost lipsită în mod nejustificat. 

 Curtea reŃine astfel că aceste dispoziŃii legale trebuiau să fie avute în vedere de 
către consiliile locale în fundamentarea deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate 
învăŃământului. 

În acest sens, potrivit disp.art.33 din H.G. nr.2192/2004, în procesul de 
fundamentare a deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate învăŃământului, în 
subordinea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi a consiliilor locale funcŃionează 
organisme consultative de specialitate cu atribuŃii în acest domeniu. 

Astfel, nu se poate reŃine că recurentul nu are calitate procesuală pasivă în cererea 
reclamantei de obligare la alocarea sumelor de bani necesare plăŃii drepturilor salariale 
solicitate prin prezenta acŃiune, acesta având un rol însemnat chiar în procesul de stabilire 
a fondurilor ce se impun a fi alocate învăŃământului. 

Conform lit.c) a aceluiaşi articol, la nivelul fiecărei localităŃi funcŃionează o 
comisie locală de finanŃare a învăŃământului preuniversitar constituită prin hotărâre a 
consiliului local, având următoarea componenŃă: 



 1. un viceprimar - preşedinte; 
 2. şeful compartimentului de finanŃare şi administrare a învăŃământului din cadrul 

consiliului local; 
 3. unul-doi contabili ai unităŃilor de învăŃământ din localitate; 
 4. unul-doi directori ai unităŃilor de învăŃământ; 
 5. reprezentanŃii organizaŃiilor sindicale desemnaŃi de sindicatele judeŃene. 
 Pe baza propunerilor comisiei locale de finanŃare, consiliile locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă şi comunică unităŃilor 
de învăŃământ de pe raza lor teritorială nivelul costurilor pe preşcolar/elev pentru 
finanŃarea acestora şi solicită fiecărei unităŃi de învăŃământ proiectele de buget pentru 
anul financiar următor. 

Potrivit art.40 din aceeaşi hotărâre, după aprobarea legii bugetului de stat, 
consiliul judeŃean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu 
asistenŃa tehnică a direcŃiei generale a finanŃelor publice şi a inspectoratului şcolar, 
repartizează unităŃilor administrativ-teritoriale sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat şi, după caz, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la 
dispoziŃia acestora. 

De asemenea, conform art.4 alin.1 din H.G. nr.1618/2009, consiliile locale 
răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de 
învăŃământ cu personalitate juridică. 

Curtea mai constată faptul că recurentul nu a fost obligat la plata salariilor către 
reclamantă, astfel încât nu pot fi reŃinute motivele de recurs prin care se invocă faptul că 
nu există raporturi juridice de muncă între părŃi. 

Recurentul a fost obligat doar să ia măsuri pentru alocarea fondurilor necesare 
plăŃii drepturilor salariale ce se cuvin reclamantei potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 
221/2008. 

Curtea mai reŃine că, având în vedere faptul că, potrivit disp.art.157 alin.2 din 
Codul muncii, sistemul de salarizare a personalului din autorităŃile şi instituŃiile publice 
finanŃate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea 
organizaŃiilor sindicale reprezentative, ca o excepŃie de la regula prevăzută în primul 
alineat al aceluiaşi articol, ce garantează negocierea salariilor cuvenite, nu pot fi reŃinute 
nici motivele de recurs potrivit cărora aplicarea Legii nr.221/2008 nu intra în atribuŃiile 
primarului. 

Astfel, nu se poate reŃine că, deşi Statul a prevăzut imperativ prin lege plata 
drepturilor salariale ale salariaŃilor din învăŃământ din fonduri bugetare, ulterior, în cursul 
aplicării prevederilor legale în vigoare, acordarea efectivă a acestor drepturi băneşti în 
cuantumul legal, să rămână doar o problemă pe care trebuie să şi-o pună şi să o rezolve 
unităŃile şcolare, întrucât dispoziŃiile legale pe care îşi întemeiază acŃiunea reclamanta nu 
prevăd acordarea drepturilor din venituri proprii, cu atât mai mult cu cât marea majoritate 
a şcolilor nici nu realizează asemenea venituri. 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art. 312 alin.2 Cod.proc.civ., urmează 
să se admită recursul declarat de SINDICATUL L.I.P.C., în numele şi pentru membrul de 
sindicat M.M.D., să se modifice în parte sentinŃa primei instanŃe, în sensul de a se 
respinge excepŃia prescripŃiei dreptului material la acŃiune în ceea ce priveşte pretenŃiile 
aferente perioadei 01.01.2009 - 27.01.2009 şi a fi obligat pârâtul GRUPUL ŞCOLAR 



„S.” DEJ la calcularea şi plata către reclamantă a diferenŃelor de drepturi salariale 
neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr.221/2008, reprezentând diferenŃa dintre 
drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite în conformitate cu prevederile Legii 
nr.221/2008 pentru aprobarea OG nr.15/2008, pentru perioada 01.01.2009 - 31.12.2009, 
sumă actualizată cu indicele de inflaŃie la data plăŃii efective, menŃinându-se restul 
dispoziŃiilor sentinŃei atacate. 

Pentru considerentele menŃionate anterior, se va respinge ca nefondat recursul 
declarat de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI DEJ. (Judecător Cristina 
Mănăstireanu) 

 

AcŃiune în răspundere patrimonială. Drepturi băneşti acordate 
salariaŃilor în baza sentinŃei executorii. Modificarea sentinŃei în calea de atac 

a recursului, în sensul respingerii acŃiunii reclamanŃilor. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4240/R din 9 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 4758 din 7 mai 2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a 
admis în parte acŃiunea formulată de către reclamanta O.C.P.I. în contradictoriu cu pârâŃii 
S.M.O. ş.a.  

PârâŃii au fost obligaŃi la plata sumelor reprezentând plăŃi nedatorate şi cheltuieli 
de judecată. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că la data de 09.09.2010 pârâŃii au 
solicitat tribunalului obligarea reclamantei la plata drepturilor salariale compuse din 
stimulente din tariful de urgenŃei indexate si actualizate până în ziua plăŃii aferente lunilor 
martie-aprilie 2010, spor de confidenŃialitate de 5% pentru perioada august-decembrie 
2009 primă de 250 lei/copil cu ocazia sărbătorilor de Paşti, primă în sumă de 800 
lei/salariat cu ocazia sărbătorilor de Paşti, primă în sumă de 100 lei/salariat cu ocazia 
Zilei femeii si cheltuieli de judecată. 

InstanŃa de fond a admis în parte cererea pârâŃilor şi a obligat reclamanta la plata 
stimulentelor din tariful de urgenŃă aferente perioadei martie-aprilie 2010, la plata primei 
cu ocazia sărbătorilor de Paşti din anul 2010 şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În baza acestei sentinŃe definitive si executorii de drept reclamanta a plătit 
pârâŃilor respectivele sume prin Ordinele de plată nr. 623/31.08.2011 si nr. 
652/15.09.2011. 

Reclamanta a declarat recurs împotriva SentinŃei civile nr.2069/2011, recurs care 
s-a judecat la data de 17.10.2011. 

Prin Decizia civilă nr. 3726/R/2011, Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat 
de către reclamantă, a modificat în parte sentinŃa si a respins cererea reclamanŃilor. 
Urmare a acestei soluŃii, reclamanta a cerut pârâŃilor să se prezinte la sediul său în 
vederea stabilirii modalităŃii de plată a sumelor plătite în baza sentinŃei civile pronunŃate 
de către Tribunalul Cluj. 

Potrivit prevederilor art. 256 alin.1 din Codul Muncii republicat, salariatul care a 
încasat de la angajator o sumă nedatorată, este obligat să o restituie. În cazul de faŃă 
sumele primite de către fiecare pârât în baza SentinŃei civile nr. 2069/2011 pronunŃată de 
Tribunalul Cluj sunt nedatorate întrucât această sentinŃă a fost modificată prin Decizia 
civilă nr.3726/R/2011 de către Curtea de Apel Cluj, care a respins cererea pârâŃilor. 

În această situaŃie cererea reclamantei a fost apreciată ca fondată şi a fost admisă. 



Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâŃii solicitând casarea sentinŃei 
şi trimiterea spre rejudecare a cauzei sau modificarea acesteia în sensul respingerii 
acŃiunii. 

În motivarea recursului, recurenŃii au arătat că soluŃia instanŃei de fond este aşadar 
incompleta, nelegală şi netemeinică, potrivit art. 304 pct.7 Cod proc. civ., considerând că 
hotărârea trebuia să cuprindă motivele de fapt si de drept care au format convingerea 
instanŃei, precum şi cele pentru are s-au înlăturat cererile părŃilor.  

Din lecturarea hotărârii atacate, au constatat faptul că instanŃa de fond a reŃinut că 
"pârâŃii legal citaŃi nu au formulat întâmpinare", aşadar, a rezultat în mod evident faptul 
că instanŃa nu a luat în considerare apărările formulate în cadrul derulării cauzei, deşi au 
fost depuse şi susŃinute potrivit prevederilor legale prin mijloacele conferite pe parcursul 
termenelor de judecata, iar la data judecării în fond au fost depuse inclusiv concluzii 
scrise.  

InstanŃa de fond a admis acŃiunea însa a obligat paraŃii-recurenŃi la plata unor 
sume inexistente, incluzând în cadrul sintagmei "cheltuieli de judecata" anumite sume de 
bani, atâta timp cât atât din cadrul sentinŃei care a stat la baza intentării acŃiunii iniŃiale a 
reclamantei cât şi din studiul cererii de chemare în judecata a rezultat în mod evident 
faptul ca sumele referitoare la cheltuielile de judecata, s-au referit în mod exclusiv la 
cuantumul onorariului perceput de către apărător, au fost în cuantum de 200 lei/salariat, 
nicidecum sumele pe care sunt obligaŃi recurenŃii a le returna prin dispozitivul sentinŃei 
atacate, de genul 350 lei, 500 lei, 650 lei etc. aşadar, în aceasta situaŃie, este incident în 
mod evident art. 304 pct.6 Cod proc. Civ.:  

Atât din acŃiunea introductiva cât şi din precizările la aceasta, se poate observa 
faptul ca reclamanta a solicitat în primul rând, obligarea recurenŃilor la plata unor sume 
brute, care ar fi inclus atât sumele nete încasate-inclusiv cheltuielile de judecata pe care 
le-au achitat în urma câştigării de către recurenŃi a litigiului pe fond, cat şi cuantumul 
contribuŃiilor şi taxelor aferente acestor sume nete, cu motivaŃia că urma a se face ulterior 
regularizarea acestora, prin reŃinerea doar a netului ... dintr-o simpla lecturare a sentinŃei 
atacate a rezultat faptul că aparent instanŃa de fond a fost indusa în eroare de calculele şi 
tabelele anexate sau depuse ulterior de către reclamanta-intimata, şi aşa se explica de ce 
prin sentinŃa sunt obligaŃi la plata unor sume în cuantumuri defalcate total diferite de 
sumele pe care le-au primit în fapt, fiind puşi astfel în fata unei situaŃii discreŃionare si 
arbitrare de a depinde de modul de interpretare a prevederilor sentinŃei la momentul în 
care se va decide recuperarea sumelor în cauza.  

Consideră că sunt incidente şi prev. art. 304 pct. 8 C.proc.civ. 
În situaŃia în care instanŃa ar fi luat în considerare aparerile formulate de către 

recurenŃi, ar fi observat faptul ca acŃiunea era inadmisibila, deoarece sumele de bani 
solicitate nu constituie sume necuvenite, acestea reprezentând drepturi salariale datorate 
de către reclamanta actuala-angajatorul nostru-si pe care nu le-a contestat niciodată, 
motiv pentru care constituiau o datorie certă, lichidă şi exigibila, singurul impediment al 
achitării acestei datorii faŃă de recurenŃi fiind doar "lipsa fondurilor necesare" şi 
nicidecum lipsa dreptului. SentinŃa civila eventual a constituit un "stimulent" care i-a 
determinat pe cei responsabili să procedeze la disponibilizarea sumelor şi la plata sumelor 
la care aveau dreptul, aşadar sume cuvenite. În acest sens, prev. art. 256(1) din Codul 
Muncii erau aplicabile în această cauza şi nu le pot fi opozabile, referindu-se în mod clar 
la sume necuvenite şi nu cuvenite şi datorate.  



Plata drepturilor salariale către recurenŃi a fost efectuata in mod benevol de către 
parata şi nu în cadrul unei proceduri de executare silita, anterior atât datei la care i se 
comunicase ca se vor efectua (aşadar nici măcar în cadrul răspunsului la cererea 
recurentei nu s-a făcut referire la faptul ca nu ar avea dreptul să le primească) precum si 
anterior datei la care s-a judecat recursul la sentinŃa civila în cauza. De asemenea, motivul 
pentru care a fost admis recursul si aşadar a fost casata sentinŃa civila a fost unul pur 
formal, si anume ca nu s-a putut demonstra culpa paratei in cauza deoarece efectuase 
toate demersurile necesare in vederea obŃinerii fondurilor necesare însă acestea nu i-au 
fost alocate, instanŃa de recurs opinând ca sentinŃa civila de la fond a fost astfel viciata 
prin neanalizarea completa a acestei apărări si aşadar a admis recursul şi din aceasta 
situaŃie rezultă în mod evident faptul ca nici instanŃa de recurs nu a constatat ca nu avea 
dreptul a primi banii în cauza, ci doar că nu le puteau obŃine în baza sentinŃei civile 
deoarece nu era dovedita culpa paratei. Astfel, nu s-a contestat creanŃa recurenŃilor şi 
obligaŃia angajatorului la plata drepturilor cuvenite.  

Din aceste motive, consideră ca acŃiunea promovata de către reclamanta-intimata 
nu putea avea ca obiect obligarea recurenŃilor la restituirea sumelor de bani încasate ca şi 
drepturi salariale cuvenite, certe, lichide si exigibile, mai mult chiar si achitate, nu în baza 
unei sentinŃei judecătoreşti casate ci în baza contractului colectiv de munca si a legislaŃie 
aplicabile, obiectul acŃiunii putând fi eventual obligarea recurenŃilor la plata cheltuielilor 
de judecata aferente judecaŃii în fond si care nu mai puteau fi justificate având în vedere 
casarea sentinŃei civile (în sumă de 200 lei/salariat conform chitanŃelor).  

Hotărârea instanŃei de fond este lipsita de temei legal deoarece a reŃinut 
prevederile art. 256 alin.1 din Codul Muncii. AcŃiunea reclamantei a fost în contradicŃie 
cu prev. art. 256(1) din Codul Muncii, iar raŃionamentul legiuitorului este extrem de clar 
si se refera la sumele de bani "încasate" efectiv de la angajator, nicidecum la alte 
cheltuieli efectuate de către acesta şi pe care si le poate recupera în alt mod; deşi i s-a pus 
in vedere a-si preciza acŃiunea în sensul indicării sumelor efectiv încasate de către 
salariaŃi, reclamanta-intimata a anexat ordine de plata generale, din care la explicaŃia 
plătii rezulta ca au fost întocmite pentru "Cheltuieli de judecata pentru salariaŃii OCPI 
Cluj conform sentinŃei civ ..... " respectiv "salarii luna august... si concediu medical"; din 
acele acte doveditoare nu a rezultat sumele pe care le-au solicitat prin acŃiune, ci anumite 
plăti efectuate; pe de alta parte, reclamanta a depus o situaŃie centralizatoare cu sume 
brute, contribuŃii si reŃineri aferente, însa la finalul acesteia a precizat faptul ca solicită a 
se dispune returnarea sumei brute urmând a se face ulterior regularizarea acestora ... ; din 
aceasta precizare, a rezultat in mod neechivoc faptul ca in urma admiterii acŃiunii 
reclamantei recurenŃi se găsesc in situaŃia incerta şi neclara, fiind la libera discreŃie a 
reclamantei.  

Intimatul O.C.P.I. Cluj a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului şi menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei. 

Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în 
cererea de recurs şi prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea reŃine următoarele: 

Hotărârea atacată cuprinde considerentele de fapt şi de drept pe care se sprijină, 
neputându-se reŃine că acestea sunt contradictorii sau străine de natura pricinii, pentru a 
echivala cu o nemotivare. Cu toate că pârâŃii şi-au exprimat poziŃia procesuală prin 
întâmpinarea depusă în faŃa primei instanŃe la filele 1 – 3 din vol. II, într-adevăr, în 
cuprinsul hotărârii s-a menŃionat că pârâŃii nu au formulat întâmpinare, însă această 



împrejurare nu este de natură a atrage incidenŃa motivului de recurs prevăzut de art. 304 
pct. 7 C.proc.civ., care a fost indicat în cererea de recurs. 

În fapt, prin sentinŃa civilă nr. 2069 din 21 aprilie 2011 pronunŃată de Tribunalul 
Cluj, actualul reclamant Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj a fost obligat 
să plătească recurenŃilor pârâŃi, în calitate de angajaŃi, stimulentele din tariful de urgenŃă 
aferente perioadei 1 martie – 10 aprilie 2010 indexate şi actualizate până la data plăŃii, 
primele cu ocazia sărbătorilor de Paşti din anul 2010, în baza Contractului Colectiv de 
Muncă la nivelul ANCPI, precum şi să plătească fiecărui reclamant suma de câte 200 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. 

La data de 15 iunie 2011, recurenŃii pârâŃi au notificat în scris angajatorul, 
solicitându-i să procedeze la punerea în executarea a acestei hotărâri judecătoreşti. 

Drepturile băneşti stabilite prin hotărâre judecătorească executorie le-au fost 
plătite salariaŃilor de către intimata reclamantă la datele de 31 august 2011 şi respectiv 15 
septembrie 2011, aspect recunoscut de pârâŃi prin întâmpinarea depusă în faŃa primei 
instanŃe (fila 2 vol. II) şi prin cererea de recurs.  

În acelaşi timp, reclamanta a promovat recurs împotriva hotărârii instanŃei de 
fond, cale de atac ce a fost admisă prin decizia civilă nr. 3726 din 24 octombrie 2011 a 
CurŃii de Apel Cluj, sentinŃa atacată fiind modificată în sensul respingerii în întregime a 
acŃiunii salariaŃilor. 

În această împrejurare devin incidente dispoziŃiile art. 256 alin. 1 C.muncii, 
indicate în mod expres în cererea de chemare în judecată, potrivit cărora „Salariatul care 
a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”. 

DispoziŃiile legale mai sus citate, reglementează obligaŃia de restituire pe care o 
au salariaŃii faŃă de angajator, ce are la bază îmbogăŃirea fără justă cauză şi dau dreptul 
angajatorului de a urmări pe beneficiarul acestor sume nedatorate. 

Chiar dacă în cuprinsul art. 256 C.muncii nu se dă o definiŃie exactă a noŃiunii de 
sumă nedatorată şi nu se detailează condiŃiile în care se naşte obligaŃia de restituire, prin 
aceste prevederi, practic este reglementată situaŃia în care este antrenată răspunderea 
patrimonială a salariatului, când fără a fi reŃinută vinovăŃia acestuia, este obligat la 
restituirea unor sume încasate fără să i se fi cuvenit. 

Drept urmare, Curtea reŃine că sumele încasate de angajaŃi prin executarea 
benevolă a sentinŃei civile nr. 2069/2011 a Tribunalului Cluj, ca urmare a modificării 
acesteia în calea de atac, au devenit sume încasate necuvenit conform prevederilor art. 
256 alin. 1 din Codul muncii. 

Faptul că obligaŃia stabilită în sarcina angajatorului prin hotărârea unei instanŃe a 
fost adusă la îndeplinire de bunăvoie în conformitate cu dispoziŃiile art. 3711 alin. 1 
C.proc.civ., nu înlătură caracterul necuvenit al sumelor primite de salariaŃi ca urmare a 
desfiinŃării titlului executoriu. 

În condiŃiile în care prin decizia instanŃei de recurs s-a stabilit cu putere de lucru 
judecat că salariaŃii nu pot obŃine în instanŃă recunoaşterea drepturilor pretinse, a accepta 
susŃinerea recurenŃilor în sensul că prin această hotărâre judecătorească nu s-a contestat 
creanŃa lor şi nici obligaŃia angajatorului la plata drepturilor cuvenite, ar echivala cu 
repunerea în discuŃie a temeiurilor ce au constituit fundamentul drepturilor salariale 
pretinse în litigiul anterior, ce a fost tranşat irevocabil prin respingerea acŃiunii, ceea ce 
nu poate fi primit. 



În acelaşi sens, nici celelalte susŃineri ale recurenŃilor cu privire la natura sumelor 
ce le-au încasat sau referitoare la impedimentele pentru care angajatorul nu le-a achitat 
aceste sume decât după obligarea lui prin hotărâre judecătorească, nu constituie cauze 
exoneratoare de răspundere, care să înlăture obligaŃia instituită prin dispoziŃiile art. 256 
alin. 1 din C.muncii. 

Referitor la modalitatea de redactare a dispozitivului sentinŃei, Curtea constată că 
instanŃa de fond a obligat în principal fiecare pârât la restituirea unei sume nete aferentă 
sumei brute constând în stimulente, ceea ce constituie o obligaŃie clară ce poate fi pusă în 
aplicare fără dubii. 

De asemenea, s-a instituit şi obligaŃia de restituire a cheltuielilor de judecată în 
cuantum fix de 200 lei pentru fiecare pârât, la care s-a adăugat cadoul de Paşte în 
cuantum de 150 lei pentru fiecare copil, al cărui cuantum variază în funcŃie de numărul 
copiilor, iar suma rezultantă reprezintă cheltuielile materiale, astfel cum au fost indicate 
în tabelul precizator depus de reclamantă în faŃa instanŃei de fond. 

Este real că aceste sume cumulate au fost menŃionate în sentinŃă ca fiind cheltuieli 
de judecată, deşi era vorba de cheltuielile materiale, însă în acest caz este vorba de o 
evidentă eroare materială, care nu poate conduce la nelegalitatea hotărârii recurate, în 
speŃă fiind astfel incidente prevederile art. 281 raportat la art. 2812a C.proc.civ.  

FaŃă de acestea nu se poate reŃine existenŃa în cauză a motivului de recurs 
prevăzut de art. 304 pct. 6 C.proc.civ., întrucât instanŃa nu a acordat mai mult decât s-a 
cerut, ori ceea ce nu s-a cerut.  

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.proc.civ., a fost invocat doar 
formal de către recurenŃi, întrucât nu au indicat care este actul dedus judecăŃii ce a fost 
interpretat greşit sau a cărui natura ori înŃelesul lămurit şi vădit neîndoielnic a fost 
schimbat, împrejurare faŃă de care nu poate fi reŃinută incidenŃa acestuia.  

łinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este 
legală şi temeinică, astfel ca o va menŃine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziŃiilor art. 
312 alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat recursul declarat de recurenŃi, în cauză 
nefiind incidente motivele de recurs invocate. (Judecător Ioana Tripon) 

 
 
 

IndemnizaŃii plătite de angajator asiguraŃilor, cu depăşirea sumei 
contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă. Recuperarea lor de la 

angajator, de către Casa de Asigurări de sănătate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4211/R din 8 octombrie 2012  

Prin acŃiunea înregistrată la instanŃă în data de 14.07.2011, reclamanta S.C. I. 
S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A 
JUDETULUI CLUJ solicitând instanŃei ca prin hotărârea ce o va pronunŃa în cauză să o 
oblige pe aceasta din urmă să îi restituie suma de 14.265 lei, cu dobânda legală, 
reprezentând diferenŃa dintre indemnizaŃiile sociale de sănătate plătite salariaŃilor săi, 
care se suportă din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate si contribuŃia 
angajatorului pentru concedii si indemnizaŃii la acest fond aferentă perioadei februarie-
octombrie 2010, cu cheltuieli de judecată.  



La data de 29.03.2012, prin sentinŃa civilă nr. 3360/2012, pronunŃată de 
Tribunalul Cluj, s-a respins acŃiunea formulată de reclamanta S.C. I. SRL, împotriva 
pârâtei CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEłULUI CLUJ, având ca 
obiect restituire, indemnizaŃii sociale de sănătate. 

SoluŃia menŃionată a avut la bază următoarele considerente:  
Prin cererea înregistrată sub nr.9788/24.03.2011, reclamanta i-a solicitat pârâtei, 

în temeiul art. 38 alin.2 din OUG nr. 158/2005 să îi restituie suma de 14.265 lei 
reprezentând indemnizaŃii plătite de angajator asiguraŃilor, sumă care a depăşit totalul 
contribuŃiilor datorate lunar pe parcursul perioadei februarie-octombrie 2010. 

Pârâta, prin răspunsul la cererea reclamantei, i-a arătat că nu i s-a aprobat 
restituirea sumei 14.265 lei aferentă perioadei februarie-octombrie 2010. Persoanele 
fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi plătitorii de venituri de natură 
salarială sau asimilate salariilor au obligaŃia de a calcula, de a reŃine şi de a vira lunar 
contribuŃiile de asigurări sociale obligatorii.  

Angajatorul are obligaŃia, conform prev.art.40 al.2 lit. f din Codul muncii de a 
plăti toate contribuŃiile şi impozitele aflate in sarcina sa, precum şi de a reŃine şi de a vira 
contribuŃiile şi impozitele datorate de salariat, în condiŃiile legii.  

ToŃi angajatorii, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaŃi să depună la 
bancă, odată cu documentele pentru plata salariilor si documentaŃia pentru plata 
contribuŃiei datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. In cazul neachitării, Casele 
teritoriale de pensii vor putea aplica măsuri de executare silită pentru încasarea sumelor 
cuvenite conform prevederilor legale privind executarea creanŃelor bugetare. 

In cazul lichidării administrative sau falimentului angajatorului, sumele datorate 
bugetului de stat se recuperează conform procedurii legale în această materie. 

Cotele de contribuŃii sociale privesc: contribuŃiile la sistemul public de pensii, 
contribuŃiile de asigurări sociale de sănătate, contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii 
de asigurări sociale de sănătate, contribuŃia la bugetul asigurărilor de şomaj, contribuŃia la 
Fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale şi contribuŃia de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale. 

Calculul contribuŃiilor individuale se realizează prin aplicarea cotelor stabilite de 
către lege asupra bazei lunare de calcul, corectată cu veniturile specifice fiecărei 
contribuŃii in parte. Cotele de contribuŃii de asigurări sociale, respectiv cota contribuŃiei 
individuale de asigurări sociale şi cota contribuŃiei de asigurări sociale datorată de 
angajator, sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi 
completările ulterioare.  

ContribuŃiile sociale individuale se reŃin şi se virează la bugetele şi la fondurile 
cărora le aparŃin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se 
datorează, împreună cu contribuŃia angajatorului sau a persoanelor asimilate 
angajatorului. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 38 alin.2 şi art. 40 alin.1 din OUG nr. 158/2005 privind 
concediile si indemnizaŃiilor de asigurări de sănătate, sumele plătite de către angajator cu 
acest titlu are depăşesc suma contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă se 
recuperează în termen de 3 ani, din contribuŃiile datorate pentru lunile următoare sau din 
bugetul Fondului NaŃional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din creditele bugetare 
prevăzute cu această destinaŃie. 



Ulterior, prin OUG nr. 36/2010, s-a modificat termenul în care indemnizaŃiile pot 
fi solicitate pe baza actelor justificative, acesta fiind de 90 de zile. Apoi, prin art. II din 
OUG nr. 36/2010 a fost acordat un termen tranzitoriu de 90 de zile, termen în care se mai 
puteau depune la Casele de Asigurări de Sănătate cereri de restituire plătite de angajator. 

Este de remarcat că reclamanta nu a depus cererea de restituire până la data de 
26.07.2010, respectiv până la data de 25 a fiecărei luni în intervalul septembrie-
decembrie 2010 şi ianuarie-februarie 2011, pentru certificatele de concediu medical 
emise în perioada februarie 2010-octombrie 2010, înăuntrul termenului de 90 de zile, 
situaŃie în care cererea sa de restituire a sumei de 14.265 lei, pe bună dreptate, a fost 
respinsă de către pârâtă. 

De altfel, trebuie arătat că singura apărare pe care o face reclamanta este cea 
referitoare la sintagma „indemnizaŃii” si care a condus-o la concluzia că în cauză nu sunt 
aplicabile prevederile 82 din O.M.S. 60/2006, ci acestea se referă la sumele cuvenite cu 
titlu de indemnizaŃii de sănătate angajaŃilor, iar nu angajatorilor. 

Raportat la considerentele mai sus expuse, instanŃa a constatat că pârâta, în mod 
corect, a aplicat dispoziŃiile legale în materie, astfel că, în temeiul art. 253 lit. f si g 
coroborat cu art. 256 din Legea nr. 263/2010, a respins ca neîntemeiată acŃiunea.  

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta S.C. I. S.R.L., solicitând 
modificarea în tot a sentinŃei, în sensul admiterii acŃiunii, cu obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În susŃinerea nelegalităŃii sentinŃei atacate, reclamanta învederează că 
interpretarea dată de către prima instanŃă prevederilor art. 82 din O.M.S. nr. 60/2006, 
modificat prin O.M.S. nr. 430/2010, adaugă la lege, câtă vreme aceasta a reŃinut 
incidenŃa în privinŃa societăŃii a decăderii din dreptul de a recupera sumele achitate 
FNUASS, deşi textul legal nu instituie nici o sancŃiune. 

Mai mult, aceste dispoziŃii legale nu sunt aplicabile angajatorilor, ci doar 
angajaŃilor, cei din urmă fiind beneficiarii „indemnizaŃiilor” la care se face trimitere prin 
aceste norme. 

În cuprinsul hotărârii nu se regăsesc considerente referitoare la diferenŃierea dintre 
contribuŃii pentru concedii medicale şi indemnizaŃii de asigurări de sănătate şi 
indemnizaŃiile şi concediile medicale propriu-zise, respectiv nu sunt menŃionate 
temeiurile care au dus la înlăturarea apărărilor formulate din această perspectivă.  

După o expunere a prevederilor art. 9, alin. 2, art. 10, alin. 6, art. 76, art. 84 alin. 3 
din Ordinul M.S. nr. 60/2006, reclamanta reiterează critica privitoare la inaplicabilitatea 
art. 82 din O.M.S. nr. 60/2006, modificat prin O.M.S. nr. 430/2010, sens în care 
învederează că acest articol se referă la indemnizaŃia pe care o solicită angajaŃii plătitori 
ai contribuŃiilor la fondul de sănătate şi pe care aceştia o pot solicita într-un termen de 90 
zile de la data la care erau în drept să le solicite şi raportat la menŃiunile din certificatul 
medical, termenul de 90 de zile nefiind opozabil angajatorilor.  

Astfel, subliniază că angajatorii sunt cei care achită la FNUASS, pentru concedii 
si indemnizaŃii de sănătate ale angajaŃilor acestora, iar angajaŃii sunt cei care beneficiază 
de concedii si indemnizaŃii medicale, pe care au obligaŃia a le solicita în termen de 90 zile 
de la data la care "beneficiarul era îndreptăŃit să le solicite".Prin urmare, beneficiar al 
acestor sume cu titlu de concedii medicale şi indemnizaŃii medicale este doar angajatul şi, 
nicidecum, angajatorul.  



Sumele cuvenite cu titlu de indemnizaŃii de sănătate, angajaŃilor, se cuvin ca 
urmare a cotizării acestora (de către angajat şi angajator) la Fondul unic de sănătate, iar 
angajatorul avansează doar contravaloarea indemnizaŃiilor, urmând a le recupera de la 
FNUASS prin procedura prevăzută de OUG 158/2005, OMS 60/2006, modificat prin 
OMS nr. 430/11.05.2010;  

O interpretare conform căreia angajatorul nu ar mai avea drept de a recupera 
aceste sume, dacă nu le solicită în termen de 90 zile de la data la care "era în drept să le 
solicite", ar constitui o nelegalitate dublă din partea C.A.S. şi respectiv a Statului Român 
pentru că: ar presupune o încasare a contribuŃiei la fond, pentru care C.A.S. nu îşi mai 
asumă nici o obligaŃie de plată a indemnizaŃiei şi ar constitui o îmbogăŃire fără just temei 
a Statului Român, prin bugetul C.N.A.S.  

Intimata pârâtă Casa de Asigurări de Sănătate Cluj a depus la dosar întâmpinare 
prin care a solicitat respingerea recursului, arătând că recurenta ignoră dispoziŃiile art. 
36 din OUG nr. 158/2005, conform cărora certificatul de concediu medical se prezintă 
plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost 
acordat concediul, iar plata indemnizaŃiilor se face lunar de către angajator, cel mai târziu 
odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. 

Rezultă în mod evident faptul că termenul de 90 de zile reprezintă termenul de 
prescripŃie în care angajatorii pot solicita sume reprezentând indemnizaŃii plătite de 
aceştia asiguraŃilor, deci susŃinerea recurentei în sensul că art. 82 al Ordinului nr. 60/2006 
nu îi sunt aplicabile nu este justificată. 

Recurenta S.C. I. S.R.L. a depus la dosarul cauzei „concluzii scrise” prin care 
reiterează aspectele invocate prin memoriul de recurs.  

În probaŃiune s-au depus înscrisuri. 
Recursul este fondat. 
Prin cererea înregistrată sub nr.9788/24.03.2011 la Casa de asigurări de sănătate 

Cluj, reclamanta a solicitat recuperarea sumei de 14.265 lei, reprezentând indemnizaŃii 
plătite de angajator asiguraŃilor, sumă care a depăşit totalul contribuŃiilor datorate lunar 
pe parcursul perioadei februarie-octombrie 2010. 

Prin adresa nr. 9788/06.04.2011 pârâta a comunicat reclamantei că nu i s-a 
aprobat restituirea sumei de 14.265 lei, reprezentând diferenŃa dintre indemnizaŃiile 
sociale de sănătate plătite salariaŃilor proprii care se suportă din bugetul Fondului naŃional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi contribuŃia angajatorului pentru concedii şi 
indemnizaŃii la bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate aferentă 
perioadei februarie-octombrie 2010, cu motivarea că restituirea nu a fost solicitată în 
termenul legal de 90 de zile, conform art. 82 din Ordinul nr. 60/2006 actualizat. 

Curtea opinează că hotărârea primei instanŃe este nelegală, în contextul în care 
aceasta se fundamentează pe un text de lege care nu este aplicabil societăŃii recurente. 

Astfel, reŃine că potrivit art. 82 din Ordinul nr. 60/27.01.2006 actualizat: 
„IndemnizaŃiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la 
data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaŃiilor astfel 
solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical”. 

De asemenea, conform art. 40 din O.U.G. nr. 158/2005, astfel cum a fost 
modificat prin O.U.G. nr. 36/2010: „(1) IndemnizaŃiile pot fi solicitate pe baza actelor 
justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le 
solicite”. 



Se constată că normele legale evocate, nu fac referiri la operaŃia de recuperare a 
sumelor reprezentând indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc 
suma contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă, ci se referă la solicitarea 
indemnizaŃiilor de către beneficiari calitate pe care o au angajaŃii. 

Astfel, dispoziŃiile art. 31, respectiv ale art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005, statuează 
că „Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate, 
persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii: 
(…)” 

„Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaŃii de asigurări sociale de 
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraŃi, au 
dreptul, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, pe perioada în care au domiciliul sau 
reşedinŃa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaŃii de asigurări sociale 
de sănătate, dacă: (…)”. 

Prin urmare, termenul de 90 de zile se aplică beneficiarilor indemnizaŃiilor de 
asigurări sociale de sănătate, care sunt persoanele asigurate, respectiv angajaŃii şi 
nicidecum angajatorii acestora. 

Extinderea acestui termen la raporturile dintre angajatori şi autoritatea publică cu 
competenŃe în materia asigurărilor sociale de sănătate nu are un suport legal. 

Dimpotrivă, Curtea reŃine că raportul juridic dintre părŃile în litigiu sunt 
reglementate de art.38 alin.2 din O.U.G. nr.158/2005 şi art. art.77 alin.1 din Ordinul 
nr.60/2006. 

Conform art. 38 alin.2 din O.U.G. nr.158/2005, „(2) Sumele reprezentând 
indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc suma contribuŃiilor 
datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naŃional unic 
de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaŃie, în 
condiŃiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. Aceste 
sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuŃii de asigurări 
sociale de sănătate”, iar art. 77 alin.1 din Ordinul nr.60/2006 prevede că „(1) Sumele 
reprezentând indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc suma 
contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului 
naŃional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această 
destinaŃie”. 

Cum aceste dispoziŃii nu cuprind referiri la vreun termen special în cadrul căruia 
angajatorul beneficiarilor de indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate ar trebui să 
solicite recuperarea diferenŃei dintre indemnizaŃiile sociale de sănătate plătite salariaŃilor 
proprii ce se suportă din bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
contribuŃia angajatorului pentru concedii şi indemnizaŃii la bugetul Fondului naŃional unic 
de asigurări sociale de sănătate, se reŃine că în privinŃa acestor cereri este aplicabil 
termenul general de prescripŃie de 3 ani reglementat de art. 3 din Decretul nr.167/1958, 
respectiv de art. 2517 din noul Cod civil.  

În consecinŃă, Curtea apreciază că refuzul pârâtei de restituire către reclamantă a 
diferenŃelor aferente perioadei februarie-octombrie 2010 este nejustificat, astfel că 
acŃiunea acesteia din urmă apare ca fiind întemeiată.  

łinând seama de considerentele expuse, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 1-3 
Cod procedură civilă raportat la art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, Curtea va admite 



recursul reclamantei şi va modifica sentinŃa atacată, potrivit dispozitivului. (Judecător 
Daniela Griga) 

 

PretenŃii reprezentând diferenŃe dintre indemnizaŃiile sociale de 
sănătate plătite salariaŃilor proprii. Termen de prescripŃie 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4580/R din 5 noiembrie 2012 

Prin acŃiunea înregistrată la data de 22.02.2012, reclamantul TEATRUL M. în 
contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI 
CLUJ, a solicitat obligarea pârâtei la restituirea sumei de 10.622 lei, reprezentând 
diferenŃa dintre indemnizaŃiile sociale de sănătate plătite salariaŃilor proprii, suportate din 
bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, si contribuŃia subscrisei - 
în calitate de angajator, pentru concedii şi indemnizaŃii la bugetul Fondului naŃional unic 
de asigurări sociale de sănătate, aferentă perioadei 2009-2010. 

La data de 28.06.2012, prin sentinŃa civilă nr. 7456/2012, pronunŃată de 
Tribunalul Cluj, s-a respins acŃiunea formulată de reclamantul TEATRUL M., împotriva 
pârâtei CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJ, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunŃa soluŃia menŃionată, Tribunalul a reŃinut următoarele: 
Reclamantul TEATRUL M., în calitate de angajator, a achitat salariaŃilor săi 

indemnizaŃiile sociale de sănătate pentru concedii medicale emise în perioada 2009-2010. 
Ulterior, la data de 08.11.2011, reclamantul a solicitat pârâtei CASA DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE A JUDEłULUI CLUJ restituirea sumei de 10.622 lei, reprezentând 
diferenŃa dintre indemnizaŃiile sociale de sănătate plătite salariaŃilor proprii, suportate din 
bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuŃia 
reclamantului, în calitate de angajator, pentru concedii şi indemnizaŃii la bugetul 
Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, aferentă perioadei 2009-2010. 

Prin adresa nr. 35283/14.11.2011, pârâta a refuzat restituirea sumei de 10622 lei, 
întrucât reclamantul nu a solicitat restituirea în termenul legal de 90 de zile, conform art. 
82 din Ordinul 60/27.01.2006 actualizat.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 38 alin.2 din OUG 158/2005 în forma sa iniŃială, 
„Sumele reprezentând indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc 
suma contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuŃiile 
datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naŃional unic de asigurări 
sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaŃie, în condiŃiile 
reglementate de normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. Aceste sume nu 
pot fi recuperate din sumele constituie în cuantum de 6,5% şi 7% pentru asigurările de 
sănătate.” 

Ulterior, art. 38 alin.2 din OUG 158/2005 a fost modificat prin OUG nr. 
117/2010, prevăzându-se că „Sumele reprezentând indemnizaŃii plătite de către 
angajatori asiguraŃilor, care depăşesc suma contribuŃiilor datorate de aceştia în luna 
respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de 
sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaŃie, în condiŃiile reglementate 
prin normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. Aceste sume nu pot fi 
recuperate din sumele constituite reprezentând contribuŃii de asigurări sociale de 
sănătate.” 



Termenul în care puteau fi solicitate indemnizaŃiile plătite asiguraŃilor, pe baza 
actelor justificative, era termenul de prescripŃie de 3 ani, calculat de la data la care 
beneficiarul era în drept să le solicite, termenul fiind stabilit de art. 40 din O.U.G. nr. 
158/2005. Aceste termen a fost modificat însă prin OUG 36/2010, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 268/26.04.2010, stabilindu-se că „IndemnizaŃiile pot fi solicitate pe baza 
actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept 
să le solicite.” 

În cauză a fost disputat termenul în care angajatorul avea dreptul de a solicita 
plata indemnizaŃiilor aferente concediilor medicale plătite salariaŃilor, reclamantul 
susŃinând că în lipsa unei prevederi exprese cererea sa se circumscrie termenului general 
de prescripŃie de 3 ani, termenul de 90 de zile fiind aplicabil doar beneficiarilor, iar nu şi 
angajatorului, iar pârâta reclamând că incident în speŃă este termenul de 90 de zile stabilit 
în urma modificării legislative. 

Pentru a lămuri acest aspect, tribunalul a avut în vedere principiul potrivit căruia 
legea trebuie interpretată nu doar în litera, ci şi în spiritul său, şi în sensul în care aceasta 
poate produce efecte, iar nu în sensul în care nu ar produce niciun efect. Prin urmare, este 
de remarcat preambulul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 36/2010 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 268/26.04.2010, prin care au fost justificate modificările aduse 
OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaŃiile de asigurări sociale de sănătate, în 
cuprinsul căruia se arată raŃiunea acestor modificări, respectiv „presiunile financiare 
exercitate asupra Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de 
creşterea cheltuielilor şi a numărului beneficiarilor de indemnizaŃii de asigurări sociale de 
sănătate, nedublată însă de o creştere proporŃională a veniturilor realizate din sumele 
reprezentând contribuŃie pentru concedii şi indemnizaŃii, insuficienŃa sumelor alocate în 
cadrul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, asupra căruia în ultimii ani 
s-a exercitat o presiune din ce în ce mai crescută a sumelor decontate beneficiarilor de 
indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate, se impune implementarea unui mecanism 
menit să protejeze asiguraŃii de o eventuală incapacitate de plată de către fond a acestor 
drepturi.” În acest context au fost aduse modificări inclusiv termenului în care putea fi 
solicitată plata indemnizaŃiilor, fiind redus termenul de la 3 ani la 90 de zile. Dacă până la 
momentul modificării legislative nu au existat controverse cu privire la termenul în care 
angajatorul putea solicita plata acestor indemnizaŃii, termenul de prescripŃie de 3 ani fiind 
acceptat în mod unanim, după reducerea acestuia la doar 90 de zile s-a ridicat problema 
incidenŃei sale în situaŃia în care nu beneficiarul solicită plata, ci angajatorul 
beneficiarului.  

Tribunalul a apreciat că modalitatea de formulare a textului de lege permite şi, 
mai mult, sugerează interpretarea în sensul că termenul de 90 de zile în care se poate 
solicita plata indemnizaŃiilor se aplică atât beneficiarilor indemnizaŃiilor, cât şi 
angajatorului care solicită restituirea indemnizaŃiilor sau a diferenŃelor. Astfel, s-a 
prevăzut că „indemnizaŃiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative , în termen de 90 
de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite”; or, dacă legiuitorul ar fi 
înŃeles ca acest termen să fie aplicabil doar cererilor adresate de beneficiari, formularea ar 
fi putut fi, mai simplu, beneficiarul poate solicita indemnizaŃia pe baza actelor 
justificative în termen de 90 de zile de la data la care a luat naştere dreptul său, 
exprimare care nu ar fi lăsat loc niciunei interpretări. Dimpotrivă, formularea actuală a 
textului conduce la concluzia că în general, în toate cazurile pentru care nu există o 



prevedere expresă contrară, indemnizaŃiile pot fi solicitate în termen de 90 de zile, termen 
care curge de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Referirea la beneficiar 
are doar rolul de a stabili un moment de la care curge termenul de 90 de zile, iar nu acela 
de a restrânge sfera subiecŃilor cărora se adresează norma. 

De altfel, OUG 36/2010 cuprinde, în art. II, norme tranzitorii care să asigure 
implementarea imediată a termenului de 90 de zile, ceea ce relevă din nou importanŃa 
termenului pentru atingerea scopului în care a fost edictată modificarea termenului de la 3 
ani la 90 de zile. Astfel, potrivit art. II din OUG 36/2010, „certificatele de concediu 
medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se 
depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanŃe de urgenŃă”. 

Aşadar, în lumina dispoziŃiilor art. II din OUG 36/2010, este pertinentă susŃinerea 
pârâtei potrivit căreia certificatele de concediu medical eliberate până la data de 
26.04.2010 şi cererile de restituire a indemnizaŃiilor plătite de angajator salariaŃilor 
puteau fi depuse până la data de 26.07.2010, iar pentru certificatele de concediu medical 
emise după data de 26.04.2010, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul 
(salariatul) era în drept să le solicite, respectiv data de 25 a lunii următoare celei în care a 
luat naştere dreptul. Astfel că termenul pentru a solicita restituirea celei din urmă 
indemnizaŃii, din decembrie 2010, a expirat la datat de 25.04.2011. 

În cauză, reclamantul, în calitate de angajator, a depus cererea sa de restituire a 
diferenŃei de indemnizaŃii plătite salariaŃilor beneficiari, pentru perioada 2009-2010, la 
data de 08.11.2011, mult după expirarea atât a termenului tranzitoriu de 90 de zile, cât şi 
a noului termen de 90 de zile instituit prin art. 40 din OUG 158/2005 modificată, astfel că 
în mod legal pârâta a respins cererea sa, apreciind că aceasta este tardiv formulată. 

Nu pot fi reŃinute susŃinerile reclamantului cu privire la incidenŃa Normei de 
aplicare din 27.01.2006, aceasta fiind modificată odată cu modificarea OUG 158/2005 
sub aspectul termenului în care poate fi solicitată restituirea indemnizaŃiei (art. 82 din 
Norme). 

Pentru considerentele expuse, neputând fi reŃinut niciun motiv de nelegalitate a 
refuzului pârâtei de restituire a sumelor pretinse de reclamant, instanŃa a respins ca 
neîntemeiată acŃiunea formulată de reclamant, luând act că pârâta nu a solicitat cheltuieli 
de judecată. 

În termen legal, a declarat recurs reclamantul Teatrul M., solicitând admiterea 
recursului, modificarea în întregime a sentinŃei atacate, în sensul admiterii acŃiunii, aşa 
cum aceasta a fost formulată. 

În susŃinerea nelegalităŃii sentinŃei atacate, reclamantul a învederează că 
interpretarea dată de către prima instanŃă prevederilor art. 82 din O.M.S. nr. 60/2006, 
modificat prin O.M.S. nr. 430/2010, adaugă la lege, câtă vreme aceasta a reŃinut incidenŃa 
în privinŃa societăŃii a decăderii din dreptul de a recupera sumele achitate FNUASS, deşi 
textul legal nu instituie nici o sancŃiune. 

Mai mult, aceste dispoziŃii legale nu sunt aplicabile angajatorilor, ci doar 
angajaŃilor, cei din urmă fiind beneficiarii „indemnizaŃiilor” la care se face trimitere prin 
aceste norme. 

În cuprinsul hotărârii nu se regăsesc considerente referitoare la diferenŃierea dintre 
contribuŃii pentru concedii medicale şi indemnizaŃii de asigurări de sănătate şi 



indemnizaŃiile şi concediile medicale propriu-zise, respectiv nu sunt menŃionate 
temeiurile care au dus la înlăturarea apărărilor formulate din această perspectivă.  

Consideră recurentul că acest articol se referă la indemnizaŃia pe care o solicită 
angajaŃii plătitori ai contribuŃiilor la fondul de sănătate şi pe care aceştia o pot solicita 
într-un termen de 90 zile de la data la care erau în drept să le solicite şi raportat la 
menŃiunile din certificatul medical, termenul de 90 de zile nefiind opozabil angajatorilor.  

Angajatorii sunt cei care achită la FNUASS, pentru concedii si indemnizaŃii de 
sănătate ale angajaŃilor acestora, iar angajaŃii sunt cei care beneficiază de concedii si 
indemnizaŃii medicale, pe care au obligaŃia a le solicita în termen de 90 zile de la data la 
care "beneficiarul era îndreptăŃit să le solicite".Prin urmare, beneficiar al acestor sume cu 
titlu de concedii medicale şi indemnizaŃii medicale este doar angajatul şi, nicidecum, 
angajatorul.  

Sumele cuvenite cu titlu de indemnizaŃii de sănătate, angajaŃilor, se cuvin ca 
urmare a cotizării acestora (de către angajat şi angajator) la Fondul unic de sănătate, iar 
angajatorul avansează doar contravaloarea indemnizaŃiilor, urmând a le recupera de la 
FNUASS prin procedura prevăzută de OUG 158/2005, OMS 60/2006, modificat prin 
OMS nr. 430/11.05.2010;  

Prin întâmpinarea formulată, pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a JudeŃului 
Cluj a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menŃinerea ca temeinica si legala a 
sentinŃei recurate. 

În esenŃă, aceasta a învederat că recurentul ignoră dispoziŃiile art. 36 din OUG nr. 
158/2005, conform cărora certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până 
cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul, iar 
plata indemnizaŃiilor se face lunar de către angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea 
drepturilor salariale pe luna respectivă. 

Rezultă în mod evident faptul că termenul de 90 de zile reprezintă termenul de 
prescripŃie în care angajatorii pot solicita sume reprezentând indemnizaŃii plătite de 
aceştia asiguraŃilor, deci susŃinerea recurentului în sensul că art. 82 al Ordinului nr. 
60/2006 nu îi sunt aplicabile nu este justificată. 

În probaŃiune s-au depus înscrisuri. 
Recursul este fondat. 
Prin cererea înregistrată sub nr.35283/08.11.2011 la Casa de asigurări de sănătate 

Cluj, reclamantul a solicitat recuperarea sumei de 10.622 lei, reprezentând indemnizaŃii 
plătite de angajator asiguraŃilor, sumă care a depăşit totalul contribuŃiilor datorate lunar 
pe parcursul perioadei 2009-2010. 

Prin adresa nr. 35283/14.11.2011 pârâta a comunicat reclamantului că nu i s-a 
aprobat restituirea sumei de 10.622 lei, reprezentând diferenŃa dintre indemnizaŃiile 
sociale de sănătate plătite salariaŃilor proprii care se suportă din bugetul Fondului naŃional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi contribuŃia angajatorului pentru concedii şi 
indemnizaŃii la bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate aferentă 
perioadei 2009- 2010, cu motivarea că restituirea nu a fost solicitată în termenul legal de 
90 de zile, conform art. 82 din Ordinul nr. 60/2006 actualizat. 

Curtea opinează că hotărârea primei instanŃe este nelegală, în contextul în care 
aceasta se fundamentează pe un text de lege care nu este aplicabil recurentului. 

Astfel, reŃine că potrivit art. 82 din Ordinul nr. 60/27.01.2006 actualizat: 
„IndemnizaŃiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la 



data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaŃiilor astfel 
solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical”. 

De asemenea, conform art. 40 din O.U.G. nr. 158/2005, astfel cum a fost 
modificat prin O.U.G. nr. 36/2010: „(1) IndemnizaŃiile pot fi solicitate pe baza actelor 
justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le 
solicite”. 

Se constată că normele legale evocate, nu fac referiri la operaŃia de recuperare a 
sumelor reprezentând indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc 
suma contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă, ci se referă la solicitarea 
indemnizaŃiilor de către beneficiari calitate pe care o au angajaŃii. 

Astfel, dispoziŃiile art. 31, respectiv ale art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005, statuează 
că „Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate, 
persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii: 
(…)” 

„Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaŃii de asigurări sociale de 
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraŃi, au 
dreptul, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, pe perioada în care au domiciliul sau 
reşedinŃa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaŃii de asigurări sociale 
de sănătate, dacă: (…)”. 

Prin urmare, termenul de 90 de zile se aplică beneficiarilor indemnizaŃiilor de 
asigurări sociale de sănătate, care sunt persoanele asigurate, respectiv angajaŃii şi 
nicidecum angajatorii acestora. 

Extinderea acestui termen la raporturile dintre angajatori şi autoritatea publică cu 
competenŃe în materia asigurărilor sociale de sănătate nu are un suport legal. 

Dimpotrivă, Curtea reŃine că raportul juridic dintre părŃile în litigiu sunt 
reglementate de art.38 alin.2 din O.U.G. nr.158/2005 şi art. art.77 alin.1 din Ordinul 
nr.60/2006. 

Conform art. 38 alin.2 din O.U.G. nr.158/2005, „(2) Sumele reprezentând 
indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc suma contribuŃiilor 
datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naŃional unic 
de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaŃie, în 
condiŃiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. Aceste 
sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuŃii de asigurări 
sociale de sănătate”, iar art. 77 alin.1 din Ordinul nr.60/2006 prevede că „(1) Sumele 
reprezentând indemnizaŃii plătite de către angajatori asiguraŃilor, care depăşesc suma 
contribuŃiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului 
naŃional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această 
destinaŃie”. 

Cum aceste dispoziŃii nu cuprind referiri la vreun termen special în cadrul căruia 
angajatorul beneficiarilor de indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate ar trebui să 
solicite recuperarea diferenŃei dintre indemnizaŃiile sociale de sănătate plătite salariaŃilor 
proprii ce se suportă din bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
contribuŃia angajatorului pentru concedii şi indemnizaŃii la bugetul Fondului naŃional unic 
de asigurări sociale de sănătate, se reŃine că în privinŃa acestor cereri este aplicabil 
termenul general de prescripŃie de 3 ani reglementat de art. 3 din Decretul nr.167/1958, 
respectiv de art. 2517 din noul Cod civil.  



În consecinŃă, Curtea apreciază că refuzul pârâtei de restituire către reclamant a 
diferenŃelor aferente perioadei 2009-2010 este nejustificat, astfel că acŃiunea acestuia din 
urmă apare ca fiind întemeiată.  

łinând seama de considerentele expuse, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 1-3 
Cod procedură civilă raportat la art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, Curtea va admite 
recursul reclamantului şi va modifica sentinŃa atacată, potrivit dispozitivului. (Judecător 
Daniela Griga) 

 
 
 
 

Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4101/R din 1 octombrie 2012 

Prin acŃiunea formulată şi precizată de reclamantul SINDICATUL N.C.A., în 
numele membrului de sindicat D.A., împotriva pârâtei S.C. S.I.E. S.R.L.,s-a solicitat 
instanŃei ca prin hotărârea ce o va pronunŃa în cauză să constate că membrul de sindicat 
reprezentat a fost angajatul pârâtei în perioada 07.04.2009 – 21.04.2009, să oblige pârâta 
să-i achite suma totală de 6435 lei, actualizată cu indicele de inflaŃie până la data plăŃii 
efective, reprezentând drepturi salariale restante aferente perioadei 07.04.2009 - 
18.11.2010 , să-i achite suma de 1300 euro, reprezentând diurna neachitată, aferentă 
perioadei octombrie – noiembrie 2010 şi să oblige pârâta să-i achite suma totală de 6541 
lei cu titlu de reŃineri ilegale din drepturile salariale aferente perioadei octombrie 2009 – 
noiembrie 2010.  

La data de 12.04.2012, prin sentinŃa civilă nr. 3857/2012, pronunŃată de 
Tribunalul Cluj, s-a admis în parte acŃiunea formulată şi precizată de reclamantul 
SINDICATUL N.C.A., în numele membrului de sindicat D.A., împotriva pârâtei S.C. 
S.I.E. S.R.L. şi, în consecinŃă, s-a constatat că reclamantul a avut calitatea de angajat a 
pârâtei în perioada 07.04.2009 – 21.04.2009. 

A fost obligată pârâta să achite reclamantului suma de 1330 Euro, echivalent în lei 
la data plăŃii, reprezentând drepturi salariale restante cu titlu de diurnă, aferente perioadei 
octombrie-noiembrie 2010.  

Au fost respinse celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. 
Pentru a pronunŃa soluŃia menŃionată, Tribunalul a avut în vedere următoarele 

considerente: 
Cel reprezentat de reclamant a fost salariatul pârâtei, conform contractului 

individual de muncă înregistrat sub nr. 173 la data de 21.04.2009, ce a intrat în vigoare la 
data de 22.04.2009 şi a contractului individual de muncă, înregistrat sub nr. 173 la data 
de 06.04.2009 şi care a intrat în vigoare la data de 07.04.2009, ambele fiind semnate atât 
de salariat cât şi de societatea pârâtă prin reprezentantul legal. 

Potrivit prevederilor art.10 din Codul muncii, în vigoare la data semnării 
contractului, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoana 
fizică, denumita salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator, persoana fizica sau juridică, în schimbul unei remuneraŃii denumite salariu. 
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimŃământului părŃilor, în forma 
scrisă, în limba română. ObligaŃia de încheiere a contractului individual de muncă în 



forma scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoana juridică, persoana fizica 
autorizata sa desfăşoare o activitate independenta, precum şi asociaŃia familială au 
obligaŃia de a încheia, în forma scrisă, contractul individual de munca anterior începerii 
raporturilor de muncă. 

Contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 173, la data de 06.04.2009 şi 
care a intrat în vigoare la data de 07.04.2009, a fost semnat atât de cel reprezentat de 
reclamant cât şi de societatea pârâtă prin reprezentantul legal şi trebuia înregistrat la 
I.T.M. Cluj în termen de 20 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. 

Cum contractul individual de muncă s-a încheiat cu acordul şi sub semnăturile 
ambelor părŃi şi s-a înregistrat sub nr. 173 la data de 06.04.2009 şi care a intrat în vigoare 
la data de 07.04.2009, instanŃa a constatat că reclamantul a avut un raport de muncă din 
data de 07.04.2009 şi până la data de 25.11.2010, când acesta a fost desfăcut în temeiul 
art. 55 lit. b C. muncii. 

Referitor la salariul cuvenit membrului de sindicat, instanŃa a reŃinut în primul 
rând că acordul de voinŃe reflectat în contractul individual de muncă, stabileşte salariul de 
bază lunar brut al reclamantului la suma de 720 lei. În al doilea rând, s-a reŃinut că, 
potrivit prevederilor art.283 alin. d Codul muncii aplicabil, cererile în vederea soluŃionării 
unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenŃei contractului, în cazul în 
care se solicită constatarea nulităŃii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a 
unor clauze ale acestuia şi având în vedere faptul că raportul de muncă al reclamantului a 
încetat la data de 25.11.2010 în temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii, instanŃa a respins 
acest petit. 

Cu privire la petitul privind obligarea pârâtei să achite reclamantului suma de 
1330 Euro, echivalent în lei la data plăŃii, reprezentând drepturi salariale restante cu titlu 
de diurnă, aferente perioadei octombrie - noiembrie 2010, instanŃa l-a admis, reŃinând că 
salariul reprezintă remuneraŃia în bani a muncii prestate în baza contractului individual de 
muncă, echivalentul muncii prestate de către angajat, iar prin corelaŃia dintre prestarea 
muncii de către salariat şi salarizarea muncii de către angajator se respectă principiul 
echivalenŃei prestaŃiilor în contractele sinalagmatice. Salariul constituie obiectul dar şi 
cauza contractului individual de muncă. Este obiect deoarece el constituie contraprestaŃia 
pentru munca efectuată de către salariat, este cauză pentru că în vederea obŃinerii lui 
persoana fizică s-a încadrat în muncă. 

Potrivit dispoziŃiilor art.168 alin.1 şi 2 din Codul Muncii, plata salariului se 
dovedeşte prin semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente 
justificative cere demonstrează efectuarea plăŃii către salariatul îndreptăŃit, fapt pe care 
angajatorul nu l-a făcut.  

De asemenea, din analiza foii de parcurs din data de 30.09.2010, aferentă traseului 
România – Germania, tur şi retur, reiese că, cel reprezentat de reclamant, a lucrat în 
străinătate un număr de 12 zile, iar analiza foii de parcurs din data de 01.10.2010, 
aferentă traseului România – Slovacia, tur şi retur, reiese că acesta a mai lucrat în 
străinătate un număr de 7 zile. De asemenea potrivit foilor de parcurs din 26.10.2010, 
pentru traseul România – Ungaria – Cehia, tur şi retur şi a foii de parcurs din 08.11.2010, 
aferentă traseului România – Ungaria – Cehia, tur şi retur, rezultă că reclamantul a lucrat 
în străinătate în lunile octombrie şi noiembrie 2010 un număr total de 38 de zile. 

În această situaŃie sunt aplicabile prevederile H.G.nr.518/1995, aşa cum au fost 
modificate prin prevederile H.G. nr.837/1995, H.G.nr.436/2002, H.G. nr.740/2004 şi 



H.G. nr.741/2004, acestea din urmă intrând în vigoare la data de 19.05.2004, care arată că 
angajatorul este obligat să acorde salariatului o diurnă de cel puŃin 35 Euro /zi. 

Cu privire la suma reŃinută de pârâtă în temeiul Acceptului de plată, instanŃa a 
reŃinut că salariatul a primit o amendă în Ungaria pentru nerespectarea de către acesta a 
normelor legale privind transportul de marfă. Cum acesta nu dispunea de suma de 
400.000 Ft pe care trebuia să o plătească şi pentru a nu fi reŃinut în Ungaria, pârâta a 
achitat respectiva sumă.  

Ulterior, pentru a avea temei în vederea returnării sumei plătite, la data de 
29.09.2009 (după 5 luni de la data primirii amenzii), salariatul a semnat un Accept de 
plată în care a arătat că doar el este vinovat de primirea amenzii.  

Având în vedere faptul că acesta şi-a dat acceptul să achite pârâtei suma primită 
de la acesta pentru achitarea amenzii primite în Ungaria pentru nerespectarea de către 
acesta a normelor legale privind transportul de marfă, iar modalitatea de restituire a 
sumelor s-a stabilit de comun acord, instanŃa constată că în speŃă nu este vorba de reŃineri 
ilegale din salariu, potrivit prevederilor art. 272 alin.1 din Codul muncii aplicabil, astfel 
că a respins şi acest petit.  

FaŃă de cele ce preced instanŃa, în temeiul art. 208 şi următoarele din Legea 
nr.62/2011, a admis în parte acŃiunea reclamantului potrivit dispozitivului. 

În termen legal, au declarat recurs atât reclamantul SINDICATUL N.C.A., în 
numele şi pentru membrul de sindicat D.A., cât şi pârâta SC S.I.E. SRL. 

1.Prin recursul propriu, reclamantul Sindicatul N.C.A., în numele şi pentru 
membrul de sindicat D.A. a solicitat admiterea acestuia, modificarea in parte a sentinŃei 
civile recurate in sensul obligării intimatei pârâte la plata diferenŃelor de drepturi salariale 
cuvenite si neacordate, reprezentând diferenŃa dintre salariul minim brut lunar la nivel de 
ramura transporturi in suma de 1050 lei si salariul brut lunar negociat in suma de 720 lei, 
aferent perioadei 07.04.2009-18.11.2010, sume actualizate cu indicele de inflaŃie pana la 
data plăŃii efective, precum si, obligarea sa plătească suma de 6541 lei, reprezentând 
reŃineri ilegale din drepturile salariale lunare (oct.2009-sept.2010).  

Referitor la petitul privind obligarea intimate parate la plata diferenŃelor de 
drepturi salariale cuvenite si neacordate, reprezentând diferenŃa dintre salariul minim 
brut lunar la nivel de ramura transporturi in suma de 1050 lei si salariul brut lunar 
negociat in suma de 720 lei, aferent perioadei 07.04.2009-18.11.2010, sume actualizate 
cu indicele de inflaŃie pana la data plăŃii efective, recurentul învederează că instanŃa de 
fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăŃii, schimbând natura acestuia, ceea ce a 
avut ca efect transformarea acŃiunii în realizarea dreptului cu care a fost legal investita 
intr-o acŃiune in constatare, aceasta din urma fiind, de altfel, inadmisibila raportat la 
prevederile art.l11 C.pr.civ.  

De asemenea, apreciază recurentul că hotărârea a fost dată cu încălcarea si 
aplicarea greşita a legii, câtă vreme soluŃia de respingere a acestui capăt de cerere a fost 
in parte motivata raportat la prevederile art.283 lit. d, privitor la termenele in care poate fi 
formulate cererile in vederea soluŃionării unui conflict de munca, deci oarecum privitor la 
o eventuala excepŃie a tardivităŃii formulării cererii si care nu a fost pusa in discuŃia 
părŃilor, in condiŃiile prevăzute de art.137 Cod de procedură civilă.  

Drepturile solicitate sunt prevăzute de art.41 din CCM la nivel de ramura 
transporturi 2008-2010, iar potrivit prevederilor art.238 si art.8 din Legea 130/1990, in 
vigoare la data naşterii dreptului la acŃiune al reclamantului, contractele individuale de 



munca nu pot conŃine clauze care sa stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit 
prin CCM încheiate la nivel superior.  

În conformitate cu dispoziŃiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii şi ale art. 11 
alin. 1 lit. c din Legea nr. 130/1996, clauzele contractelor colective de muncă produc 
efecte pentru toŃi salariaŃii încadraŃi la toŃi angajatorii din ramura de activitate pentru care 
s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel.  

Privitor la sfera de aplicabilitate a prevederilor cuprinse în Contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivelul ramurii transporturi pe anii 2008 - 2010 arată ca dispoziŃiile 
acestuia sunt obligatorii potrivit art. 123 pct. 2 din acest contract în toate unităŃile din 
ramura transporturi şi activităŃi conexe, domeniu în care îşi desfăşoară activitatea şi 
societatea recurentă.  

Reclamantul nu a solicitat anularea contractului individual de muncă în care s-a 
prevăzut un salariu de bază inferior celui negociat prin contractul colectiv încheiat la 
nivel de ramură de transporturi, însă potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 din C. muncii 
"executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părŃi", iar conform 
alin. 2 "neîndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage 
răspunderea părŃilor care se fac vinovate de aceasta", principiul forŃei obligatorii al 
contractului colectiv fiind prevăzut şi de dispoziŃiile art. 30 din Legea nr. 130/1996, 
privind contractul colectiv de muncă.  

Chiar dacă reclamantul pe parcursul derulării contractului de muncă şi anterior 
iniŃierii demersului judiciar, a acceptat fără rezerve o parte din drepturile salariale sau a 
semnat actele de plată, aceste împrejurări, potrivit art. 165 din C. muncii, nu pot avea 
semnificaŃia unei renunŃări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în 
integralitatea lor, potrivit dispoziŃiilor legale sau contractuale.  

2. Privitor la petitul privind obligarea intimatei parate la plata sumei de 6541 lei, 
reprezentând reŃineri ilegale din drepturile salariale lunare (oct.2009-sept. 2010), cu 
trimitere la prevederile art.164 C. muncii (anterior ultimei modificări), instanŃa 
interpretând greşit ansamblul probator administrat a pronunŃat o hotărâre care cuprinde 
motive străine de natura pricinii, motivând respingerea cererii raportat la prevederile 
art.272 a1.2 din C. muncii, referitoare la obligaŃia de restituire a salariatului către 
angajator si cu privire la care nu a fost legal investita.  

Între cererea de restituire a sumelor încasate necuvenit formulata in baza art.164 
din C. muncii si cea prevăzuta de art.272 a1.2 din acelaşi cod, exista o diferenŃa vădita 
sub aspectul persoanei îndreptăŃite sa formuleze cererea si a modalităŃii de stabilire si 
recuperare a pagubei.  

Cererea formulata având la baza art.164 Codul Muncii aparŃine salariatului 
prejudiciat de angajator căruia i-a fost produs un prejudiciu prin reŃinerea in mod ilegal 
de sume din drepturile salariale cuvenite integral in condiŃiile legii, consecinŃa acesteia 
fiind obligarea angajatorului la restituirea sumelor încasate necuvenit de la salariat in 
condiŃiile art.269 din Codul Muncii (anterior ultimei modificări), in timp ce cererea 
formulata in temeiul art.272 al. 2 aparŃine angajatorului împotriva salariatului care a 
încasat sau a beneficiat de un serviciu necuvenit.  

Prin urmare, instanŃa de fond, soluŃionând cererea dedusa judecăŃii, a schimbat 
înŃelesul lămurit si vădit neîndoielnic al acesteia, in sensul ca, in loc sa verifice legalitatea 
acestor reŃineri raportat la prevederile art.164 din Codul Muncii a constatat ca ele sunt 



legale, raportat la prevederile art.272 al. 2 din Codul Muncii, cu toate ca nu a fost 
investita legal cu o astfel de cerere.  

Confuzia pe care a făcut-o instanŃa de fond, vizează natura juridica a cererii 
introductive de instanŃa, apreciind in mod eronat ca in situaŃia de fata se aplica regulile 
prevăzute de art.272 C. Muncii.  

MenŃionează recurentul că in perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 
salariatul semna lunar, atât dispoziŃie de plata a salariului, cat si dispoziŃie de încasare 
către societate, banii cuveniŃi salariatului cu titlul de drepturi salariale rămânând lunar la 
dispoziŃia angajatorului, in total rezultând suma de 6541 lei. 

La baza încasării acestor sume de către angajator a stat angajamentul de plata 
semnat de salariat la data de 29.09.2009, cu privire la o fapta săvârşita de salariat cu 
vinovăŃie, in legătura cu munca, constând intr-o amenda primita de salariat in Ungaria. 

Ceea ce diferenŃiază răspunderea patrimoniala a salariatului de obligaŃia de 
restituire este ca in cazul celei din urma instituŃii, culpa salariatului in producerea 
prejudiciului nu trebuie sa existe. Ori de câte ori exista o culpa in producerea 
prejudiciului, devin aplicabile prevederile art.270 din C. Muncii. 

Prin urmare, in lipsa angajării răspunderii patrimoniale a salariatului in condiŃiile 
legii, instanŃa de fond ar fi trebuit sa constate ca aceste reŃineri operate din drepturile 
salariale ale salariatului si încasate necuvenit de parata, contravin prevederilor art.164, 
nefiind constatate intr-o hotărâre definitiva si irevocabila;  

Nu se poate reŃine că angajamentul de plata, aşa cum a fost semnat de salariat la 
29.09.2009, reprezintă voinŃa clara si neechivoca a acestuia in sensul întinderii 
prejudiciului supus recuperării, câtă vreme în cuprinsul acestuia, salariatul a făcut 
menŃiunea potrivit căreia culpa nu ar fi exclusivă. În acest context se apreciază că 
angajamentul de plată, care potrivit noilor reglementări nu mai constituie titlu executoriu, 
poate reprezenta doar un început de dovadă, care trebuie să fie coroborate cu alte probe. 

Suma de 6541 lei încasata necuvenit de parata, cu privire la care se susŃine de 
către aceasta pretinzând ca a fost împrumutată salariatului pentru a plăti amenda încasata 
in Ungaria, nu a fost plătita de angajator.  

Conform dovezii depuse la dosarul cauzei, reprezentând extras de cont Banca T., 
suma de 650 lei si cea de 5850 lei au fost plătite in contul salariatului in data de 
29.09.2009, de către dna C.D., deci nu de către societate, cum s-a pretins. Prin urmare, 
intre obligaŃia de restituire de către salariat a sumei de 6500 lei (repararea prejudiciului) 
si suma încasata de societate in cuantum de 6541 lei din drepturile salariale ale 
reclamantului nu exista raport de cauzalitate, nefiind îndeplinita condiŃia angajării 
răspunderii patrimoniale a salariatului, nici chiar pentru obligaŃia de restituire in temeiul 
art.272 C. Muncii.  

Concluzionează recurentul că, in lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive si 
irevocabile privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului încasarea de către 
intimata a sumei de 6541 lei (conform dispoziŃiilor de încasare depuse la dosarul cauzei), 
aferent perioadei oct.2009-sept.2010, reprezintă o plata necuvenita, fiind supusa regulilor 
restituirii.  

In drept, recursul se întemeiază pe prevederile art.304 pct. 7, pct.8 şi pct. 9, 
art.304 ind.1 Cod de procedură civilă. 



Prin recursul formulat, pârâta S.C. S.I.E. S.R.L. a solicitat admiterea acestuia, 
modificarea in parte a sentinŃei recurate, in sensul respingerii in totalitate a acŃiunii 
formulate de reclamant. 

Societatea recurentă consideră că hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea greşită 
a legii, atât în ceea ce priveşte pretenŃiile referitoare la diurnă, cât şi cele privitoare la 
momentul încheierii contractului individual de muncă. 

1.Astfel, subliniază că deşi iniŃial a semnat un contract cu societatea la data de 
06.09.2009, prin foile de parcurs depuse, s-a făcut dovada ca reclamantul a început să 
lucreze în mod efectiv în cadrul societăŃii doar la data de 22.04.2009. 

Prin semnarea celui de-al doilea contract individual de munca, care a şi fost 
înregistrat la ITM , reclamantul a recunoscut implicit, ca a înŃeles sa lucreze si sa aibă un 
raport de munca cu societatea doar începând cu data de 22.04.2009, altfel că nu se explica 
existenta a doua contracte de munca, pentru aceeaşi activitate. 

De altfel, în decizia de desfacere a contractului individual de munca nr. 1096 din 
data de 25.11.2010, este indicată perioada de munca desfăşurata in cadrul societăŃii, iar 
aceasta nu a fost contestata sub niciun aspect de către reclamant.  

2. Valoarea drepturilor de diurna achitate de societate către reclamant au fost 
stabilite de comun acord de către părŃi la data semnării contractului individual de munca 
si orice alte valori, trebuie sa tina cont de situaŃia economica la nivel naŃional si de 
înŃelegerea dintre părŃi.  

Din răspunsul la interogatoriu, respectiv din înscrisurile depuse rezultă că suma de 
1300 euro, reprezentând diurnă a fost achitată reclamantului.  

In drept, sunt invocate dispoziŃiile art. 3041, art. 312 Cod de procedură civilă.  
Recurenta pârâtă S.C. S.I.E. S.R.L. a depus la dosar întâmpinare la recursul 

reclamantului, prin care a solicitat respingerea acestuia ca nefondat, cu obligarea 
recurentului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate. 

In ceea ce priveşte neacordarea de către instanŃa de fond a drepturilor salariale 
reprezentând diferenŃa dintre salariul minim brut lunar la nivel de ramura de transporturi 
in suma de 1050 lei si salariul brut lunar negociat in suma de 720 de lei, aferent perioadei 
07.04.2009- 18.11.2010, considera ca in mod corect a reŃinut instanŃa de fond ca in cauza 
sunt aplicabile prevederile art. 283 lit. d din C. Muncii in vigoare anterior ultimei 
republicării, întrucât acordarea de către o societate a unui alt salar decât cel care este 
îndreptăŃit salariatul este un motiv de nulitate a contractului individual de munca.  

Cum salariatul D.A. nu a formulat cererea pentru constatarea nulităŃii clauzei 
inserate in contract privind salariul, pe parcursul desfăşurării contractului de munca al 
acestuia respectiv pana la data de 25.11.2010, data încetării raporturilor sale de munca cu 
societatea, acesta nu este îndreptăŃit la solicitarea diferenŃei de drepturi salariale. Putea 
solicita diferenŃe de drepturi salariale in măsura in care fata de salariul negociat cu 
societatea, reclamantul recurent ar fi primit mai puŃin pentru munca prestata, nicidecum 
in situaŃia in care a acceptat un salariu si un program de lucru aferent acestuia.  

In speŃa nu se pune problema aplicării prevederilor art. 165 Codul Muncii. Nu 
poate fi vorba de o renunŃare a salariatului la drepturile ce i se cuvin, întrucât contractul 
individual de munca al salariatului D.A. a fost negociat de părŃi, care au stabilit un salariu 
de 720 lei lunar. Salariul a fost stabilit raportat la realităŃile economice ale anului 2009 si 
la posibilităŃile reale ale societăŃii in condiŃii de criza economica. Recurentul, la 
momentul semnării CIM-ului, in calitate de membru de sindicat, îşi cunoştea drepturile, 



insa cu toate acestea, a fost de acord cu plata salariului menŃionat in C.I.M. In măsura in 
care recurentul nu era de acord la acel moment cu salariul, avea posibilitatea sa nu 
semneze CIM in aceasta modalitate.  

Corect a reŃinut instanŃa de fond în privinŃa reŃinerilor salariale în cuantum de 
6541 lei, ca in spata sunt aplicabile prevederile art.272 alin.2 din C.Muncii in vigoare 
înainte de republicare, instanŃa de fond făcând încadrarea in drept a contractului de 
împrumut dintre recurent si societate.  

Greşit recurentul face trimitere la prevederile art. 164 din C. Muncii, întrucât in 
speŃa nu este vorba despre o dauna cauzata angajatorului de către angajat. Angajatul a 
fost amendat de către organele de control din Ungaria, întrucât a încălcat normele legale 
din aceasta tara si nu pentru faptul ca societatea i-ar fi pus la dispoziŃie documente de 
transport neconforme cu normele legale. Întrucât nu avea disponibilităŃi băneşti de achita 
amenda si pentru a nu fi reŃinut in Ungaria, recurentul a solicitat societăŃii sa achite 
amenda in numele sau, luându-si angajamentul de a restitui sumele către societate.  

Modalitatea de restituire a fost stabilita de comun acord si conform acestei 
înŃelegeri, recurentul a restituit sumele. De altfel, acesta a recunoscut in cuprinsul 
răspunsului la interogatoriu ca amenda a fost achitata de societate si ca avea foile de 
parcurs si avizele cu marfa asupra sa.  

Practic, recurentul nu a greşit fata de societate cu nimic pentru a-i fi aplicabile 
prevederile art. 164 din C. Muncii, societatea nefiind prejudiciata de către acesta pentru 
a-i face reŃineri din salariu cu titlu de daune aduse societăŃii. Ceea ce s-a realizat in fapt, a 
fost o restituire a unui împrumut a unui credit acordat de societate la solicitarea 
recurentului pentru o nevoie stringenta a acestuia.  

Recurentul a fost amendat pentru o fapta comisa din culpa de către acesta si nu 
pentru o fapta care i-ar fi fost imputabila societăŃii acesta având actele firmei in regula, 
respectiv foile de parcurs si avizele cu marfa. Societatea nu a făcut altceva decât sa-l 
crediteze pentru ca nu avea sumele necesare pentru a achita amenda si pentru a nu fi 
reŃinut in străinătate.  

Niciodată recurentul nu a înŃeles sa conteste procesul verbal prin care i-a fost 
acordata amenda in Ungaria, considerându-l, ca atare, legal. În măsura în care se 
considera nevinovat sau nevinovat doar in parte, trebuia sa arate cine se face vinovat de 
producerea contravenŃiei si implicit de suportarea amenzii.  

SusŃinerile privitoare la faptul ca sumele depuse în cont au fost efectuate de o 
anumita persoana - C.D., iar nu de către societate, nu sunt fondate. Societatea nu poate sa 
depună in cont sume decât prin intermediul unei persoane fizice, reprezentant al 
societăŃii. D-na C.D. este o salariata a societăŃii care a depus sumele in calitate de 
reprezentant al societăŃii in numele societăŃii si din fondurile societăŃii, nu din fonduri 
personale.  

In drept sunt invocate dispoziŃiile art.115 C.pr.civ.  
Prin „Notele de şedinŃă” formulate, recurentul reclamant Sindicatul National al 

Conducătorilor Auto, în numele si pentru membrul de sindicat D.A. a reiterat, în esenŃă, 
aspectele evocate prin memoriul de recurs. 

În probaŃiune s-au depus înscrisuri. 
Trecând la soluŃionarea cauzei, Curtea reŃine următoarele: 
1. Recursul reclamantului Sindicatul N.C.A., în numele şi pentru membrul de 

sindicat D.A. este nefondat. 



Reclamantul critică sentinŃa în privinŃa modului de soluŃionare a petitului referitor 
la plata diferenŃelor de drepturi salariale dintre salariul minim brut lunar la nivel de 
ramura transporturi in suma de 1050 lei si salariul brut lunar negociat in suma de 720 lei, 
aferent perioadei 07.04.2009-18.11.2010. 

Cu privire la acest aspect, Curtea consideră că în mod eronat s-a apreciat de către 
prima instanŃă ca fiind incidente prevederile art. 283 al. 1 lit. d din Codul Muncii, în 
contextul în care aceasta nu a fost învestită cu o cerere de constatare a nulităŃii unui 
contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia, ci cu o cerere de 
plată a unor diferenŃe salariale (diferenŃa dintre salariul minim brut lunar la nivel de 
ramura transporturi in suma de 1050 lei si salariul brut lunar negociat in suma de 720 lei), 
solicitare ce se circumscrie, în privinŃa prescripŃiei, prevederilor art. 283 al. 1 lit. c din 
Codul muncii, respectiv termenului de 3 ani. 

Or, în cauză, diferenŃele de drepturi salariale pretinse de către reclamant vizează 
perioada 07.04.2009-18.11.2010, iar în raport de data promovării acŃiunii 24.02.2011, 
aceste pretenŃii apar ca fiind formulate în termen. 

În ceea ce priveşte fondul acestei solicitări, Curtea observă că reclamantul face 
trimiteri la prevederile art. 41 din CCM la nivel de ramură transporturi, în raport de care 
acesta opinează că în perioada de referinŃă cuantumul salariului trebuia să fie mai mare.  

De asemenea, acesta formulează expuneri cu privire la sfera de aplicare a 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, respectiv la caracterul obligatoriu al 
contractelor colective de muncă încheiate la nivel superior. 

Ceea ce omite însă recurentul să aibă în vedere este faptul că prin dispoziŃiile art. 
13 din Legea nr. 130/1996 s-a stabilit expres că „In cazul contractelor colective de munca 
incheiate la nivelul ramurilor de activitate, unitatile componente ale acestora se stabilesc 
si se precizeaza de catre partile care negociaza contractul colectiv de munca, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi.” 

Astfel, intenŃia legiuitorului materializată prin dispoziŃiile evocate este în sensul 
că, contractele colective de muncă încheiate la nivel de ramură, produc efecte exclusiv cu 
privire la părŃile semnatare.  

Cum societatea pârâtă nu este parte semnatară a contractului Colectiv de Muncă la 
nivel de ramură transporturi la care face trimitere reclamantul, prevederile acestuia nu îi 
sunt opozabile, şi, prin urmare, în sarcina acesteia nu subzista obligaŃia de a plăti 
reclamantului un salariu mai mare decât cel negociat prin contractul individual de muncă.  

 În ceea ce priveşte pretinsele reŃineri din drepturile salariale din perioada 
octombrie 2009-septembrie 2010, în cuantum de 6541 lei, Curtea constată că în raport de 
aceste pretenŃii sunt aplicabile prevederile art. 164 al. 1 şi 2 din Codul Muncii conform 
cărora „nici o reŃinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiŃiilor 
prevăzute de lege. 

ReŃinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă 
datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”. 

Greşit a reŃinut prima instanŃă ca fiind incidente dispoziŃiile art. 272 al. 2 din 
Codul Muncii, în contextul în care acŃiunea cu care a fost învestită a fost formulată de 
către salariat, în calitate de angajat şi, nicidecum, de către angajator.  



Aşa cum subliniază şi recurentul, titularul acŃiunii întemeiate pe art. 272 al. 2 din 
Codul Muncii este angajatorul, în vreme ce în ipoteza legală instituită de art. 164 al. 1 din 
Codul muncii, calitatea procesuală activă aparŃine salariatului prejudiciat de angajator. 

Constatând, aşadar, aplicabilitatea în speŃă a prevederilor art. 164 din Codul 
Muncii, Curtea va proceda la analiza îndeplinirii condiŃiilor impuse de legiuitor. 

În acest sens, notează că validarea pretenŃiilor reclamantului din perspectiva 
evocată este condiŃionată de existenŃa unor ”reŃineri” operate de către angajator din 
salariul cuvenit salariatului, condiŃie imperativă care însă nu se regăseşte în speŃa dedusă 
judecăŃii. 

Astfel, observă că în perioada de referinŃă, respectiv octombrie 2009-septembrie 
2010, reclamantului i-au fost achitate drepturile salariale, aspect necontestat. De 
asemenea, conform probaŃiunii administrate, în fiecare lună, în ziua de plată a salariului 
reclamantul a semnat odată cu dispoziŃia de încasare a salariului şi o dispoziŃie de plată 
către casieria societăŃii pârâte, aspect confirmat şi de către recurent prin memoriul de 
recurs. 

Prin urmare, nu pot fi primite susŃinerile recurentului conform cărora în perioada 
de referinŃă ar fi operat „reŃineri” din salariu, câtă vreme documentaŃia de la dosar 
acreditează ideea efectuării unei plăŃi benevole a reclamantului, ulterior încasării de la 
societatea pârâtă a drepturilor salariale cuvenite. 

Plata benevolă se întemeiază pe „angajamentul de plată” pe care acesta şi l-a 
asumat la data 29.09.2009 şi prin care s-a obligat să achite societăŃii pârâte suma de 
400.000 forinŃi, sumă reprezentând contravaloarea unei amenzi aplicate acestuia de către 
autorităŃile din Ungaria şi plătită din banii trimişi de către societatea pârâtă. 

Contrar celor susŃinute de către reclamant, Curtea opinează că angajamentul de 
plată evocat reprezintă voinŃa clară şi neechivocă a acestuia de a achita contravaloarea 
amenzii.  

Este adevărat că în cuprinsul angajamentului de plată reclamantul a inserat şi 
menŃiunea „ nu numai eu sunt vinovat”, împrejurare care nu este însă de natură să conferă 
valenŃe noi, în contextul în care reclamantul nu a contestat procesul verbal de 
contravenŃie, considerându-l, ca atare, legal.  

Mai mult, din procesul verbal de contravenŃie rezultă că amenda aplicată 
reclamantului s-a datorat faptului că acesta din urmă nu avea asupra lui adeverinŃa 
referitoare la activitatea desfăşurată în perioada septembrie 2009-23.09.2009, adeverinŃă 
care i-a fost eliberată de către societatea pârâtă, dar pe care acesta, la plecare în cursă, 
datorită grabei, a uitat-o la domiciliu. 

S-a mai susŃinut de către reclamant că a efectuat plata amenzii, însă suma 
destinată acestei plăŃi nu i-ar fi fost acordată de către societate, ci de către numita C.D., 
alegaŃie care se dovedeşte a fi nefondată, justificat de faptul că susnumita a depus suma 
de 6500 lei în calitate de reprezentantă a societăŃii pârâte, din fondurile acestei societăŃi, 
iar nu din fonduri proprii.  

Într-adevăr, angajamentul de plată nu constituie titlu executoriu, însă acest aspect 
nu prezintă relevanŃă în cauză, câtă vreme nu este confirmată ipoteza legală a unor 
”reŃineri” din drepturile salariale ale reclamantului. 

Pentru toate considerentele expuse, în baza art. 312 al. 1 cod de procedură civilă 
Curtea va respinge ca nefondat acest recurs.  

2. Recursul formulat de pârâta S.C. S.I.E. S.R.L. este parŃial fondat. 



Curtea găseşte întemeiată critica societăŃii pârâte privitoare la data reală de 
începere a raportului de muncă dintre părŃi, sens în care apreciază că aceasta a fost 
stabilită eronat de către prima instanŃă ca fiind data de 06.04.2009, în loc de 22.04.2009. 

Este reală împrejurarea că societatea pârâtă a încheiat cu reclamantul D.A. două 
contracte individuale de muncă, nr. 173/06.04.2009, respectiv nr. 173/21.04.2009, cel din 
urmă înregistrat la ITM, însă acest aspect nu este suficient pentru a concluziona că 
raportul de muncă s-a născut la data încheierii primului contract, câtă vreme din foile de 
parcurs depuse rezultă că reclamantul a început să presteze efectiv muncă în cadrul 
societăŃii pârâte doar începând cu data de 22.04.2009. 

În acest sens sunt şi menŃiunile din statele de plată, necontestate de către 
reclamant, care confirmă împrejurarea că pentru în luna aprilie 2009 reclamantul a fost 
pontat doar pentru 7 zile. Reclamantul nu a contestat nici decizia de încetare a 
contractului individual de muncă nr. 1096/25.11.2010 în cuprinsul căreia durata 
raportului de muncă a fost indicată ca fiind 22.04.2009-24.11.2010. 

Or, în raport de aceste probe, data reală de începere a raportului de muncă ce 
poate fi reŃinută este exclusiv data 22.04.2009. 

Societatea pârâtă critică sentinŃa şi în raport de modul de soluŃionare a cererii 
reclamantului referitoare la diurna aferentă lunilor octombrie 2010 - noiembrie 2010, 
subliniind că a achitat acestuia suma de 1300 euro. 

Analizând scriptele depuse în susŃinerea acestei alegaŃii, Curtea constată că s-a 
făcut dovada achitării parŃiale a diurnei, respectiv doar în limita sumei de 927 euro, din 
totalul cuvenit 1330 euro, aspect recunoscut de către reclamant, potrivit răspunsului de la 
întrebarea 4 din interogatoriu.  

Astfel, din dispoziŃiile de plată reiese că societatea pârâtă a achitat reclamantului 
cu titlu de diurnă următoarele sume: 50 euro, avans cursă Slovacia, 13.10.2010, 200 euro, 
decont luna octombrie, din care trebuie scăzută suma de 23 euro, întrucât aceasta este 
aferentă lunii septembrie; 100 euro, avans cursa Cluj Napoca Budapesta, 25.10.2010; 300 
euro, avans cursă, 02.11.2010; 237 euro, decont Salonta-D., 05.11.2010; 63 euro, avans 
cursa Cluj Napoca - Budapesta – Cehia, 05.11.2010;  

DispoziŃia de plată din 29.10.2010 nu a fost avută în vedere de către instanŃă, 
întrucât din cuprinsul ei nu se poate determina care este destinaŃia sumei de 1000 lei, 
fiind făcută doar menŃiunea „decont parŃial”.  

Nu prezintă relevanŃă în cauză situaŃia economică o societăŃii, câtă vreme prin 
contractul încheiat cu reclamantul aceasta şi-a asumat o serie de obligaŃii, pe care aceasta 
este Ńinută să şi le îndeplinească, cu atât mai mult cu cât în cadrul acestuia nu se regăseşte 
nici o clauză privitoare la impreviziune. 

łinând seama de considerentele arătate, în conformitate cu prevederile art. 312 al. 
1,3 Cod de procedură civilă coroborate cu art. 304. pct. 9 Cod de procedură civilă, Curtea 
va admite în parte recursul societăŃii pârâte şi va modifica în parte sentinŃa atacată, 
potrivit dispozitivului prezentei decizii. 

Vor fi menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei atacate. 
Reclamantul recurent a solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 260 lei, 

reprezentând contravaloarea traducerii procesului verbal de contravenŃie‚ însă această 
solicitare va fi respinsă conform art. 274 Cod de procedură civilă, ca urmare a faptului că 
propriul recurs, în raport de care a fost necesară depunerea acestui script, a fost respins. 
(Judecător Daniela Griga) 



 

Decizie de concediere. Inadmisibilitatea invocării de către angajator, în 
faŃa instanŃei, a altor motive de fapt sau de drept decât cele precizate 
în decizia de concediere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4113/R din 2 octombrie 2012 

Prin sentinŃa civilă nr. 1015 din 5 iunie 2012 a Tribunalului Maramureş, a fost 
respinsă excepŃia tardivităŃii contestaŃiei invocată de intimata SC P.A. SA Baia Mare. 

A fost admisă în parte contestaŃia formulată de contestatorul S.D.T. împotriva 
deciziei de concediere nr. 14/6/14.07.2011 emisă de intimata SC P.A., s-a dispus anularea 
deciziei şi a obligat intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate de care ar fi beneficiat contestatorul. S-a dispus repunerea părŃilor în 
situaŃia anterioară emiterii actului de concediere. A fost respinsă cererea de acordare a 
dobânzilor legale şi a daunelor morale. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Cu privire la excepŃia tardivităŃii introducerii contestaŃiei s-a reŃinut că această 

excepŃie este neîntemeiată pentru următoarele considerente: 
Potrivit art. 268 (1) Codul muncii „Cererile în vederea soluŃionării unui conflict 

de muncă pot fi formulate: 
a) în termen de 30 zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia 

unilaterală a angajatorului referitoare la îndeplinirea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă”. 
Decizia de concediere nr. 14-6/14.07.2011 a fost comunicată contestatorului la 

15.07.2011 prin intermediul executorului judecătoresc iar contestaŃia la instanŃă a fost 
înregistrată la 11.07.2011. Din cuprinsul contestaŃiei rezultă că se contestă decizia de 
concediere care nu are o cauză reală, serioasă şi efectivă deşi se aminteşte şi de preavizul 
de concediere, termenul de contestare a deciziei de concediere fiind respectat, întrucât se 
socoteşte de la 11.07.2011 şi nu de la data precizării în scris a contestaŃiei – 21.02.2012. 

Pe fond, instanŃa a reŃinut că potrivit deciziei de concediere 14-6/14.07.2011 s-a 
dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului în baza art. 65 (1) 
Codul muncii republicat, pe motiv că societatea desfiinŃează locul de muncă – taxator, 
ocupat de contestator, din motive fără legătură cu persoana contestatorului, respectiv cu 
01.06.2011 intimata a externalizat activitatea de evidenŃă contabilă, astfel că postul 
ocupat de contestator s-a desfiinŃat efectiv. 

Durata preavizului de 20 zile lucrătoare în perioada 10.06.2011-01.07.2011 a fost 
comunicat la 10.06.2011. 

Intimata susŃine că desfiinŃarea efectivă a postului ocupat de contestator a avut la 
bază Hotărârea Consiliului de AdministraŃie din 9.05.2011, anexă la acesta fiind 
organigrama întocmită. 

Potrivit Hotărârii Consiliului de AdministraŃie din 9.05.2011 se desfiinŃează 
postul de contabil sef respectiv director economic de la societate, serviciul contabilitate 
externalizându-se şi se va întocmi noua organigramă de la societate care va cuprinde 
minim 20 angajaŃi, trei administratori şi trei cenzori. 

Din noua organigramă anexată hotărârii sus menŃionate, rezultă că la serviciul 
productiv se menŃin 17 persoane pe postul de taxator, similar cu postul deŃinut de 
contestator. 



Aşadar motivul încetării contractului individual de muncă (art. 65 al. 1 Codul 
muncii) nu respectă condiŃia de legalitate impusă de lege respectiv desfiinŃarea locului de 
muncă nu este efectivă, câtă vreme în noua organigramă se regăsesc posturi similare cu 
cel deŃinut de contestator – taxator – şi desfiinŃarea locului de muncă nu are o cauză reală 
şi serioasă, motiv pentru care s-a apreciat că decizia de concediere a fost nelegală, 
urmând ca în baza art. 80 al. 1, al. 2, al. 3 Codul muncii modificat, să dispună anularea 
deciziei de concediere, repunerea părŃilor în situaŃia anterioară emiterii actului de 
concediere cu obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

A fost respinsă cererea de acordare a dobânzilor legale şi a daunelor morale 
motivat de lipsa vreunei prevederi legale ori convenŃionale în acest sens.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC P.A. SA BAIA MARE, 
solicitând modificarea sentinŃei, în sensul respingerii contestaŃiei. 

În motivare s-a arătat, în esenŃă, că hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea 
greşită a legii.  

 Prima instanŃă a respins în mod greşit excepŃia tardivităŃii introducerii 
contestaŃiei împotriva deciziei de concediere nr. 14-6/14.07.2011, reŃinând, în mod 
nelegal şi eronat, că decizia a fost atacată la 15.07.2011.  

Contestatorul a atacat, iniŃial, prin cererea introductivă, preavizul de concediere 
nr. 06-2/06.06.2011, comunicat acestuia la 10.06.2011, prin intermediul executorului 
judecătoresc.  

Rezultă din formularea contestaŃiei că este făcută împotriva preavizului de 
concediere-deciziei de încetare, iar actul criticat a fost comunicat la 10.06.2011 prin 
executor judecătoresc.  

La 21.02.2012, contestatorul precizează oral contestaŃia, în sensul că înŃelege să 
conteste şi decizia de concediere nr. 14-6/14.07.2011.  

Decizia de concediere a fost comunicată contestatorului, prin executor 
judecătoresc, la 15.07.2011. 

ContestaŃia iniŃială a fost depusă la Oficiul poştal 9 Satu Mare la data de 
06.07.2012, iar decizia de concediere a fost comunicată la 9 zile după expedierea 
contestaŃiei iniŃiale.  

ContestaŃia a fost formulată cu 9 zile înainte de a-i fi adusă la cunoştinŃa 
contestatorului decizia de concediere şi motivele acesteia.  

Raportat la data precizării acŃiunii - 21.02.2012, contestaŃia împotriva deciziei de 
concediere nr. 14-6/14.07.2011 este cu depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice 
de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului, termen prevăzut 
de art. 268 alin. (1) lit. a] din Legea nr. 53/2003.  

Pe fondul cauzei, contestaŃia este neîntemeiată.  
Decizia de concediere a fost emisă respectând cerinŃele prevăzute de art. 76 din 

Codul Muncii.  
Motivul care a determinat concedierea reclamantului a fost desfiinŃarea locul de 

muncă ocupat de acesta, cel de încasator şi cititor contoare, fiind un motiv fără legătură 
cu persoana concediată.  

DesfiinŃarea locului de muncă al reclamantului este efectivă şi are o cauză reală şi 
serioasă - reducerea activităŃii societăŃii.  



Locul de muncă al reclamantului a fost desfiinŃat pe motiv că societatea pârâtă a 
redus activitatea, implicit numărul de angajaŃi la 20.  

DesfiinŃarea efectivă a postului ocupat de reclamant a avut la bază hotărârea 
consiliului de administraŃie din 09 mai 2011, anexă la aceasta fiind organigrama 
întocmită şi rezultă din Programul ReviSal cu numărul de angajaŃi din luna iunie 2011 
(nr.crt.34), anterioară concedierii, şi, respectiv (comparativ) din luna decembrie 2011 
(menŃiunea încetat) în registrul salariaŃi, extras din ReviSal din luna decembrie 2011 
contestatorul nu mai figurează ca având contractul de muncă „activ”, ci încetat.  

În realitate a avut loc o reorganizare a activităŃii angajatorului, corespunzătoare 
nevoilor acestuia. Decizia de reorganizare a activităŃii angajatorului-societate comercială 
cu capital integral privat - nu poate fi supusă cenzurii instanŃei pentru motive de 
oportunitate, ci este una de afaceri, potrivit art. 1441 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, fiind 
atributul exclusiv al consiliului de administraŃie. „Decizie de afaceri, în sensul prezentei 
legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea 
societăŃii”.  

Cenzura deciziei de afaceri se realizează mai întâi de către acŃionari, în adunarea 
generală, şi numai apoi, hotărâre a adunării generale a acŃionarilor poate fi supusă 
verificării legalităŃii şi nu oportunităŃii, în temeiul şi condiŃiile art. 132 din Legea nr. 
31/1990.  

Societatea pârâtă nu a putut să-i ofere reclamantului un alt loc de muncă ori să-i 
cuprindă într-o formă de recalificare profesională.  

În fine, în cazul concedierii întemeiate pe dispoziŃiile art. 65 (1) din Codul muncii, 
lista locurilor vacante nu este trebuie prevăzută în decizie.  

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs formulate, Curtea 
reŃine următoarele: 

Recursul este neîntemeiat şi urmează a fi respins ca atare. 
În primul rând, raportat la excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune în ce priveşte 

atacarea deciziei de concediere, Curtea notează că acŃiunea iniŃială a fost formulată 
„împotriva preavizului de concediere-deciziei de încetare a contractului individual de 
muncă”, fiind astfel clar specificat faptul că se referă inclusiv la decizia de concediere. 

Este adevărat că se menŃionează, la motivele în fapt, că actul criticat a fost 
comunicat prin executor judecătoresc la data de 10.06.2011 (or acest act este preavizul de 
concediere, iar nu decizia în sine, care a fost emisă ulterior formulării acŃiunii, la 
14.07.2011, în timp ce acŃiunea a fost înregistrată la data de 11.07.2011), însă acŃiunea, 
aşa cum a fost formulată iniŃial, conŃine critici cu privire la decizia de concediere, anume, 
faptul că nu are o cauză reală, serioasă şi efectivă, ci doar intenŃia semnatarului de a-l 
îndepărta de la societate. Se mai arată că nu este specificată în cuprinsul actului cauza 
reală şi efectivă a deciziei de desfacere a CIM. 

Chiar în condiŃiile în care practic, prin respingerea excepŃiei, se interpretează că 
acŃiunea a fost formulată înainte de emiterea deciziei de concediere, acest lucru nu poate 
conduce la o altă dezlegare dată excepŃiei, întrucât în mod evident, prin contestaŃia 
formulată la data de 11.07.2011, a fost atacată decizia de concediere, despre iminenŃa 
emiterii căreia reclamantul cunoştea din cuprinsul actului intitulat „preaviz de 
concediere”, astfel încât lipsa iniŃială a obiectului acŃiunii a fost complinită la data 
emiterii deciziei de concediere, situaŃie în care tribunalul a procedat la soluŃionarea 
cauzei pe fond. 



Nici motivul de recurs formulat în legătură cu soluŃia pe fond pronunŃată de 
tribunal nu este întemeiat. 

Astfel, corect a reŃinut tribunalul că desfiinŃarea locului de muncă al reclamantului 
nu are o cauză reală şi serioasă. 

Se constată, din cuprinsul deciziei de concediere faptul că la motivarea deciziei se 
face menŃiunea că „societatea desfiinŃează locul de muncă taxator ocupat de dvs., din 
motive fără legătură cu persoana dvs.  

Începând cu 01.06.201, societatea comercială a externalizat activitatea de evidenŃă 
contabilă, astfel că postul ocupat de dvs. s-a desfiinŃat efectiv”. 

Or, nu există, sau cel puŃin nu se prefigurează din înscrisurile depuse la dosar, 
vreo legătură între postul de taxator, deŃinut de reclamant în cadrul societăŃii pârâte, şi 
serviciul de evidenŃă contabilă, care a fost externalizat. 

În plus, se constată din registrul general de evidenŃă a salariaŃilor că au fost 
menŃinute mai multe posturi similare cu cel al reclamantului, ulterior concedierii acestuia 
(în Revisal acestea sunt denumite posturi de încasator, dar reiese din ansamblul 
probaŃiunii că prin taxator sau încasator se înŃelege unul şi acelaşi lucru, reclamantul fiind 
trecut în acest registru cu post de încasator), or în mod evident, dacă externalizarea 
activităŃii de evidenŃă contabilă ar fi avut vreo legătură cu exercitarea funcŃiei de 
taxator/încasator, ar fi trebuit ca toate aceste posturi să fie desfiinŃate. 

Prin urmare, motivul indicat în decizia de concediere ca stând la baza acestei 
măsuri nu este cel real. 

Or, pentru legalitatea deciziei de concediere motivată pe dispoziŃiile art. 65 Codul 
muncii, este necesar ca desfiinŃarea locului de muncă să aibă o cauză reală şi serioasă, iar 
conform art. 76 Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conŃină în mod 
obligatoriu motivele care determină concedierea (se înŃelege, cele reale). 

Pe de altă parte, simpla menŃiune că societatea desfiinŃează locul de muncă 
taxator (făcând abstracŃie de menŃiunea fără legătură cu persoana reclamantului că s-a 
externalizat activitatea de evidenŃă contabilă) nu se poate accepta că indică o cauză reală 
şi serioasă de desfiinŃare a locului de muncă, întrucât nu se justifică prin această simplă 
menŃiune desfiinŃarea acestui post, ci doar se enunŃă desfiinŃarea. 

Prin urmare, şi în această ipoteză, decizia de concediere apare ca lovită de nulitate 
absolută, pentru aceleaşi considerente legale. 

În plus, potrivit prevederilor art. 79 Codul muncii, în caz de conflict de muncă, 
angajatorul nu poate invoca în faŃa instanŃei alte motive de fapt sau de drept decât cele 
precizate în decizia de concediere. Ca urmare, sunt neavenite trimiterile pe care recurenta 
le face la hotărârea consiliului de administraŃie din data de 09.05.2011, la organigrama 
anexă la aceasta şi la o reorganizare a activităŃii angajatorului corespunzătoare nevoilor 
acestuia, atâta timp cât toate acestea nu au fost menŃionate în decizia de concediere. 

Neîntemeiate sunt şi susŃinerile privitoare la afirmata imposibilitate a instanŃei de 
a cenzura decizia de reorganizare a activităŃii angajatorului – societate comercială cu 
capital privat, faŃă de prevederile art. 132 şi art. 1441 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. 

Deşi în mod cert decizia de afaceri aparŃine consiliului de administraŃie, 
legalitatea modului de aducere la îndeplinire a acesteia este supusă cenzurii instanŃei, în 
speŃă, a celei specializate în soluŃionarea conflictelor de muncă, în măsura în care este 
afectat, în acest proces de punere în operă a deciziei de afaceri, un contract individual de 



muncă. În acest sens statuează, în mod  imperativ, art. 78-80 Codul muncii. (Judecător 
Ioana Tripon) 

 

Concediere colectivă. Lipsa criteriilor de stabilire a ordinii de 
priorităŃi şi departajare între salariaŃi. Anulare 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4197/R din 8 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 5050 din 14.05.2012 a Tribunalului Cluj, a fost admisă în 
parte acŃiunea formulată de către reclamantul K.G. în contradictoriu cu pârâta SNTFC – 
RTFC ARDEAL. 

S-a dispus anularea deciziei de concediere nr.1Ad/73 din 15.07.2011 emisă de 
către pârâtă. 

S-a dispus reîncadrarea reclamantului în postul deŃinut anterior emiterii deciziei. 
A fost obligată pârâta la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, 

majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
reclamantul începând cu data emiterii deciziei şi până la reîncadrarea efectivă. 

A fost respinsă cererea privind plata daunelor morale. 
A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 1.000 lei cu titlu 

de cheltuieli de judecată parŃiale, reprezentând onorariu avocaŃial. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Prin decizia nr. 1 Ad/73/15.07.2011 pârâta a decis încetarea contractului 

individual de muncă al reclamantului, în temeiul art. 55 lit.c, art. 65 , art. 66, art.69 şi 
următoarele din Codul Muncii , republicat pentru motive ce nu Ńin de persoana 
salariatului , ca urmare a concedierii colective începând cu data de 18.07.2011. Motivele 
de fapt care au determinat concedierea colectivă, au fost dificultăŃile economice, 
reorganizarea si restructurarea societăŃii, aşa cum au rezultat din programul de 
restructurare şi redresare economico-financiară a SNTFC SA nr. 1/137/17.01.2011 şi din 
Notificarea nr. 1/2176/2011. 

Criteriile avute în vedere de către pârâtă potrivit legii şi /sau contractelor colective 
de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere au fost următoarele: 
salariaŃii care sunt asociaŃi la alte societăŃi comerciale, salariaŃii care au un alt loc de 
muncă sau care cumulează pensia cu salariul, salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de 
pensionare pentru limită de vârstă şi persoanele care îndeplinesc condiŃiile de pensionare 
la cererea lor. 

Din statul de funcŃii al Reviziei de Vagoane Cluj postul de revizie Dej, valabil la 
data de 30.06.2011, rezultă că erau în total 8 posturi de revizor tehnic vagoane 1 . 

Din statul de funcŃii din aceleaşi Revizii de vagoane valabil la 01.08.2011 rezultă 
că postul de revizie Dej nu mai există, însă există posturi de revizor vagoane la BistriŃa, la 
Jibou şi la alte departamente cum ar fi reparare cu detaşare vagoane defecte, pregătirea 
tehnico-sanitară radicală a vagoanelor de călătorie şi revizia tehnică tranzit şi sosire. 

Potrivit prevederilor art. 69 alin.2 lit.d din Codul Muncii, republicat, în perioada 
în care au loc consultări, între angajator şi sindicat pentru a permite sindicatului să 
formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaŃia să-i furnizeze toate informaŃiile 
relevante şi să îi notifice în scris criteriile avute în vedere, potrivit legii şi /sau 
contractelor colective de muncă pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. 



În cazul în care angajatorul intenŃionează să efectueze concedieri colective, acesta 
are obligaŃia de a iniŃia în timp util şi în scopul ajungerii la o înŃelegere, în condiŃiile 
prevăzute de lege, consultări cu sindicatul cu privire la metodele şi mijloacele de evitare a 
concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaŃi care vor fi concediaŃi sau 
la atenuarea consecinŃelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale, care vizează 
printre altele sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaŃilor 
concediaŃi. 

În cazul de faŃă Sindicatul L.R.V. Cluj a adus la cunoştinŃa pârâtei la data de 
27.06.2011 faptul că, reclamantul K.G. angajat în meseria de revizor tehnic vagoane din 
anul 1991 are pregătire şi experienŃă profesională în vederea îndepliniri obligaŃiilor de 
serviciu ca îi revin şi poate fi scos de pe lista de concediere colectivă urmând a fi înlocuit 
cu alt salariat indicat în tabelul anexat respectivei adrese, angajat după anul 2008 cu 
pregătire profesională precară şi lipsit de experienŃă profesională. 

Această solicitare nu a fost luată în considerare de către pârâtă, care a emis 
ulterior decizia contestată care enumeră 4 criterii avute în vedere pentru stabilirea ordinii 
de prioritate la concediere arătate mai sus, fără să precizeze criteriul concret de 
departajare a reclamantului faŃă de alŃi salariaŃi angajaŃi pe acelaşi post în cadrul Reviziei 
de Vagoane Cluj.. 

Având în vedere această situaŃie instanŃa a apreciat că decizia contestată a fost 
nelegală şi a fost anulată în temeiul prevederilor art.78 raportat la 80 alin.1 Codul Muncii, 
republicat. 

ConsecinŃa anulării deciziei de concediere duce la reîncadrarea reclamantului în 
postul deŃinut anterior emiterii acesteia, conform art.80 alin.2 din acelaşi cod şi la 
obligarea pârâtei la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi 
reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul începând 
cu data emiterii deciziei şi până la reîncadrării efective conform prevederilor art.80 alin.1 
din Codul Muncii, republicat. 

Cererea privind acordarea daunelor morale nu se justifică, datorită faptului că 
potrivit prevederilor legale arătate anterior reclamantul este îndreptăŃit să beneficieze de 
toate drepturile salariale de la data emiterii deciziei, până la reîncadrare, majorate, 
indexate şi reactualizate. 

Văzând şi prevederile art. 274 Cod procedură civilă . 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SNTFC – RTFC ARDEAL, 

solicitând casarea hotărârii atacate şi respingerea contestaŃiei împotriva deciziei de 
concediere. 

În motivarea recursului pârâta a arătat că prin întâmpinarea depusă la instanŃa de 
fond a susŃinut că încetarea contractului de munca al intimatului - contestator a fost 
determinată de desfiinŃarea efectivă a locului de munca ocupat, ca urmare a reorganizării 
activităŃii societăŃii.  

Faptul ca postul ocupat de contestator a fost efectiv desfiinŃat rezultă din situaŃia 
privind numărul şi structura personalului existent la subunitatea la care a fost angajat, 
respectiv Revizia de Vagoane Cluj - Postul Revizie Dej, în conformitate cu statele de 
funcŃii anexate, cum se poate observa din statul de funcŃii de la data de 30.06.2011 şi de 
la data de 01.08.2011, deci atât înainte de începerea procesului de reorganizare şi 
restructurare a unităŃii cât şi după finalizarea acestui proces.  



Astfel, la data de 30.06.2011 la subunitatea Revizia de Vagoane Cluj - Postul 
Revizie Dej erau prevăzute un număr de 33 posturi normate, dar în urma reorganizării şi 
restructurării unităŃii, Postul Revizie Dej a fost desfiinŃat, neexistând nici un post 
prevăzut în statul de funcŃii de la data de 01.08.2011.  

Aşa cum a precizat, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca 
pe anul 2011-2012, la aplicarea efectiva a reducerii de personal s-a avut în vedere atât 
competenŃa profesională cât şi disciplina în muncă a salariaŃilor din cadrul formaŃiilor de 
lucru care urmau să-şi reducă activitatea.  

În mod greşit instanŃa de fond a reŃinut ca unitatea nu a respectat prevederile art. 
69 alin. 2 lit. d din Codul muncii şi nu a purtat consultări cu sindicatele cu privire la 
metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de 
salariaŃi care vor fi concediaŃi. Din actele depuse în probaŃiune de unitatea rezultă că s-au 
purtat consultări cu FederaŃia Sindicatelor Ramurii Vagoane.  

Statele de funcŃii ale subunităŃii la care contestatarul presta activitatea, anterior şi 
ulterior momentului restructurării şi redresării activităŃii prin disponibilizare, atesta 
desfiinŃarea Postului de Revizie Dej şi implicit şi postul ocupat de contestatar, astfel este 
exclusa discriminarea, concedierea nefiind dispusa în considerarea persoanei salariatului. 
De asemenea, alte posturi vacante în cadrul subunităŃii, care sa poată fi oferite 
contestatorului nu au existat.  

Intimatul K.G. a solicitat prin concluzii scrise respingerea recursului ca nefondat, 
arătând că din compararea statelor de funcŃii ale Reviziei de vagoane Cluj valabile la data 
de 30.06.2001 şi, respectiv 01.08.2011, rezultă că în realitate la nivelul Reviziei de 
Vagoane Dej s-au desfiinŃat numai 2 posturi de revizor tehnic vagoane întrucât 2 astfel de 
posturi au fost transferate la Postul de revizie vagoane Cluj, iar recurenta nu a făcut 
dovada aplicării criteriilor de selecŃie a personalului pentru cele două posturi. 

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziŃiilor 
legale incidente Curtea de Apel reŃine următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 76 lit. c din Codul muncii republicat, în cazul 
concedierilor colective, decizia de concediere trebuie să conŃină în mod obligatoriu 
criteriile de stabilire a ordinii de priorităŃi, conform art. 69 alin. (2) lit. d) din acelaşi act 
normativ.  

Astfel cum a reŃinut şi instanŃa de fond, la art. 4 din decizia de concediere 
contestată sunt indicate următoarele criterii avute în vedere pentru stabilirea ordinii de 
prioritate la concediere, în baza legii şi/sau a contractelor colective de muncă: a) salariaŃii 
care sunt asociaŃi la alte societăŃi comerciale cu capital privat sau mixt;  

b) salariaŃii care au alt loc de muncă sau cumulează pensia cu salariul;  
c) salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la limita de vârstă;  
d) persoanele care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la cererea lor. 
Din probele administrate în cauză Curtea constată însă că intimata nu a făcut nicio 

dovadă cu privire la aplicarea corectă a criteriilor de stabilire a ordinii de priorităŃi şi de 
departajare între salariaŃi, prevăzute la art. 4 din decizia contestată şi nici dacă vreunul 
dintre criteriile respective este aplicabil în cazul contestatorului. 

În raport de cerinŃa legală instituită de art. 76 din Codul muncii republicat Curtea 
reŃine că nu este suficient ca aceste criterii să fie formal indicate în decizie, doar pentru a 
se îndeplini aparent o cerinŃă legală impusă de textul de lege, ci este necesar ca aceste 
criterii de stabilire a ordinii de prioritate în cazul concedierilor colective să fie riguros şi 



efectiv aplicate, pentru o selectare clară şi reală a salariaŃilor ce trebuie concediaŃi în 
cadrul unei asemenea proceduri, cel puŃin unul dintre aceste criterii trebuind să fie 
aplicabile salariaŃilor concediaŃi.  

Curtea constată că prin întâmpinarea depusă la instanŃa de fond intimata a susŃinut 
că, în ceea ce priveşte criteriile de disponibilizare, conform adresei nr.11Ad/a/129 col 
2011 a serviciului Resurse Umane, Organizare a RTFC Ardeal, pe lângă criteriile stabilite 
la art.65 alin.7 din Contractul Colectiv de muncă pe anii 2011/2012, la baza concedierilor 
colective au stat şi criteriile privind starea disciplinară şi competenŃa salariaŃilor. 

Având în vedere însă că menŃionarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităŃi 
în cazul concedierilor colective este reglementată de art.76 lit. c Codul muncii ca o 
condiŃie obligatorie de legalitate a deciziei de concediere, Curtea reŃine că nu este 
posibilă completarea ulterioară a altor criterii, a căror incidenŃă de altfel nici nu a fost 
dovedită în privinŃa contestatorului.  

În acest sens, Curtea reŃine că nu s-a făcut proba unei evaluări profesionale a 
reclamantului în vederea stabilirii nivelului său de competenŃă, după cum nu s-a dovedit 
de către pârâtă, căreia îi revine sarcina probei, că reclamantul a fost sancŃionat disciplinar. 

Raportat la aspectul invocat de pârâtă recurs în sensul că Revizia de Vagoane Dej 
a fost efectiv desfiinŃată, Curtea constată că pe de o parte acest aspect nu a fost menŃionat 
în decizia de concediere (şi nu poate fi astfel invocat direct în faŃa instanŃei de judecată 
conform art. 79 din Codul muncii), iar pe de altă parte din Statul de funcŃii al Reviziei de 
Vagoane Cluj valabil de la data de 30.06.2011, rezultă că în cadrul Reviziei de vagoane 
Cluj – Revizia tehnică tranzit şi sosire erau 13 posturi de revizor tehnic vagoane I, iar în 
cadrul Postului de revizie Dej erau 8 posturi de revizor tehnic vagoane I. Din statul de 
funcŃii al Reviziei de Vagoane Cluj valabil de la data de 01.08.2011 rezultă într-adevăr că 
Postul de Revizie Dej nu mai există, însă în cadrul Reviziei de Vagoane Cluj Revizia 
tehnică tranzit şi sosire sunt menŃionate 20 posturi de revizor tehnic vagoane I, cu 7 mai 
mult decât în statul de funcŃii anterior concedierii reclamantului. 

În raport de această situaŃie este evident că în cauză era necesar ca intimata să 
facă dovada modului de aplicare a criteriilor de selecŃie a personalului, respectiv a 
faptului că reclamantul s-ar afla în vreuna din situaŃiile limitativ prevăzute la art. 4 din 
decizia de concediere.  

Prin urmare, fără a contesta realitatea desfiinŃării unor locuri de muncă de natura 
celui ocupat de reclamant şi cauza serioasă a acestei măsuri, Curtea reŃine că pârâta nu a 
justificat în raport de criteriile de concediere enunŃate în decizie (art.4) selectarea 
reclamantului pentru concediere. 

În consecinŃă, întrucât în cauză nu s-a făcut dovada că în cazul contestatorului este 
aplicabil vreunul din criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate, acestea fiind formal 
indicate în decizie, Curtea constată criticile formulate de recurent sub acest aspect ca 
fiind fondate, astfel că sentinŃa atacată apare ca fiind nelegală şi netemeinică în ceea 
priveşte modul de soluŃionare a contestaŃiei împotriva deciziei de concediere.  

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziŃiilor legale menŃionate anterior şi a 
art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, reŃinând că motivele de recurs invocate sunt 
neîntemeiate, se va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză. (Judecător Daniela 
Griga) 

 



Venituri în acord global. Luarea în considerare la recalcularea 
drepturilor de pensie 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4371/R din 22 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr.1194 din 29.06.2012, pronunŃată de Tribunalul Maramureş, 
a fost admisă acŃiunea formulată de reclamantul R.V., în contradictoriu cu pârâta Casa 
JudeŃeană de Pensii Maramureş şi a fost obligată pârâta să recalculeze drepturile de 
pensie cuvenite reclamantului cu luarea în considerare a veniturilor realizate în acord 
global conform adeverinŃei nr. 1.117 din data de 21.08.2008, emisă de S.C. ICPM S.A. 
Baia Mare,  începând cu data de 01.06.2009. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că unul  dintre principiile de bază, 
care guvernează  organizarea  şi  funcŃionarea sistemului public, este cel al 
contributivităŃii,  în conformitate cu care fondurile de asigurări sociale  se constituie pe 
baza contribuŃiilor  datorate de  persoanele fizice şi juridice, participante  la  sistemul 
public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se  pe temeiul  contribuŃiilor  de  
asigurări sociale plătite,  aşa cum statuează  art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000.  

Potrivit art.  78 alin. 4 din  acelaşi  act normativ, punctajul asiguratului, stabilit 
conform  prevederilor  alin.  1 şi 2, se calculează  la nivelul veniturilor brute realizate 
pentru care s-au plătit contribuŃiile de asigurări sociale.  

De asemenea,  art. 10 din Legea nr. 3/1977 a fost modificat prin Legea nr. 
49/1992, în sensul că,  pe lângă salariul de bază,  la calcularea pensiilor se au în vedere şi 
sporurile cu caracter permanent. 

Potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972, pentru sporurile permanente primite în 
cadrul acordului global angajatorul avea obligaŃia virării la bugetul asigurărilor sociale de 
stat a unei contribuŃii de 15%,  calculată asupra câştigului brut realizat de salariat, 
dispoziŃie care a fost menŃinută în Legea nr. 49/1992,  care a majorat doar cuantumul 
contribuŃiilor. 

Conform art. 23 al. 1 din Legea nr. 19/2000, baza lunară de calcul a contribuŃiilor 
individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut realizat lunar, inclusiv sporurile 
şi adaosurile prevăzute de lege sau contractul individual de muncă şi care se au în vedere 
la stabilirea punctajului prevăzut de art. 78 din aceeaşi lege. 

Conform adeverinŃei nr.1117 din data de 21.08.2008, emisă de SC ICPM SA Baia 
Mare, contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1976-1997, în acord global, 
conform Legii nr. 57/1974, realizând câştiguri cu caracter permanent, pentru care, în 
conformitate cu Decretul nr. 389/1972, s-au achitat cotele de 15% la bugetul asigurărilor 
sociale de stat (CAS). 

De altfel, prin decizia nr. 19/2011, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a admis 
recursul în interesul legii declarat şi a statuat, în interpretarea dispoziŃiilor art. 2 lit. e), art. 
78 şi art. 164 alin.1 şi 2 din Legea nr. 19/2000 şi ale art. 1 şi 2 din OUG nr.4/2005, că 
formele de retribuire obŃinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin.1 lit. a) din Legea 
retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 vor fi luate în considerare la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut 
şi pentru acestea s-a plătit contribuŃia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 

Astfel, s-a reŃinut că  neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza 
de calcul a contribuŃiei de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului 
contributivităŃii, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor 



(drepturi de pensie calculate conform contribuŃiei de asigurări sociale) şi crearea unei 
discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării 
în vigoare a Legii nr. 19/2000, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 4/2005 fiind emisă 
în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităŃilor dintre persoanele 
pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raport cu cele pensionate sub imperiul legii 
noi, Legea nr. 19/2000, în ceea ce priveşte cuantumul acestor drepturi.  

În condiŃiile în care se constată de către instanŃele învestite cu cereri de 
recalculare a pensiilor că pentru sumele salariale, reprezentând venituri suplimentare 
pentru munca în acord, angajatorul a plătit contribuŃia de asigurări sociale la sistemul 
public de pensii, că aceste drepturi salariale suplimentare au fost incluse în salariul de 
bază brut, că bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu contribuŃia de asigurări 
sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare obŃinute de 
către salariaŃi, este firesc ca o parte din această contribuŃie să revină foştilor salariaŃi, în 
prezent pensionaŃi, şi să fie avută în vedere la recalcularea drepturilor de pensie, conform 
Legii nr. 19/2000 şi OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 4/2005. 

Decizia nr. 19/2011 este obligatorie şi sub imperiul Legii nr. 263/2010, care reia 
dispoziŃiile legale existente anterior, în interpretarea cărora a fost admis recursul în 
interesul legii declarat. 

Raportat la considerentele mai sus-expuse, reŃinând că pentru veniturile 
suplimentare pentru munca în acord angajatorul a plătit contribuŃia de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii, tribunalul a admis acŃiunea formulată, conform dispozitivului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa JudeŃeană de Pensii  
Maramureş, a solicitat modificarea sentinŃei atacate în sensul respingerii acŃiunii. 

În motivarea recursului, întemeiat pe prevederile art.304 pct.9 cod procedură 
civilă pârâta a arătat că solicitarea de recalculare a pensiei reclamantei, înregistrată la 
instituŃia pârâtă sub nr.1116627 din 27.01.2009, a fost soluŃionată în conformitate cu 
dispoziŃiile O.U.G. nr.4/2005, aplicabile la acea dată în cazul reclamantei.  

Hotărârea pronunŃată a fost dată cu aplicarea greşită a prevederilor art.4 alin.(2) 
din O.U.G. nr.4/2005 (în sensul că sporul la acord nu figurează printre sporurile care au 
făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaŃiei anterioare) şi a menŃiunii din 
anexa la O.U.G. nr.4/2005, unde se prevede în mod expres că „nu sunt luate în calcul la 
stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor, conform legislaŃiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: formele de retribuire în 
acord ...”. InstanŃa îşi motivează hotărârea prin prisma prevederilor art. 78 din Legea nr. 1 
9/2000, cu toate că aceste dispoziŃii au intrat în vigoare la data de 01.04.2001, iar 
perioada în care reclamantul a realizat venituri în acord global este anterioară acestei 
date. Prin aplicarea dispoziŃiilor Legii nr.19/2000, pentru perioade anterioare intrării ei în 
vigoare, a fost încălcat principiul neretroactivităŃii legii civile, consacrat de art. 15 alin.(2) 
din ConstituŃia României; de asemenea au fost încălcate prevederile art. 1 din Codul civil.  

Pârâta mai consideră că hotărârea pronunŃată a fost dată cu aplicarea greşită a 
prevederilor art.164 alin.( 1), (2) şi (3) din Legea nr.19/2000. Conform acestor dispoziŃii, 
la determinarea punctajelor anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi se 
utilizează salariile brute sau nete, după caz, în funcŃie de modul de înregistrare al acestora 
în carnetul de muncă; pe lângă salariile înregistrate în carnetul de muncă se au în vedere 
şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaŃiei anterioare 
şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent 



care după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform 
legislaŃiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite cu 
adeverinŃe eliberate de unităŃi conform legislaŃiei în vigoare; prin dispoziŃiile art. 164 din 
Legea nr.19/2000, articol cuprins în capitolul dispoziŃii tranzitorii, legiuitorul a înŃeles să 
reglementeze problemele ivite ca urmare a aplicării în timp a legislaŃiei de pensii. În acest 
context, se invocă şi dispoziŃiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 2/1983: „Pe lângă retribuŃia 
tarifară, personalul muncitor beneficiază, ca parte variabilă a retribuŃiei, de venituri 
suplimentare, pe calea adaos ului de acord ...”; în consecinŃă, drepturile băneşti obŃinute 
în acord global erau venituri suplimentare, ca parte variabilă a retribuŃiei, şi nu sporuri cu 
caracter permanent.  

Cu privire la aplicarea greşită, de către instanŃa de fond, a dispoziŃiilor art.2 lit. e, 
art.23 alin. 1 şi art.78 din Legea nr.19/2000, şi încălcarea dispoziŃiilor art.164 alin.(1), (2) 
şi (3) din aceeaşi lege, respectiv încălcarea pct. VI - menŃiune din anexa la O.U.G. 
nr.4/2005, invocă şi considerentele Deciziei Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie nr.30 din 
16 noiembrie 2009. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a reŃinut că „ansamblul dispoziŃiilor 
cuprinse în art. 164 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 19/2000 şi în OUG nr. 4/2005 stabileşte 
care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie”; de asemenea s-a 
reŃinut că „în privinŃa perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (când a intrat în 
vigoare Legea nr. 1912000) sunt incidente dispoziŃiile tranzitorii cuprinse în art.164 din 
acest act normativ, care permit valorificarea în procesul de stabilire a punctajelor anuale 
doar a veniturilor obŃinute ce au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform 
legislaŃiei anterioare”, precum şi că „în privinŃa recalculării drepturilor la pensie, O.U.G 
nr.4/2005 prevede la pct. VI al anexei că formele de retribuire în acord nu sunt luate în 
calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a 
pensiilor, conform legislaŃiei anterioare datei de 1 aprilie 2001”. Prin decizia nr.30/2009 
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a constatat că textele de lege enunŃate sunt „dare şi 
lipsite de echivoc, fără ambiguităŃi de reglementare, astfel încât nu se poate considera că 
problema de drept supusă examinării este susceptibilă de a fi soluŃionată diferit de 
instanŃele judecătoreşti ...”.  

Nu este incidentă nici decizia 19/2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în 
sensul că nu este îndeplinită una din cele două condiŃii menŃionate în dispozitivul acestei 
decizii, respectiv în adeverinŃa solicitată a fi luate în considerare nu se menŃionează că 
aceste venituri realizate sub formă de spor la acord au făcut parte din salariul brut.  

Prin întâmpinare, reclamantul R.V. a solicitat respingerea ca nefondată a 
recursului declarat şi menŃinerea în totalitate ca temeinică şi legală a sentinŃei civile 
atacate. 

Examinând sentinŃa recurată prin prisma motivelor invocate, Curtea apreciază că 
recursul este neîntemeiat, urmând să îl respingă pentru următoarele considerente: 

Prin Decizia nr. 19/17.10.2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie s-a statuat cu 
caracter obligatoriu, conform art. 3307 alin. 4 C.pr.civ., că: 

„Formele de retribuire obŃinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) 
din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în 
considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost 
incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuŃia de asigurări sociale la 
sistemul public de pensii.” 



Cum aspectul plăŃii contribuŃiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate în 
acord, precum şi caracterul lor de sporuri, ce au fost cumulate cu salariul de bază înscris 
în carnetul de muncă şi au făcut parte, prin urmare, din venitul brut, rezultă din adeverinŃa 
nr. 1117/21.08.2010 emisă de SC ICPM – Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere 
Baia-Mare ( fila 6-8 dosar fond), Curtea de Apel, având în vedere caracterul obligatoriu 
al dezlegării date de instanŃă supremă acestei probleme de drept va înlătura susŃinerea 
recurentei privind excluderea formelor de retribuire în acord din baza de calcul a 
pensiilor, întemeiată pe prevederile OUG nr. 4/2005 şi art. 2 lit. e, art. 23 alin. 1, art. 78 şi 
art. 164 din Legea nr. 19/2000. 

De asemenea, apărarea recurentei privind încălcarea principiului neretroactivităŃii 
nu este întemeiată, întrucât se bazează pe premisa eronată că situaŃia juridică veniturilor 
realizate în acord trebuie analizată în raport de legislaŃia în  conformitate cu care au fost 
plătite, ceea ce reprezintă în mod evident o interpretare ce  lipseşte de orice efect OUG 
nr. 4/2005 şi Legea nr. 19/2000. 

Astfel, principiile edictate de actele normative menŃionate nu pot fi aplicate doar 
asupra veniturilor realizate după intrarea lor în vigoare deoarece acestea, ca toate normele 
legale ce reglementează acordarea drepturilor de pensie reglementează situaŃii născute 
înainte de intrarea  lor în vigoare. 

În fine, Decizia nr. 30/16.11.2009 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, invocată de 
recurentă, nu are caracter obligatoriu, deoarece a soluŃionat prin respingere un recurs în 
interesul legii, în condiŃiile în care forŃa obligatorie  a dezlegărilor este ataşată doar 
deciziilor de admitere a recursului în interesul legii; 

În plus problematica vizată de această  decizie a fost reanalizată de instanŃa 
supremă prin Decizia 19/17.10.2011, evocată anterior, prin care s-a tranşat definitiv şi 
clar această dispută juridică. 

De altfel, pe acest temei juridic îşi întemeiază reclamantul acŃiunea, ceea ce 
reflectă diferenŃa de regim juridic dintre prezenta cerere şi solicitarea anterioară a 
reclamantului, care datează din 27.01.2009, când nu era incidentă dezlegarea obligatorie 
a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că Tribunalul a interpretat 
corect actul juridic dedus judecăŃii şi a aplicat corect dispoziŃiile legale incidente în 
cauză, astfel încât recursul pârâtei nu este întemeiat, urmând a fi respins ca atare. 
(Judecător Sergiu Diaconescu. 

 
 
 

ContestaŃie împotriva hotărârii Comisiei de ContestaŃii din cadrul 
Ministerului AdministraŃie şi Internelor. Respingere ca prematură. 

Nelegalitate. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4206/R din 8 octombrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 6892 din 18.06.2012 a Tribunalului Cluj, a fost admisă 
excepŃia necompetenŃei generale a instanŃei invocată din oficiu. 

A fost respinsă acŃiunea formulată de reclamantul M.I. împotriva pârâŃilor CASA 
DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI ADMINISTRAłIEI SIINTERNELOR 



şi MINISTERUL ADMINISTRĂRII SI INTERNELOR Bucureşti, având ca obiect 
drepturi de asigurări sociale. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
PârâŃii au emis la data de 12.12.2011 Decizia de revizuire a pensiei nr. 138774 în 

baza OUG nr. 1/2011 prin care au stabilit drepturi de pensie în favoarea reclamantului 
începând cu data de 01.01.2011. 

Împotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestaŃie care a fost admisă în 
parte de către Comisia de ContestaŃii din cadrul Ministerului prin Hotărârea nr. 1191 

Potrivit prevederilor art. 149 alin.1 din Legea nr. 263/2010, deciziile de pensie 
emise de Casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la comisia de contestaŃii care funcŃionează în cadrul M.A.I. 

Comisia de ContestaŃii din cadrul M.A.I este un organism de verificare creat la 
nivel naŃional care examinează si hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casa 
sectorială de pensie, contestate de către titulari si care urmăreşte aplicarea corectă a 
legislaŃiei în vigoare. 

Această comisie are ca atribuŃie principală stabilită de către legiuitor soluŃionarea 
contestaŃiilor împotriva deciziilor de pensie emise în condiŃiile OUG nr. 1/2011. 

În activitatea de soluŃionare a acestor contestaŃii, comisia adoptă hotărâri care pot 
fi contestate la tribunalul competent, aşa cum prevăd art. 150 alin.3 si art. 151 alin.1 şi 
art. 153 alin.1 lit.d din Legea nr. 263/2010. 

După cum se poate observa din conŃinutul acestor prevederi legale, soluŃionarea 
contestaŃiilor privind deciziile de revizuire a pensiilor militare emise în baza OUG nr. 
1/2011 a fost atribuită prin Legea nr. 263/2010, Comisiilor de contestaŃii din cadrul 
M.A.I.  

Tribunalul Cluj a fost sesizat cu o cauză care este de competenŃa Comisiei de 
ContestaŃii din cadrul M.A.I. şi nu poate soluŃiona această cauză întrucât ar încălca 
competenŃa generală, iar hotărârea pe care ar pronunŃa-o ar fi lovită de nulitate absolută. 

În această situaŃie, instanŃa a admis excepŃia necompetenŃei generale invocată din 
oficiu şi a respins cererea reclamantului ca urmare a admiterii excepŃiei cu privire la 
constatarea nulităŃii absolute a deciziei de revizuire a pensiei. 

Petitul privind obligarea pârâŃilor să îi recalculeze pensia potrivit veniturilor 
menŃionate în cerere şi să îi plătească diferenŃele de pensie cu dobânda legală aferentă a 
fost respinsă întrucât Hotărârea nr. 1191 a rămas definitivă prin neatacare în termenul 
legal la instanŃa competentă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul M.I., solicitând casarea 
sentinŃei atacate cu consecinŃa trimiterii spre rejudecare la instanŃa de fond. 

În motivarea recursului reclamantul a arătat că instanŃa a admis excepŃia 
necompetenŃei generale în mod nelegal şi interpretând greşit actele deduse judecăŃii.  

Astfel, aşa cum reiese din cererea de chemare în judecată, din actele anexate şi din 
Notele de şedinŃă depuse de subsemnatul, Decizia de revizuire a pensiei nr.138774/2011 
a fost contestată de către recurent la Comisia de ContestaŃii din cadrul MAI în termenul 
prevăzut de art.149 alin. l din Legea nr.263/2010, iar această Comisie a soluŃionat 
contestaŃia prin Hotărârea nr.1191/22.02.2012, hotărâre pe care acesta a atacat-o la 
Tribunalul Cluj în termenul de 30 de zile de la comunicare prevăzut de art. 151 din 
acelaşi text de lege.  



În consecinŃă, cele reŃinute de către instanŃa de fond prin hotărâre nu au nicio 
susŃinere faŃă de actele depuse la dosar, instanŃa fiind în eroare cu privire la prezenta 
speŃă. Fiind îndeplinită procedura de contestare a deciziei la Comisia de soluŃionare a 
contestaŃiilor şi fiind comunicată hotărârea acestei comisii către recurent, apare ca perfect 
legală înaintarea unei cereri de chemare în judecată în faŃa instanŃei, raportat la 
dispoziŃiile art. 151 alin.2 din Legea nr.263/2010.  

AdmiŃând în mod nelegal excepŃia necompetenŃei generale, instanŃa nu a mai 
analizat cauza pe fond, fiind astfel incidente dispoziŃiile art.312 alin. 5 Cod procedură 
civilă.  

Analizând sentinŃa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată recurentul a solicitat anularea Decizia de 
revizuire a pensiei nr. 138774/2011, arătând că aceasta a fost contestată la comisia de 
contestaŃii, care a emis Hotărârea nr. 1191/22.02.2012 (depusă ca anexă la cererea de 
chemare în judecată), prin contestaŃie formulându-se critici concrete şi cu privire la 
hotărârea Comisiei de ContestaŃii. Prin precizarea de acŃiune înregistrată în 15.06.2011, 
reclamantul a arătat în mod expres că solicită şi anularea Hotărârii nr. 1191/22.02.2012, 
acest aspect reieşind indirect şi din cererea de chemare în judecată. 

În consecinŃă, reŃinând că reclamantul a contestat prin cererea de chemare în 
judecată dedusă judecăŃii hotărârea comisiei de contestaŃii, Curtea apreciază că în mod 
greşit a apreciat instanŃa de fond contrariul, excepŃia necompetenŃei generale a instanŃei 
fiind în mod eronat admisă.  

Pentru aceste considerente, întrucât prima instanŃă a soluŃionat cauza pe excepŃie, 
fără a intra în cercetarea fondului, Curtea în temeiul dispoziŃiilor art. 304 1, 312 alin. 1 şi. 
5 Cod procedură civilă va admite recursul, va dispune casarea sentinŃei atacate şi va 
trimite cauza spre rejudecare primei instanŃe pentru a soluŃiona fondul cauzei cu care a 
fost investită. (Judecător Laura Dima) 

 

SentinŃă nesemnată de grefier. Anulare şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 429/10.06.2010, Judecătoria Dragomireşti a admis, în 
parte, acŃiunea civilă intentată de reclamanta B.F.I. în contradictoriu cu pârâtul B.G. şi, în 
consecinŃă, a constatat că în timpul căsătoriei cele două părŃi au dobândit următoarele 
bunuri mobiliare şi imobiliare: suma de 10.000 euro şi 16.000 lei, cu titlu de dar de nuntă 
şi o fundaŃie pentru o casă de locuit, construită din beton armat, situată în localitatea 
Bogdan Vodă, în valoare totală de 80.279 lei, în cotă de 1/3 parte reclamanta şi 2/3 parte 
pârâtul. 

S-a dispus sistarea stării de codevălmăşie matrimonială şi s-a atribuit în cotă de 
1/1 parte fundaŃia la pârât. 

Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantei suma de 26.760 lei cu titlu de sultă 
pentru egalarea valorică a loturilor. 

S-a respins petitul privind partajarea darului de nuntă. 
Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantei suma de 1.552 lei cheltuieli de 

judecată parŃiale. 



Prin decizia civilă nr. 143/A din 17.05.2012 a Tribunalului Maramureş s-a respins 
apelul declarat de apelantul B.G., împotriva sentinŃei civile nr. 429/10.06.2010 pronunŃată 
de Judecătoria Dragomireşti, jud. Maramureş 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul B.G. solicitând admiterea 
recursului, casarea hotărârii atacate, admiterea apelului, în sensul trimiterii spre 
rejudecare instanŃei de fond, Judecătoria Dragomireşti iar în subsidiar admiterea 
recursului, modificarea sentinŃei atacate în sensul înlăturării cotei de contribuŃie a 
intimatei şi implicita sultei acordate acesteia cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor 
de judecată. 

În motivarea recursului recurentul a arătat că prin acŃiunea iniŃial formulată s-a 
solicitat partajarea bunurilor dobândite sub durata căsătoriei de către cei doi soŃi respectiv 
fundaŃia unei construcŃii precum şi suma de 15.000 lei primită cu titlu de dar de nuntă. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul recurent a arătat că intimata nu a contribuit la 
edificarea construcŃiei a cărei partajare a cerut-o arătând că aceasta a fost edificată de 
părinŃii lui pe cheltuiala lor precum şi cu sume de bani pe care recurentul le-a dobândit 
înainte de căsătorie. În raport cu aceste apărări şi susŃineri ale părŃilor apreciază că soluŃia 
instanŃei de fond a fost nelegală şi dată fără a cerceta fondul cauzei. Apreciază că 
întâmpinarea formulată are natura unei cereri reconvenŃionale pe care în condiŃiile art. 
129 C.pr.civ. instanŃa trebuia să o pună în discuŃia părŃilor şi să califice apărările 
formulate prin întâmpinare ca fiind unele prin care se contesta atât cota de participare a 
intimatei la edificarea construcŃiei cât şi însăşi calitatea de bun comun a imobilului în 
litigiu. 

În raport cu cele de mai sus se impune a fi discutată în cauză şi timbrajul aferent 
acestei cereri reconvenŃionale.  

Pe de alta parte, referitor la construcŃia în litigiu, reclamanta intimata susŃine ca, 
contribuŃia acesteia la edificarea construcŃiei consta în munca prestat de tatăl ei timp de 
40 de zile. Aceasta nu a susŃinut şi nici nu a probat în cauza ca sumele de bani ramase la 
darul de nunta sau alte sume de bani dobândite de aceasta au fost investite în construcŃie.  

SoluŃia instanŃei de fond şi de apel încalcă principiul disponibilităŃii părŃilor şi 
peste recunoaşterea părŃii, instanŃa îi retine nelegal o cota de proprietate.  

Faptul că tatăl reclamantei intimate a participat la ridicarea fundaŃiei îi da un drept 
de creanŃa acestuia pentru munca prestata. 

În sensul celor de mai sus sunt şi susŃinerile reclamantei intimate menŃinute pe 
durata judecării cauzei care nu conduc la concluzia ca aceasta a investit sume de bani 
proprii sau comune cu pârâtul în deificarea construcŃiei. Mai mult, cererea de partajare a 
sumei de bani rămasa după acoperirea cheltuielilor ocazionate de masa festiva indica 
teoretic existenta acestei sume în patrimoniul soŃilor la data desfacerii căsătoriei. Prin 
prisma acestor susŃineri ale reclamantei, reŃinerea primei instanŃe confirmate de instanŃa 
de apel ca banii primit cu titlu de dar de nunta au fost folosiŃi în edificarea construcŃiei şi 
în consecinŃa reclamanta-intimata are o cota de 1/3 parte din aceasta, este nelegala 
neavând nici un suport probator, practic instanŃa s-a pronunŃat asupra ceva ce nu i s-a 
cerut. 

Apreciază ca instanŃa de fond şi de apel nu a motivat în nici un fel respingerea 
apărărilor formulate de apelant şi nu a arătat care este modul de calcul avut în vedere la 
stabilirea cotei de contribuŃiei a intimatei la dobândirea construcŃiei în condiŃiile în care 
nu rezulta din dosar vreo suma de bani dobândita de intimata şi afectata construcŃiei. Deşi 



s-a încercat acreditarea ideii ca intimata a muncit şi a câştigat bani în Spania, nici unul 
din martori nu a putut indica o suma de bani câştigata. De asemenea nici ajutorul material 
al părinŃilor intimatei nu a fost cuantificat astfel ca stabilirea cotei de către instanŃa pe 
seama intimatei nu poate fi decât aleatorie ceea ce coroborat cu cele de mai sus 
echivalează cu o necercetate a fondului cauzei aspect care impune casarea hotărârii.  

De asemenea instanŃa de fond a avut în vedere la stabilirea sultei la valoarea 
tehnica a imobilului stabilita prin raportul de expertiza, încălcând dispoziŃiile art. 735 cod 
civil care arata ca « estimaŃia mobilelor trebuie făcuta…… după adevăratul lor preŃ » 
coroborat cu art. 673/6 alin. 3 cod. Proc. Civ. Care impun evaluarea imobilului la preŃul 
de circulaŃie în momentul judecării cauzei. Astfel, valoarea de circulaŃie a imobilului este 
mult sub valoarea tehnica stabilita de expert, preŃul de 80.000 lei intr-un sat din jud. 
Maramureş pentru doar fundaŃia unei case, rivalizează şi depăşeşte preŃul imobilelor, 
teren şi construcŃii din oraşe cu putere economica. Deşi aceste aspecte au fost invocate în 
fata instanŃei de apel în mod nelegal au fost respinse cu o motivare neconvingătoare şi 
anume ca nu a fost ceruta o contra expertiza la fondul cauzei. Reprezentantul intimatului 
la fondul cauzei a contestat valoarea imobilului, iar calea de atac fiind un devolutiva, 
proba fiind ceruta în condiŃii procedurale nu exista temei în respingerea ei.  

Pentru toate aceste aspecte apreciază ca hotărârea instanŃei de fond menŃinuta de 
instanŃa de apel este nelegala, judecata în cauza făcându-se fără o cercetare a tuturor 
aspectelor şi apărărilor părŃilor astfel ca se impune casarea hotărârii atacate anularea 
hotărârii instanŃei de fond şi trimiterea cauzei spre o noua judecata.  

De asemenea apreciază ca instanŃa de fond şi respectiv instanŃa de apel au dat o 
hotărâre cu aplicarea greşita a legii fără a avea în vedere ca în apărarea formulata, paratul 
apelant a arătat ca edificarea fundaŃiei s-a făcut în special cu banii proveniŃi de la părinŃii 
săi cu care împreuna a cumpărat terenul aferent acestuia. InstanŃa de fond a dat valoare 
probanta totala depoziŃiilor de martori concluzionând în mod greşit ca prin acestea 
reclamanta intimata a făcut dovada contribuŃiei la edificarea construcŃiei şi în mod 
nejustificat a înlăturat probele scrise depuse de pârâtul apelant în dovedirea susŃinerilor, 
şi anume ca părinŃii acestuia au ridicat diverse sume de bani CEC în perioada edificării 
fundaŃiei. Deşi numele paratului ar putea aparent fi confundat uşor cu al tatălui acestuia 
întrucât poarta şi acelaşi prenume indicarea CNP-ului pe ordinele de retragere de la CEC 
a sumelor de bani indica ca persoana respectiva s-a născut în anul 1950 acesta fiind tatăl 
paratului. 

Aceste documente coroborate cu declaraŃiile martorilor care au arătat ca nu 
cunosc provenienŃa sumelor de bani investite în fundaŃia în litigiu, coroborate cu 
recunoaşterea reclamantei intimate ca contribuŃia la edificarea construcŃiei consta în zilele 
de munca lucrate de tatăl ei, nu justifica un drept de proprietate al acestuia asupra 
construcŃiei şi nici un drept de creanŃa din valoarea acesteia. 

Pe de alta parte, soluŃia instanŃei bazata numai pe prezumŃia legala ca drumurile 
dobândite sub durata căsătoriei sunt bunuri comune motivata fără nici o proba pe aceea ca 
darul de nunta a fost investit de soŃi în edificarea construcŃiei este nelegala, în condiŃiile 
în care prin probele administrate s-a răsturnat aceasta prezumŃie relativa . 

Paratul apelant a dovedit ca după căsătorie deşi cei doi soŃi au plecat la munca în 
străinătate, cel care a realizat venituri a fost numai paratul, reclamanta intimata a rămas în 
străinătate şi a cheltuit bani avuŃi lăsându-l pe apelant cu datorii pe care acesta le-a 
acoperit singur. 



În legătura cu suma câştigata ca dar de nunta, menŃionează ca acesta nu se ridicat 
la nivelul celui reŃinut de instanŃa de fond. Martorul Maris Ioan a arătat ca s-a anunŃat a fi 
strânsa suma de 10.000 euro şi 16.000 lei insa acest martor nu a fost prezent la numărarea 
darului de nunta şi nici nu ştie care au fost cheltuielile de nunta suportate din aceşti bani. 
Practic din aceşti bani au rămas foarte putini atât cât sa le ajungă pentru concediul de 
după nunta. Acest aspect poate fi confirmat de martorii propuşi spre audiere în fata 
instanŃei de apel suma de bani rămasa a fost nesemnificativa şi nu a putut servii la 
edificarea fundaŃiei fiind cheltuita de părŃi după nunta. De altfel nici reclamanta intimata 
nu susŃine ca suma rămasa cu titlul de dar de nunta, oricare ar fi ea, a fost investita în 
edificarea construcŃie. 

Prin urmare concluzia instanŃe în acest sens este cu atât mai mult nefondata. 
În consecinŃa apreciază ca reclamanta intimata nu si-a dovedit contribuŃia la 

edificarea construcŃiei, astfel încât suma acordata de instanŃa de fond cu titlul de sulta 
este nelegala.  

În subsidiar, daca instanŃa trece peste apărările de mai sus şi apreciază ca, 
conform susŃinerilor reclamantei intimate contribuŃia acesteia la edificarea construcŃiei 
consta în munca fizica prestata de către tatăl ei timp de 40 de zile, apreciază ca se opune 
admiterea recursului, schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul ca părŃile au 
dobândit sub durata căsătoriei o fundaŃie, atribuind recurentului construcŃia fără sulta 
către intimata. 

Analizând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Curtea, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 299 C.pr.civ. raportat 
la art. 282 C.pr.civ. constată inadmisibilitatea criticilor din memoriul de recurs, formulate 
direct împotriva sentinŃei pronunŃată de către instanŃa de fond şi, inadmisibilitatea 
motivelor de recurs care vizează reaprecierea stării de fapt prin reanalizarea probatoriului 
administrat în cauză, având în vedere că dispoziŃiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au fost 
abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000. 

De asemenea, Curtea, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. constată 
inadmisibilitatea schimbării cauzei juridice a acŃiunii prin invocarea pentru prima dată în 
recurs a prevederilor art. 735 C.civ. şi a aspectelor din acŃiunea reconvenŃională. 

În ce priveşte motivul de recurs de ordine publică, invocat de pârâtul recurent prin 
notele de şedinŃă depuse la dosar, vizavi de elementele pe care trebuie să le îmbrace 
hotărârea judecătorească, Curtea reŃine că potrivit art. 261 alin. 1 pct. 8 teza finală 
C.pr.civ., hotararea se da in numele legii si va cuprinde semnaturile judecatorilor si 
grefierului. 

SentinŃa civilă nr. 429/10.06.2010 a Judecătoriei Dragomireşti nu a fost semnată 
de către grefierul ce a participat la şedinŃa de judecată. 

Faptul nesemnării hotărârii nu permite a se verifica legala compunere a instanŃei, 
realitatea celor consemnate, nu permite verificarea respectării principiul legalităŃii, 
apărării, contradictorialităŃii. 

Hotărârile trebuiesc semnate pentru ca, în modul acesta, să se poată asigura 
exercitarea controlului judiciar cu privire la compunerea instanŃei, neîntocmirea hotărârii, 
potrivit dispoziŃiilor imperative ale legii, constituind o nulitate procedurală. 

Lipsa semnăturii echivalează cu lipsa hotărârii, în partea ce priveşte persoana care 
nu a semnat-o dar în materie nu putem vorbi de nulitate parŃială şi păstrarea părŃii din 



hotărâre ce a fost semnată de persoana care a semnat, pentru că hotărârea judecătorească 
formează un tot unitar, iar lipsa hotărârii duce la nulitatea hotărârii, pentru că este 
imposibilă exercitarea controlului judiciar, instanŃa de recurs neputând verifica toate 
împrejurările privitoare la modul cum au decurs dezbaterile. 

Prevederea înscrisă în art. 261 alin. 1 pct. 8 teza finală din C. proc. civ. are 
caracterul unei dispoziŃii imperative. Prin urmare, nesemnarea hotărârii este sancŃionată 
cu nulitatea, deoarece în lipsa semnăturii nu se poate cunoaşte dacă grefierul îşi însuşeşte 
cele consemnate în practica, dacă a participat la dezbateri, iar instanŃele de control 
judiciar nu pot exercita acest control.  

FaŃă de cele menŃionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 5 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 B.G. împotriva deciziei civile nr. 
143/A din 17.05.2012 a Tribunalului Maramureş, pe care o va casa şi rejudecând, va 
admite în parte apelul declarat de pârâtul B.G., în contra sentinŃei civile nr. 
429/10.06.2010 a Judecătoriei Dragomireşti, pe care o va anula în întregime şi va trimite 
cauza pentru rejudecare la aceeaşi judecătorie.  

Motivele de recurs ce au fost constatate inadmisibile nu au fost admise, acesta 
fiind motivul pentru care recursul a fost admis în parte. (Judecător Ioan-Daniel Chiş) 

 

Îndreptare erori materiale în sensul scrierii corecte a numelui 
reclamantei şi a menŃionării cuantumului onorariului de avocat în sumă de 

4.000 lei, în loc de 1.500 lei. Legalitate  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4348/R din 18 octombrie 2012  

Prin Încheierea civilă pronunŃată la data de 19.03.2012 a Judecătoriei Dej, a fost 
admisă cererea formulată de petenta D.O.G., intimată fiind B.I. şi s-a dispus îndreptarea 
erorii materiale strecurată în cuprinsul sentinŃei civile nr.108/2012 a Judecătoriei Dej, în 
sensul că, atât în considerentele hotărârii cât şi în dispozitiv să se  scrie corect  numele 
reclamantei B.I. în loc de B.I., de asemenea  să se menŃioneze onorariul avocatului 
pârâtei  care este de 4000 lei şi nu de 1500 lei cum din  eroare a fost trecut. 

Pentru a pronunŃa această încheiere, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În sentinŃa civilă nr. 108/2012 a Judecătoriei Dej, dintr-o eroare materială s-a 

trecut greşit atât în considerentele sentinŃei cât şi în dispozitiv numele reclamantei B.I. în 
loc de B.I.  cum era corect şi, de asemenea,  s-a trecut greşit onorariul avocatului pârâtei  
de 1500 lei în loc de  4000 lei cum era corect. 

Prin decizia civilă nr.  312/A/12.06.2021 a  Tribunalului Cluj, a fost respins  
apelul declarat de reclamantă împotriva încheierii de îndreptare a  erorii materiale. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a  reŃinut că,, prin sentinŃa civilă    nr. 
108/30.01.2012, instanŃa s-a pronunŃat asupra cererii intimatei-pârâte  de acordare a 
cheltuielilor de judecată, în sensul că a dispus obligarea  apelantei-reclamante la plata 
cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocaŃial în cuantum de 1500 lei. 

Întrucât, aşa cum rezultă din chitanŃele depuse la filele 31,32 din dosarul de fond 
onorariul avocaŃial total este de 4000 lei, în mod corect instanŃa a apreciat că cererea 
petentei D.O.G. se încadrează în disp.art.281 Cod pr. civ. şi a dispus îndreptarea acestei 
erori materiale. 



Sunt neîntemeiate susŃinerile apelantei B.I. că ar fi incidente disp. art. 281 ind.2 
pct.3 cod pr.civ. privind completarea hotărârii, deoarece este o omisiune a instanŃei de a 
se pronunŃa asupra dreptului apărătorului de a primi întregul onorariu solicitat. 

InstanŃa s-a pronunŃat asupra cheltuielilor de judecată constând în onorariul 
avocaŃial, astfel că nu suntem în prezenŃa vreunei omisiuni. 

Câtă vreme instanŃa nu a făcut aplicarea alin. 3 al art.274 cod pr.civ., menŃionarea 
sumei de 1500 lei nu poate constitui decât o eroare materială în sensul disp.art.281 Cod 
pr. civ., cum corect a apreciat şi prima instanŃă. 

Împotriva acestei decizii, a declarat  în termen legal recurs  reclamanta, solicitând  
modificarea ei, în sensul admiterii apelului reclamantei şi schimbării încheierii de  
îndreptare a erorii materiale,  în sensul menŃinerii onorariului stabilit  iniŃial prin sentinŃa 
primei instanŃe. 

În motivarea recursului ei, reclamanta  învederează că instanŃa de apel a făcut o 
greşită aplicare a  legii, considerând o omisiune a primei instanŃe ca fiind o eroare 
materială, ce se  încadrează în dispoziŃiile art. 282 Cod. proc. civ., când, în realitate,  s-a 
solicitat acordarea onorariului în totalitate, însă acesta a fost acordat doar în parte, 
instanŃa  având cunoştinŃă de chitanŃele privind acest  onorariu, depuse la dosarul cauzei 
la ultimul termen de judecată, astfel că, cel mult, ar putea fi vorba de omisiunea  instanŃei 
de a se pronunŃa asupra dreptului apărătorului de a primi întregul onorariu solicitat, ceea 
ce ar constitui motiv de completare a  hotărârii, în sensul art. 281 ind. 2 C.pr.civ. În plus, 
onorariul solicitat este disproporŃionat raportat la  munca depusă de avocat de a se 
prezenta  la două termene de judecată şi de a depune întâmpinare, reprezentanta 
reclamantei solicitând cenzurarea acestuia, în sensul diminuării de către  instanŃă. 

Pârâta  intimată, prin întâmpinare, a  solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
pe motiv că prima  instanŃă a acordat în totalitate cheltuielile de judecată, fiind  doar  într-
o eroare  cu privire la  calculul lor şi nu a dat curs solicitărilor  reclamantei de a-l 
diminua. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, raportat la 
dispoziŃiile art. 304 pct. 5  Cod proc. civ., în care acestea pot fi încadrate în drept, întrucât 
se  invocă încălcarea unor norme de procedură şi nu a unora de drept substanŃial pentru a 
fi încadrate în disp. art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., invocate de reclamantă, curtea 
apreciază că acesta nu este fondat, întrucât, aşa cum corect a reŃinut  instanŃa de apel, din 
dispozitivul ce constituie o consecinŃă a  considerentelor  sentinŃei civile  nr. 108/2012 a 
Judecătoriei Dej, rezultă că prima  instanŃă a  înŃeles să-i acorde pârâtei cheltuielile 
solicitate de aceasta, aplicând  disp. art. 274 alin. 1 Cod proc. civ, fără a pune problema  
cenzurării onorariului avocaŃial din oficiu, din practicaua sentinŃei nerezultând că 
reclamanta ar fi solicitat aplicarea dispoziŃiilor art. 274 alin. 3  Cod proc. civ., în sensul 
diminuării onorariului avocaŃial solicitat de pârâtă. 

Dintr-o eroare materială, în dispozitivul hotărârii s-a trecut o sumă greşită, 
respectiv  1500 lei în loc de 4000 lei, fiind, astfel, întrunite condiŃiile prev. de art. 281 
Cod proc. civ., reŃinute de prima  instanŃă. 

Nu se pune problema  completării hotărârii, întrucât prima  instanŃă nu a omis să 
se pronunŃe asupra unei cereri formulate  de  vreuna dintre părŃi, ea pronunŃându-se 
asupra cererii pârâtei privind acordarea cheltuielilor de judecată, însă a greşit calculul 
acestora. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 



 

SentinŃă susceptibilă de atacare numai cu recurs. SoluŃionarea căii de 
atac ca apel, în complet de doi judecători. Casare cu trimitere în 
vederea judecării căii de atac a recursului în complet legal de trei 
judecători 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4717/R din 16 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 2076/31.03.2009, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, 
s-a admis acŃiunea civilă formulată de reclamanŃii B.M.L. şi S.I., în contradictoriu cu 
pârâŃii S.S.M., S.L., precum şi cererea reconvenŃională formulată de pârâta S.S. şi în 
consecinŃă: 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune dintre reclamanŃi şi pârâŃi cu privire la 
apartamentul situat în Baia Mare, b-dul B., înscris în CF nr. 7068 Baia Mare, apartament 
în valoare de 37.000 euro sau echivalentul în lei la data pronunŃării în sumă de 155.400 
lei, precum şi cu privire la terenurile în suprafaŃă de 521 mp, teren intravilan, înscris în 
CF nr. 201 Buşag, nr. topo 91/2/2 în valoare de 4200 euro şi de la locurile numite Toag 1 
în valoare de 1490 euro şi Toag 2 în suprafaŃă de 1244 mp (extravilan) în valoare de 2970 
euro, conform cotelor de proprietate şi de moştenire ce le revin părŃilor, după cum 
urmează: 

a) pentru apartamentul în valoare de 37000 euro sau 155.400 lei cotele sunt de 4/8 
parte pentru reclamanta B.M.L. – cotă de bun comun 
 - 1/8 parte pentru reclamantul S.I. 
 - 1/8 parte pentru pârâta S.S.M. în calitate de soŃie supravieŃuitoare 
 - 1/8 parte pentru pârâtul S.L. 
 - 1/8 parte pentru pârâta M.S. 

b) pentru terenul intravilan în valoare de 4200 euro sau lei cotele sunt de câte ¼ 
pentru fiecare pârât şi de ¼ pentru reclamantul S.I.; 

c) pentru terenurile în extravilan în valoare de 1490 euro şi 2970 euro, cotele sunt la 
fel de câte ¼ pentru fiecare pârât şi de ¼ pentru reclamantul S.I.  

- a fost atribuit apartamentul în indiviziune şi terenurile din extravilan pârâŃilor, iar 
terenul din intravilanul localităŃii Buşag pârâtului S.I., urmând ca pentru egalizarea 
loturilor pârâŃii să achite sulta corespunzătoare celor doi reclamanŃi, după cum 
urmează: 

- pârâŃii au achitat reclamantei B.M.L. contravaloarea a 4/8 parte din apartament – 
18.500 euro sau echivalentul în lei în sumă de 77.700 lei (contravaloarea euro la 
cursul de 4,2 lei avut în vedere la data pronunŃării); 

- reclamanta B.M.L. va achita pârâtei S.S. suma de 5.481 lei – echivalentul dreptului 
de creanŃă; 

- pârâŃii vor achita reclamantului S.I. suma de 3445 euro sau contravaloarea în lei de 
14.469 lei, aferent cotei sale de 1/8, acesta primind şi terenul intravilan. 

Pârâtul S.L. a primit terenul TOAG 1, iar pârâta M.S. a primit terenul TOAG 2.  
S-a dispus întabularea apartamentului mai sus amintit în CF în favoarea pârâŃilor, 

iar terenul intravilan în favoarea reclamantului S.I. în CF 201 Buşag, nr. topo 91/2/2. 



A fost obligat fiecare pârât în parte la plata a câte 264 lei contravaloare expertiză 
şi câte 10 lei taxă de timbru aferentă cotei lor, restul cheltuielilor de judecată fiind 
compensate. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie, instanŃa de fond a reŃinut în considerentele 
sentinŃei următoarele: 

„Întrucât până la finalul dezbaterilor părŃile au convenit asupra modului de 
partajare şi de atribuire a bunurilor din litigiu, apreciem că atât acŃiunea formulată cât şi 
cererea reconvenŃională formulată de pârâŃi ca fiind întemeiate şi fondate, reŃinându-se 
faptul că valorile imobiliare sunt cele arătate în raportul de expertiză. 

Astfel, reclamanta B.M. urmează să primească de la pârâŃi în solidar suma de 
18.500 euro sau echivalentul în lei 77.700 lei. 

Reclamantul S.I. va primi terenul intravilan şi suma de 3445 euro de la pârâŃi în 
solidar, sau echivalentul în lei, urmând ca reclamanta B. să achite pârâtei S.S. suma de 
5481 lei – dreptul de creanŃă. 

Totodată acelaşi reclamant S.I. primeşte terenul în intravilan, pârâtul S.L. – 
terenul Toag 1 şi pârâta M.S. – terenul Toag 2”. 

Prin încheierea Camerei de Consiliu din 02.06.2009, pronunŃată de Judecătoria 
Baia Mare, s-a respins cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de pârâta 
S.M.S.. 

Împotriva sentinŃei civile şi a  încheierii din camera de consiliu din 02 iunie 2009 
au declarat apel S.S.M., S.L. şi M.S., solicitând, în principal, admiterea apelului, 
desfiinŃarea dispoziŃiilor sentinŃei civile şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei 
instanŃe, iar în subsidiar schimbarea în parte a dispoziŃiilor sentinŃei în sensul admiterii 
cererii – reconvenŃionale şi, pe cale de consecinŃă, constatarea dreptului de creanŃă a 
reclamantei reconvenŃional asupra apartamentului, reprezentând ½ parte din ratele plătite 
de reclamanta reconvenŃional în perioada 26.05.1977 – noiembrie 1991 la nivelul sumei 
de 16.895 lei reactualizată, reprezentând echivalentul a 14 % din valoarea de circulaŃie a 
apartamentului precum şi a îmbunătăŃirilor la apartament. La sistarea stării de indiviziune 
în lotul reclamantului să-i fie atribuite toate terenurile. 

În motivarea apelului se arată că prima instanŃă a soluŃionat procesul fără a intra 
în cercetarea fondului. A omis să se pronunŃe asupra petitului din cererea – 
reconvenŃională privind constatarea dreptului de creanŃă având ca obiect contravaloarea 
lucrărilor de îmbunătăŃiri executate la apartamentul situat în Baia Mare, B-dul B.. 

În probaŃiune, s-a solicitat efectuarea unei expertize în specialitatea evaluări 
proprietăŃi imobiliare pentru a se stabili preŃul actual de circulaŃie al imobilului, s-a depus 
sentinŃa civilă nr. 8974/03.11.2009 a Judecătoriei Baia Mare. 

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 221/A/26.09.2012, a admis apelul 
declarat de pârâŃii S.S.M., S.L. şi M.S., împotriva sentinŃei civile nr. 2076/31.03.2009 a 
Judecătoriei Baia Mare, precum şi a încheierii Camerei de Consiliu din 02.06.2009 a 
Judecătoriei Baia Mare, care au fost schimbate în parte, astfel: 

- au fost obligaŃi pârâŃii S.S.M., S.L. şi M.S. să plătească reclamantei B.M.L., 
contravaloarea a ½ parte din apartamentul în valoare de 31.364 Euro, respectiv suma de 
15.682 euro sau echivalentul în lei la data executării sentinŃei, în termen de 6 luni de la 
rămânerea irevocabilă a hotărârii. 



- au fost obligaŃi pârâŃii să-i plătească reclamantului S.I. suma de 1885,5 euro sau 
echivalentul în lei la data executării, cu titlu de sultă, în termen de 6 luni de la rămânerea 
irevocabilă a hotărârii. 

Au fost menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei. 
Au fost obligaŃi pârâŃii să achite câte 200 lei fiecare reprezentând contravaloarea 

expertizei neachitate în contul expertei B.Z.. 
Fără cheltuieli de judecată. 
Motivând decizia pronunŃată, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia, 

următoarele: 
„Prin sentinŃa civilă nr. 645 din 31 ianuarie 2006 pronunŃată de Judecătoria Baia 

Mare s-a constatat, în mod irevocabil, că masa succesorală rămasă de pe urma 
defunctului S.I. senior, decedat la data de 21 iulie 2004 se compune din: 

- cota de ½ parte din apartamentul situat în Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr. 19/28 
înscris în CF 7068 Baia Mare nr. topo 2718/21, 2718/23 şi 2720/13; 

- suprafaŃa de 521 mp teren intravilan înscris în CF 201 Buşag nr. topo 91/2/2; 
- suprafaŃa de 1244 mp teren agricol extravilan situat în satul Buşag la locul numit 

„Toag I2 şi „Toag II”. 
S-a constatat că au calitate de moştenitori legali  S.S.M. în calitate de soŃie 

supravieŃuitoare cu o cotă de ¼ parte S.I., S.L. şi M.S. în cote egale de ¼ fiecare în 
calitate de fii. 

Defunctul S.I. a fost de două ori căsătorit, B.M. a fost prima soŃie împreună cu 
care a achiziŃionat apartamentul în litigiu astfel că partea acesteia este de ½ parte. Pârâtul 
S.I. jr. este fiul reclamantului din prima căsătorie. Pârâta  S.S.M. este a doua soŃie a 
defunctului, iar pârâŃii  S.L. şi M.S. sunt copii rezultaŃi din a doua căsătorie. 

Sub durata căsătoriei pârâta S.S. a achitat împreună cu defunctul ratele la 
apartament. Procentual suma achitată de această pârâtă a fost stabilită de experta B.Z. la 
14 %, respectiv echivalentul a 5106 euro din valoarea totală a apartamentului de 37.000 
euro, preŃ de circulaŃie pe care l-a stabilit în raportul de expertiză (filele 46 – 47 dosarul 
de fond). De asemenea, pârâta S.S. a mai efectuat lucrări de îmbunătăŃire la apartament, 
lucrări ce au fost evaluate de expert la nivelul sumei de 530 euro. Scăzându-se din 
valoarea totală a apartamentului, investiŃiile şi contravaloarea îmbunătăŃirilor reiese suma 
de 31.364 euro, valoare ce se va avea în vedere la partaj (37.000 euro – 530 euro – 5106 
euro = 31.364 Euro). Din această sumă jumătate reprezintă 15.682 euro, sultă la care vor 
fi obligaŃi pârâŃii să plătească reclamantei B.M.. Cota de ¼ parte ce revine reclamantului 
S.I. reprezintă suma de 3920, 5 euro, sumă pe care ar trebui să o plătească  pârâŃii, în 
urma atribuirii apartamentului acestora în indiviziune. 

În ceea ce priveşte terenurile, experta B.Z. a evaluat terenul intravilan la valoarea 
de 4200 euro, terenul extravilan „Toag I” la 1490 euro şi terenul extravilan „Toag II” la 
2970 euro, deci în total valoarea terenurilor este de 8660 euro. 

Atribuindu-se reclamantului S.I. terenul intravilan în valoare de 4.200 euro 
raportat la partea valorică cât i-ar reveni acestuia din toate terenurile de 2165 euro ar 
urma ca acesta să fie obligat la 2035 euro. Prin compensare cu suma ce ar trebui să o 
primească din apartament în final rezultă suma de 1885,5 euro, sumă pe care reclamantul 
S.I. trebuie să o primească de la pârâŃii cărora le-au fost atribuite în indiviziune terenurile 
extratabulare. 



Deşi în apel s-a solicitat şi s-a încuviinŃat efectuarea unui nou raport de expertiză, 
lucrare în care experta a stabilit valori mai  mici pentru toate imobilele din litigiu, aceste 
noi valori nu vor fi luate în considerare pentru următoarele considerente:   

După pronunŃarea sentinŃei apelate s-a solicitat şi s-a admis completarea 
dispozitivului sentinŃei civile nr. 2076 din 31.03.2009  prin sentinŃa civilă nr. 8974 din 3 
noiembrie 2009 şi unde s-a constatat un drept de creanŃă, având ca obiect contravaloarea 
lucrărilor de îmbunătăŃiri executate la apartamentul în litigiu efectuate de pârâta  S.S., în 
valoare de 530 euro. Această hotărâre prin care s-a dispus completarea dispozitivului sen-
tinŃei civile nr. 2076 din 31.03.2009 nu a fost atacată, devenind astfel irevocabilă. 

Pe cale de consecinŃă stabilindu-se în mod irevocabil un drept de creanŃă al 
pârâtei în valoare de 530 euro, valoare ce a fost stabilită printr-un raport de expertiză şi 
unde această valoare a fost raportată la valoarea imobilului reŃinut în acel raport, nu se 
poate a se reŃine alte valori cu privire la apartament sau terenuri stabilite printr-un alt 
raport de expertiză, ceea ce ar duce la calcularea şi a unor sulte inexacte. 

FaŃă de cele de mai – sus, în temeiul dispoziŃiilor art. 296 Cod procedură civilă, se 
va admite apelul se va schimba în parte sentinŃa judecătoriei doar în ceea ce priveşte 
sultele la care vor fi obligaŃi pârâŃii, sulte care au fost greşit calculate raportat şi la 
împrejurarea că din valoarea totală a apartamentului s-a omis a se scădea şi dreptul de 
creanŃă de 530 euro. Astfel, pârâŃii vor fi obligaŃi la 15.682 euro sultă faŃă de reclamanta 
B.M., iar faŃă de reclamantul S.I. la 1885,5 euro. 

Deoarece pârâŃii nu au achitat în totalitate contravaloarea lucrării de expertiză, 
rămânând o diferenŃă de 600 lei, vor fi obligaŃi la câte 200 lei fiecare”. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pârâŃii S.S.M., S.L. 
şi M.S., solicitând admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare, în temeiul art. 312 alin. 3 şi 5 C.pr.civ., susŃinând în motivarea recursului 
faptul că instanŃa de apel a soluŃionat procesul fără a intra în cercetarea fondului cauzei. 

Astfel, instanŃa de apel a omis să se pronunŃe asupra petitului principal din 
motivul de apel, prin care s-a solicitat desfiinŃarea sentinŃei civile şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare la Judecătoria Baia Mare, precum şi asupra petitului subsidiar, având ca obiect 
modificarea modalităŃii de sistare a stării de indiviziune. 

Decizia instanŃei de apel nu este motivată, în cauză fiind astfel incidente 
prevederile art. 261 pct. 5 C.pr.civ. 

În ceea ce priveşte sistarea stării de indiviziune, în mod eronat, instanŃa de a apel 
a apreciat că nu se poate avea în vedere valoarea imobilelor supuse partajului, potrivit 
valorii actuale de circulaŃie, stabilite în raportul de expertiză întocmit în instanŃa de apel, 
pe considerentul că s-a admis cererea de completare a dispozitivului sentinŃei civile şi s-a 
constatat astfel dreptul de creanŃă a lui S.S. cu privire la contravaloarea lucrărilor de 
îmbunătăŃiri executate de aceasta la apartamentul în litigiu, în valoare de 530 Euro, şi că 
S.S. nu a atacat această sentinŃă, câtă vreme, prin hotărârea de completare a dispozitivului 
au fost avute în vedere doar lucrările de îmbunătăŃiri efectuate la imobilul litigios. 

InstanŃa de apel, în realitate, a admis apelul numai împotriva încheierii CC din 
02.06.2009, nu şi împotriva sentinŃei nr. 2076/31.03.2009 a Judecătoriei Baia Mare, 
întrucât a recalculat sultele în funcŃie de raportul de expertiză întocmit în faŃa Judecătoriei 
Baia Mare. 

SentinŃa primei instanŃe nu a fost motivată, şi deşi prin motivul principal de apel 
s-a invocat acest aspect, instanŃa de apel a omis să analizeze acest motiv de apel. 



În subsidiar, recurenŃii au solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei, 
admiterea apelului şi schimbarea în parte a sentinŃei primei instanŃe, în sensul admiterii 
cererii reconvenŃionale astfel cum a fost formulată, precum şi sistarea stării de 
indiviziune prin includerea în lotul recurenŃilor a apartamentului litigios, iar în lotul 
reclamantului S.I. cele trei parcele de teren. 

În susŃinerea motivului subsidiar de recurs au fost invocate prevederile art. 304 
pct. 9 C.pr.civ., art. 741 C.civ., şi art. 6735 pct. 2 C.pr.civ. 

S-a mai arătat de către recurenŃi că soluŃia instanŃei de apel este nelegală şi sub 
aspectul petitului privind cheltuielilor de judecată, întrucât, deşi s-a admis apelul, şi deşi 
apelanŃii au solicitat obligarea intimaŃilor la cheltuieli de judecată, care se ridică la suma 
de 1519 lei, din care 19 lei taxa judiciară de timbru, 500 lei onorariu expert şi 1000 lei 
onorariu avocat, totuşi instanŃa de apel a dispus „fără cheltuieli de judecată”. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanŃii intimaŃi B.M.L. şi S.I., au 
solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că instanŃa de apel a făcut o 
apreciere corectă a probelor administrate, a aplicat legea aşa cum a considerat de cuviinŃă 
şi a cercetat fondul cauzei, hotărârea instanŃei de apel fiind temeinică şi legală. 

Decizia instanŃei a fost clar motivată, pronunŃându-se atât asupra petitului 
principal, cât şi asupra celui subsidiar, iar la calcularea sultei nu se pot lua în considerare, 
în mod discreŃionar, valori din expertize diferite. 

S-a mai invocat prin întâmpinare prescripŃia dreptului la acŃiunea pârâtei S.S.M., 
având ca obiect valorificarea dreptului de creanŃă, pe motiv că în masa succesorală ar 
intra doar ½ din apartament, astfel încât, restul cotei de ½ nu face parte din masa 
succesorală. 

Recursul este fondat în parte. 
La termenul de judecată din data de 16.11.2012 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 

306 alin. 2 C.pr.civ., coroborat cu art. 304 pct. 1 C.pr.civ., a invocat un motiv de recurs 
de ordine publică, şi anume, greşita alcătuire a instanŃei de apel cu ocazia judecării căii de 
atac promovate de pârâŃi împotriva hotărârii primei instanŃe. 

Examinând cu prioritate acest motiv de recurs de ordine publică, Curtea constată 
că acesta este fondat, pentru considerentele ce urmează a fi expuse: 

Obiectul cererii introductive de instanŃă l-a constituit sistarea stării de indiviziune 
asupra imobilelor care au intrat în masa succesorală după defunctul S.I. sen., decedat la 
21.07.2004, în timp ce obiectul cererii  reconvenŃionale l-a constituit constatarea 
dreptului de creanŃă al pârâtei S.S.M., cu privire la ½ din contravaloarea ratelor achitate 
pentru apartamentul în litigiu, de către pârâtă, în perioada cuprinsă între 26.05.1977 – 
noiembrie 1991; constatarea dreptului de creanŃă al aceleiaşi pârâte cu privire la cota de 
½ din contravaloarea investiŃiilor aduse respectivului apartament. 

În raport de obiectul celor două cereri deduse judecăŃii, se impunea a se stabili, pe 
de o parte, care este valoarea masei de împărŃit, iar pe de altă parte, care este valoarea 
investiŃiilor, respectiv, a ratelor pretins efectuate şi achitate de către pârâta S.S.M., în 
timpul căsătoriei sale cu defunctul S.I. sen. 

Prin sentinŃa civilă nr. 645/31.01.2006, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare în 
dosar nr. 6327/2005, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a statuat cu putere de lucru 
judecat, că în masa succesorală după defunctul S.I. sen., decedat la data de 21.07.2004, se 
compune din  : cota de ½ - a parte din apartamentul situat în Baia Mare, B-dul B., judeŃul 
Maramureş, înscris în CF nr. 7068 Baia Mare, nr. top 2718/21, 2718/23 şi 2720/13; 



terenul în suprafaŃă de 521 mp intravilan, înscris în CF nr. 201 Buşag, nr. top 91/2/2; 
suprafaŃa de 1244 mp teren agricol extratabular, situat în extravilanul satului Buşag, la 
locurile denumite „Toag I” şi „Toag II”, teren identificat în cuprinsul sentinŃei nr. 
3020/26.05.2003 a Judecătoriei Baia Mare, pronunŃată în dosar nr. 1363/2003. 

Prin aceeaşi hotărâre judecătorească irevocabilă s-a statuat în sensul că restul 
cotei de ½ din apartament constituie bunul lui B.M., prima soŃia a defunctului S.I. sen., 
Judecătoria Baia Mare prezumând că defunctul şi fosta sa soŃie au contribuit în egală 
măsură la dobândirea apartamentului, având fiecare o cotă de ½ - a parte (pag. 4 alin. 4 
din sentinŃa nr. 645/31.01.2006 a Judecătoriei Baia Mare). 

Prin aceeaşi sentinŃă s-a stabilit că moştenitorii defunctului S.I. sen. sunt pârâŃii 
din prezenta cauză, S.S.M., în calitate de soŃie supravieŃuitoare, cu o cotă de ¼ din masa 
succesorală, S.L. şi M.S., în calitate de descendenŃi, în cotă de câte ¼ parte fiecare, şi 
reclamantul din prezenta cauză, S.I. jr., în calitate de descendent din prima căsătorie a 
defunctului, în cotă de ¼ parte. 

Drept urmare, există o hotărâre judecătorească irevocabilă, care se impune cu 
autoritate de lucru judecat, prin care s-a stabilit care este componenŃa masei succesorale, 
respectiv, cotele ce revin moştenitorilor, astfel încât, în masa bunurilor de împărŃit cu 
privire la care se solicită, în cauza pendinte, sistarea stării de indiviziune, intră bunurile 
cu privire la care s-a statuat deja că fac parte din masa succesorală, şi, totodată, s-a 
stabilit că a doua soŃie (soŃie supravieŃuitoare a defunctului S.I. sen.), şi cei trei 
descendenŃi ai acestuia – unul, S.I. jr., rezultat din prima căsătorie a defunctului cu 
numita B.M.L., iar ceilalŃi doi, S.L. şi M.S., rezultaŃi din a doua căsătorie a defunctului cu 
S.S.M. -, sunt moştenitorii defunctului, fiecăruia dintre aceştia revenindu-i câte o cotă de 
¼ - a parte din masa bunurilor de împărŃit. 

Prin urmare, la stabilirea valorii masei de împărŃit trebuie luată în considerare, pe 
de o parte, valoarea cotei de ½ - a parte din apartament, întrucât doar aceasta face parte 
din masa succesorală şi, implicit, din masa bunurilor de împărŃit, precum şi valoarea 
terenurilor care fac parte din masa succesorală. 

Unul din principiile fundamentale care guvernează un partaj este acela potrivit 
căruia împărŃeala trebuie să se facă la valoarea bunurilor din momentul facerii partajului. 

Din această perspectivă, Curtea constată că este eronat raŃionamentul instanŃei de 
apel, conform căruia, nu putea fi luată în considerare valoarea de circulaŃie a imobilelor 
supuse partajului, astfel cum această valoare a fost stabilită prin expertiza efectuată în 
faŃa instanŃei de apel, şi, totodată, este nefondată susŃinerea reclamanŃilor intimaŃi, făcută 
prin întâmpinarea depusă la prezentul recurs, în sensul că o astfel de valoare nu ar putea 
fi luată în considerare. 

În faŃa instanŃei de apel, s-a făcut un supliment la expertiza de evaluare întocmită 
de expert inginer B.Z., la data de 20.03.2010, potrivit căruia, valoarea apartamentului 
litigios ar fi în sumă de 29.470 Euro; valoarea investiŃiilor făcute de pârâtă la acest 
apartament se ridică la suma de 500 Euro; valoarea terenului de 521 mp din CF nr. 7068, 
ar fi de 3.650 Euro; valoarea terenului de 287 mp, din „Tog I”, ar fi de 1.290 Euro, iar 
valoarea terenului de 967 mp, din „Tog II”, ar fi de 1.940 Euro. 

Prin urmare, valoarea totală a terenurilor ce fac parte din masa de împărŃit este de 
6880 Euro, iar valoarea cotei de ½ - a parte din apartament este în sumă de 14.735 Euro. 



Rezultă, aşadar, că valoarea totală a masei bunurilor de împărŃit este în sumă de 
21.615 Euro, în echivalent în lei reprezentând suma de 97.267,5 RON, la un curs de 
schimb valutar de 4,5 lei/1 Euro. 

Astfel, valoarea masei bunurilor de împărŃit se situează sub plafonul de 100.000 
RON prevăzut de art. 2821 alin. 1 C.pr.civ. 

Potrivit art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., astfel cum a fost modificat prin art. 219 din 
Legea nr. 71/2011, nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanŃă 
în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei, inclusiv. 

Aşa fiind, hotărârea primei instanŃe era susceptibilă de a fi atacată doar cu recurs, 
care trebuia judecat de Tribunalul Maramureş în complet de trei judecători, aşa cum 
prevede dispoziŃia cuprinsă în art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată. 

Judecând calea de atac promovată de pârâŃi ca apel, în complet de doi judecători, 
Tribunalul Maramureş a pronunŃat o soluŃie nelegală, cu încălcarea dispoziŃiilor art. 2821 
alin. 1 C.pr.civ., şi art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicată – potrivit căruia 
apelurile se judecă în complet format din doi judecători, iar recursurile în complet format 
din trei judecători -, soluŃia Tribunalului Maramureş intrând astfel sub incidenŃa art. 304 
pct. 1 C.pr.civ. 

Aşa fiind, Curtea constată că recursul pârâŃilor este fondat în parte, în limita 
motivului de recurs de ordine publică, astfel încât, în temeiul art. 306 alin. 2 C.pr.civ., 
coroborat cu art. 312 alin. 3 teza a II-a şi teza finală C.pr.civ., se va admite în parte 
recursul pârâŃilor, se va casa decizia recurată şi se va trimite cauza pentru rejudecare ca 
recurs, la Tribunalul Maramureş. 

Cu ocazia rejudecării, ca recurs, Tribunalul Maramureş va avea în vedere şi 
motivele de recurs invocate de pârâŃii recurenŃi prin prezentul memoriu de recurs, precum 
şi apărările invocate de reclamanŃii intimaŃi prin întâmpinarea depusă la recurs.. 

Cheltuielile de judecată ocazionate părŃilor vor fi avute în vedere de instanŃa de 
rejudecare. (Judecător Carmen-Maria ConŃ) 

 
 
 

Poprire. Validare fără somaŃie. Cuprindere în suma din titlurile 
executorii şi a cheltuielilor de executare. Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4681/R din 14 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 8347/28.09.2011 pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, a 
fost admisă cererea formulată de creditoarea S.A.E., în contradictoriu cu debitoarea T.I: 
şi terŃul poprit G.S.S. şi a fost validată poprirea înfiinŃată de executorul judecătoresc la 
data de 20.04.2011, în dosarul execuŃional nr. 58/2011 al cabinetului executor 
judecătoresc, până la suma de 3580 lei. A fost obligat terŃul poprit să plătească creditoarei 
suma de 3580 lei. S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut următoarele 
considerente: la data de 4 aprilie 2011, creditoarea S.A.E. a depus la biroul executorului 
judecătoresc cerere de executare silită a SentinŃei civile nr. 787/27.01.2010 a Judecătoriei 
Baia Mare a Deciziei civile nr. 146/A/09.09.201 a Tribunalului Maramureş şi a Deciziei 
civile nr. 5669/R/03.12.2010 a CurŃii de Apel Cluj. 



Prin Încheierea civilă nr. 3406/08.04.2011 a Judecătoriei Baia Mare a fost 
încuviinŃată executarea silită a celor trei hotărâri judecătoreşti ce constituie titluri 
executorii. 

La data de 20.04.2011 executorul judecătoresc a înfiinŃat poprirea asupra cotei de 
1/3 din drepturile salariale pe care urmează să le încaseze debitoarea T.I: de la terŃul 
poprit G.S.S. 

La data de 6 mai 2011, terŃul poprit, reprezentat de director şi contabil şef au 
arătat că poprirea înfiinŃată nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute de Codul de procedură 
civilă. 

InstanŃa a constatat că în cuprinsul titlurilor executorii, debitoarea T.I. a fost 
obligată să achite creditoarei S.A.E. suma de 259,5 lei în fond, 2000 lei cheltuieli de 
judecată în apel şi suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în recurs. 

Pentru aceste sume, precum şi pentru cheltuielile de executare, creditoarea a avut 
posibilitatea de a solicita executarea silită a debitoarei inclusiv prin poprirea sumelor 
datorate de terŃi debitoarei. 

În cazul de faŃă, s-a constatat că debitoarea are relaŃii de muncă cu terŃul poprit, 
astfel că s-a solicitat acestuia să poprească şi să consemneze la dispoziŃia executorului 
judecătoresc un cuantum de 1/3 din salariul datorat debitoarei. 

S-a reŃinut că poprirea se poate înfiinŃa şi fără somaŃie. Din acest punct de vedere 
s-a constatat că sumele solicitate a fi executate sunt cuprinse în titluri executorii, iar 
executarea silită a fost încuviinŃată de instanŃă. Astfel, nu există nici un impediment legal 
pentru a refuza executarea dispoziŃiei privind poprirea. 

SusŃinerea debitoarei că încuviinŃarea a fost pronunŃată fără a fi citate părŃile, 
astfel că nu poate fi pusă în executare nu a putut fi reŃinută. Potrivit art. 3731 C.proc.civ., 
instanŃa se pronunŃă asupra executării silite prin încheiere dată în camera de consiliu fără 
citarea părŃilor. Aşadar dispoziŃia legală impune instanŃei să se pronunŃe fără a cita 
părŃile. 

În privinŃa solicitării executorului doar în ceea ce priveşte cheltuielile de 
executare, s-a reŃinut că fiecare creditor are posibilitatea să investească organul de 
executare cu acea parte a titlului executoriu pe care doreşte să o pună în executare. Cu 
alte cuvinte, principiul disponibilităŃii este aplicabil şi în faza de executare silită, acest 
fapt neputând constitui un motiv pentru a anula acte de executare. 

În ceea ce priveşte CF-urile la care se face referire în cuprinsul notelor depuse la 
29 septembrie 2011 şi a susŃinerii că nu se cunoaşte cine este creditorul nu au fost luate în 
seamă de instanŃă deoarece nu au nici o legătură cu cauză. Astfel, cauza nu vizează niciun 
aspect legat de înscrierile în cartea funciară, iar faptul că persoana care a cerut executarea 
silită şi-a schimbat sau şi-a ales un alt domiciliu pentru a-i fi comunicate actele de 
procedură nu are nici o relevanŃă asupra cererii de validare a popririi.  

Pentru considerentele mai sus expuse, constatând că sunt îndeplinite condiŃiile 
prevăzute de dispoziŃiile art. 460 Cod procedură civilă, instanŃa a admis cererea 
creditoarei S.A.E., astfel că a validat poprirea dispusă de Executorul judecătoresc la data 
de 20.04.2011, asupra drepturilor salariale datorate de terŃul poprit debitoarei, urmând ca 
terŃul poprit să achite, în urma reŃinerii cotei de 1/3 din salariul datorat debitoarei suma de 
3580 lei. 



Prin decizia civilă nr. 74/A din 14.03.2012 a Tribunalului Maramureş a fost 
respins ca nefondat apelul declarat de către apelanta T.I., împotriva sentinŃei civile nr. 
8347/29.09.2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, care a fost menŃinută. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că în speŃă, creditoarea 
S.A.E. a formulat cerere de validare a popririi, întemeiată în drept de dispoziŃiile art. 460 
Cod procedură civilă, prin urmare criticile apelantei vizând nemotivarea în drept a cererii 
de chemare în judecată, încălcării art. 82 şi 112 Cod procedură civilă şi a principiilor 
disponibilităŃii şi obiectivităŃii sunt neîntemeiate.  

La data de 4 aprilie 2011, creditoarea S.A.E. a depus la biroul executorului 
judecătoresc cerere de executare silită a SentinŃei civile nr. 787/27.01.2010 a Judecătoriei 
Baia Mare a Deciziei civile nr. 146/A/09.09.201 a Tribunalului Maramureş şi a Deciziei 
civile nr. 5669/R/03.12.2010 a CurŃii de Apel Cluj. 

Prin Încheierea civilă nr. 3406/08.04.2011 a Judecătoriei Baia Mare a fost 
încuviinŃată executarea silită a celor trei hotărâri judecătoreşti ce constituie titluri 
executorii. 

La data de 20.04.2011 executorul judecătoresc a înfiinŃat poprirea asupra cotei de 
1/3 din drepturile salariale pe care urmează să le încaseze debitoarea T.I: de la terŃul 
poprit G.S.S. Baia Mare. 

La data de 6 mai 2011, terŃul poprit, reprezentat de Director şi contabil şef au 
arătat că poprirea înfiinŃată nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute de Codul de procedură 
civilă. 

InstanŃa a constatat că în cuprinsul titlurilor executorii, debitoarea T.I: a fost 
obligată să achite creditoarei S.A.E. suma de 259,5 lei în fond, 2000 lei cheltuieli de 
judecată în apel şi suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în recurs. 

Pentru aceste sume, precum şi pentru cheltuielile de executare, creditoarea a avut 
posibilitatea de a solicita executarea silită a debitoarei inclusiv prin poprirea sumelor 
datorate de terŃi debitoarei. 

În cazul de faŃă, s-a constatat că debitoarea are relaŃii de muncă cu terŃul poprit, 
astfel că s-a solicitat acestuia să poprească şi să consemneze la dispoziŃia executorului 
judecătoresc un cuantum de 1/3 din salariul datorat debitoarei. 

S-a reŃinut că poprirea se poate înfiinŃa şi fără somaŃie. Din acest punct de vedere 
se constată că sumele solicitate a fi executate sunt cuprinse în titluri executorii, iar 
executarea silită a fost încuviinŃată de instanŃă. Astfel, nu există nici un impediment legal 
pentru a refuza executarea dispoziŃiei privind poprirea. 

SusŃinere debitoarei că încuviinŃarea a fost pronunŃată fără a fi citate părŃile, astfel 
că nu poate fi pusă în executare nu poate fi reŃinută. Potrivit art. 3731 C.proc.civ., instanŃa 
se pronunŃă asupra executării silite prin încheiere dată în camera de consiliu fără citarea 
părŃilor. Aşadar dispoziŃia legală impune instanŃei să se pronunŃe fără a cita părŃile. 

În privinŃa solicitării executorului doar în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, 
s-a reŃinut că fiecare creditor are posibilitatea să investească organul de executare cu acea 
parte a titlului executoriu pe care doreşte să o pună în executare. Cu alte cuvinte, 
principiul disponibilităŃii este aplicabil şi în faza de executare silită, acest fapt neputând 
constitui un motiv pentru a anula acte de executare. 

InstanŃa de fond a aplicat în mod corect dispoziŃiile art. 460 Cod procedură civilă, 
analizate în cele ce preced.  



Împotriva acestei decizii a declarat recurs debitoarea, solicitând modificarea 
deciziei ca netemeinică şi nelegală, admiterea apelului, anularea sentinŃei nr. 8347/2011 a 
Judecătoriei Baia Mare. 

În motivarea recursului debitoarea a arătat că întreaga procedură s-a desfăşurat 
fără somaŃie şi fără citarea părŃilor. 

Există deosebiri esenŃiale cu privire la datele de identificare a persoanei fizice 
care solicită înfiinŃarea popririi şi datele de identificare a persoanei fizice trecute în 
titlurile executorii care au fost investite de către instanŃa de executare. 

Executorul a sesizat instanŃa pentru validarea popririi deşi nu se ştia cine a 
solicitat validarea, întrucât elementele de identificare a persoanei fizice care a solicitat 
poprirea nu corespund cu elementele de identificare a persoanei care este parte în sentinŃa 
supusă executării, respectiv domiciliul diferă. 

InstanŃa de fond a validat poprirea pentru întreaga sumă de 3500 lei, deşi suma 
cuprinsă în titlurile executorii este de 3259,5 lei. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata creditoare a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat şi obligarea recurentei debitoare la plata cheltuielilor de judecată în recurs în 
cuantum de 500 lei, reprezentând onorar avocat. 

În motivarea întâmpinării creditoarea a arătat că poprirea se înfiinŃează fără 
somaŃie, în speŃă au fost respectate dispoziŃiile art. 460, iar schimbarea domiciliului de 
către persoana care solicită validarea popririi nu are nicio relevanŃă. 

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

Creditoarea S.A.E. a fost parte în litigiul înregistrat sub nr. …/182/2008 la 
Judecătoria Baia Mare, care s-a soluŃionat irevocabil prin parcurgerea tuturor căilor de 
atac, în mod favorabil creditoarei, aceasta fiind titulara dreptului de a beneficia de 
cheltuieli de judecată de la debitoarea T.I: astfel: 259,5 lei în baza sentinŃei civile nr. 
787/27.01.2010 a Judecătoriei Baia Mare, 2000 lei în baza deciziei civile nr. 
146/A/9.09.2010 a Tribunalului Maramureş şi 1000 lei în baza deciziei civile nr. 
5669/R/3.12.2010 a CurŃii de Apel Cluj. 

Prin cererea de validare a popririi, creditoarea a solicitat validarea şi pentru 
cheltuielile de executare, reprezentând 20 lei taxă judiciară de timbru şi 300 lei cheltuieli 
de executare. 

Sumele astfel totalizate însumează 3579,5 lei, astfel încât în mod corect a fost 
validată poprirea înfiinŃată în dosar execuŃional nr. 58/2011 al BEJ până la suma de 3580 
lei (diferenŃa de 0,5 lei nefiind relevantă în sensul de a atrage modificarea sentinŃei). 

Prin urmare, motivul de recurs vizând cuantumul greşit al sumei asupra căreia s-a 
validat poprirea nu este fondat. 

Criticile vizând modalitatea în care se execută propriu-zis suma poprită, prin 
reŃinerea a mai mult de 1/3 din salariu, pot forma obiectul unei contestaŃii la executare şi 
nicidecum nu critică în cadrul căii de atac exercitate împotriva hotărârii prin care s-a 
validat poprirea. 

În ceea ce priveşte critica vizând o eventuală lipsă de identitate între creditoarea 
menŃionată în titlurile executorii şi persoana care a solicitat validarea popririi, lipsă de 
identitate ce derivă în opinia debitoarei din faptul că domiciliul este diferit, nici aceasta 
nu este fondată, întrucât domiciliul este o stare de fapt, poate suferi modificări între 



momentul pronunŃării titlului executoriu şi cel al punerii acestuia în executare, fără ca 
aceasta să poată constitui un impediment la executare. 

Constatând că toate motivele invocate sunt nefondate, în baza art. 312 alin. 1 Cod 
proc.civ., recursul va fi respins ca nefondat. (Judecător Marta Vitos) 

 

Recunoaşterea hotărârii străine. InexistenŃa impedimentelor de 
recunoaştere. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 119/A din 8 noiembrie 2012  

Prin sentinŃa civilă nr. 612 din 11.09.2012 a Tribunalului Cluj, s-a respins cererea 
formulată de petenta C.T. pentru recunoaşterea hotărârii străine. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că  prin cererea 
înregistrata petenta C.T. a solicitat tribunalului ca prin hotărârea ce o va pronunŃa sa 
dispună recunoaşterea pe teritoriul României a SentinŃei nr. 193/2009 pronunŃată de către 
Primera Instancia e InstruccŃion numero 3 din Palma del Condado, Spania.  

InstanŃa a solicitat petentei să depună conf. art. 37 alin. 1 lit b din Regulamentul 
CE nr. 2201/2003 privind competenŃa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în 
materie matrimonială, certificatul privind hotărârile în materie matrimonială utilizându-se 
formularul din anexa I din regulament. 

Petenta nu a depus certificatul solicitat.  
În condiŃiile în care nu s-a depus certificatul sus menŃionat tribunalul a apreciat ca 

în speŃă, raportat la prevederile art. 37-39 din Regulamentul CE 2201/2003, nu poate 
admite cererea întrucât nu are nici o certitudine ca aceasta hotărâre este definitiva în 
statul în care s-a pronunŃat.  

În consecinŃă în temeiul acestor prevederi legale, tribunalul a apreciat că se 
impune respingerea cererii ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinŃe, petenta C.T. a declarat apel, în termen legal, solicitând 
instanŃei admiterea acestuia, schimbarea hotărârii atacate,în sensul admiterii cererii de 
chemare în judecat, aşa cum a fost formulată. 

În motivarea apelului, petenta a învederat instanŃei că de la momentul înregistrării 
cererii şi până la momentul pronunŃării, timpul scurt avut la dispoziŃie nu i-a permis să ia 
nemijlocit la cunoştinŃă de exigenŃele instanŃei în privinŃa depunerii anexei prevăzută de 
art. 37 alin. 1 lit. b din Regulamentul C.E. nr. 2201/2003. 

Ulterior, petenta s-a deplasat la Judecătoria din Palma del Condado unde a 
solicitat formularul mai sus menŃionat, pe care îl anexează cererii de apel, înscris din care 
rezultă că hotărârea pronunŃată de această instanŃă este definitivă. 

În probaŃiune, petenta a depus certificarea sentinŃei pronunŃată în procedura de 
divorŃ contencios (N) 193/2009 la data de 11 ianuarie 2011 de Judecătoria de Primă 
InstanŃă a InstrucŃie nr. 3 din Palma Del Condado tradusă din limba spaniolă în limba 
română şi legalizată sub nr. 1792/02.11.2012 din care rezultă că în procedura mai sus 
menŃionată instrumentată la judecătorie s-a pronunŃat sentinŃa definitivă având ca obiect 
divorŃul contencios dintre partea reclamantă T.T. şi partea pârâtă L.G.C. 

Analizând sentinŃa criticată prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea, în 
temeiul art. 295 C.pr.civ., reŃine următoarele:  

Astfel, Regulamentul (CE) NR. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind 
competenŃa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială 



şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, 
astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 al Consiliului din 2 
decembrie 2004, Capitolul III intitulat „Recunoaştere şi Executare”, SecŃiunea 1, 
„Recunoaştere”, prevede la art.21 „Recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti”, alin.1 că 
„Hotărârile judecătoreşti pronunŃate într-un stat membru se recunosc în celelalte state 
membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo procedură” iar la alin.3 că „ Fără a aduce 
atingere secŃiunii 4 din prezentul capitol, orice parte interesată poate solicita, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de secŃiunea 2 din prezentul capitol, pronunŃarea 
unei hotărâri de recunoaştere sau de refuz al recunoaşterii hotărârii. CompetenŃa 
teritorială a instanŃei judecătoreşti indicată în lista comunicată Comisiei de fiecare stat 
membru în conformitate cu articolul 68 este stabilită prin dreptul intern al statului 
membru în care se depune cererea de recunoaştere sau de refuz al recunoaşterii”. 

Art. 22 din acelaşi Regulament denumit „Motive de refuz al recunoaşterii 
hotărârilor judecătoreşti pronunŃate în materie de divorŃ, de separare de drept sau de 
anulare a căsătoriei”  stipulează că  o hotărâre judecătorească pronunŃată în materie de 
divorŃ, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei nu se recunoaşte:  

(a) în cazul în care recunoaşterea contravine în mod evident ordinii publice a 
statului membru în care se solicită aceasta; 

(b) în cazul în care actul de sesizare a instanŃei sau un act echivalent nu a fost 
notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat şi astfel încât acesta să 
îşi poată pregăti apărarea, cu excepŃia cazului în care se constată că pârâtul a acceptat 
hotărârea într-un mod neechivoc; 

(c) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunŃată într-o 
acŃiune între aceleaşi părŃi în statul membru în care se solicită aceasta sau 

(d) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunŃată anterior 
într-un alt stat membru sau într-un stat terŃ într-o cauză între aceleaşi părŃi, din moment ce 
această primă hotărâre îndeplineşte condiŃiile necesare recunoaşterii sale în statul 
membru în care se solicită aceasta. 

De asemenea, potrivit SecŃiunii 3,  „DispoziŃii comune secŃiunilor 1 şi 2”, art. 37 
intitulat „Documente”, „Partea care solicită sau contestă recunoaşterea unei hotărâri 
judecătoreşti ori solicită încuviinŃarea executării trebuie să prezinte: 

(a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condiŃiile necesare în vederea 
stabilirii autenticităŃii sale şi 

(b) certificatul menŃionat la articolul 39. 
În afară de aceasta, în cazul în care este vorba despre o hotărâre în lipsă, partea 

care solicită recunoaşterea sau încuviinŃarea executării trebuie să prezinte: 
(a) originalul sau o copie certificată pentru conformitate a documentului care 

stabileşte că actul de sesizare a instanŃei sau un act echivalent a fost notificat sau 
comunicat părŃii care nu s-a prezentat sau 

(b) orice document care arată că pârâtul a acceptat hotărârea în mod neechivoc”. 
Art. 38  din acelaşi Regulament intitulat „Lipsa unor documente”  prevede că,  „În 

lipsa prezentării documentelor menŃionate la articolul 37 alineatul (1) litera (b) sau 
alineatul (2), instanŃa judecătorească poate acorda un termen pentru prezentarea lor sau 
poate accepta documente echivalente sau, în cazul în care consideră că dispune de 
suficiente informaŃii, poate să renunŃe la prezentarea lor. La solicitarea instanŃei 



judecătoreşti, se prezintă o traducere a documentelor. Traducerea este certificată de o 
persoană autorizată în acest sens într-unul dintre statele membre. 

Conform art. 39 „Certificat privind hotărârile judecătoreşti în materie 
matrimonială şi certificat privind hotărârile judecătoreşti în materia răspunderii 
părinteşti”, instanŃa judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de 
origine eliberează, la cererea oricărei părŃi interesate, un certificat utilizând formularul al 
cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătoreşti în materie matrimonială). 

În speŃă, în faŃa primei instanŃe petenta a depus sentinŃa şi copia sentinŃei 
pronunŃată în procedura de divorŃ contencios (N) 193/2009 la data de 11 ianuarie 2011 de 
Judecătoria de Primă InstanŃă a InstrucŃie nr. 3 din Palma Del Condado tradusă din limba 
spaniolă în limba română de traducătorul autorizat de MJ L.M., semnătura traducătorului 
fiind legalizată de B.N.P.A F.G s.a. sub nr. 8409/11.10.2011 din care rezultă că în 
procedura mai sus menŃionată instrumentată la judecătorie s-a pronunŃat sentinŃa 
definitivă având ca obiect divorŃul contencios dintre partea reclamantă T.T. şi partea 
pârâtă L.G.C., hotărârea fiind apostilată conform ConvenŃiei de la Haga sub 
nr.2011/13513/29.09.2011. 

În apel, în probaŃiune, petenta a depus certificarea sentinŃei pronunŃată în 
procedura de divorŃ contencios (N) 193/2009 la data de 11 ianuarie 2011 de Judecătoria 
de Primă InstanŃă a InstrucŃie nr. 3 din Palma Del Condado tradusă din limba spaniolă în 
limba română de traducător autorizat de MJ D.C.O., semnătura traducătorului fiind 
legalizată de B.N.P. sub nr. 1792/02.11.2012 din care rezultă că în procedura mai sus 
menŃionată instrumentată la judecătorie s-a pronunŃat sentinŃa definitivă având ca obiect 
divorŃul contencios dintre partea reclamantă T.T. şi partea pârâtă L.G.C., certificatul fiind 
apostilat conform ConvenŃiei de la Haga sub nr.2012/13711/11.10.2012 . 

Din înscrisurile administrate Curtea reŃine  că cererea  reclamantei T.T. având ca 
obiect divorŃ a fost admisă spre judecare prin Hotărârea  din data de 29.06.2009, aceasta 
fiind comunicată părŃii pârâte şi Ministerului Public, care a formulat întâmpinare la data 
de 10.08.2009, fără răspuns din partea pârâtului, acesta fiind declarat în lipsă prin actul de 
procedură cu data de 06.10.2010, prin care s-au citat părŃile în vederea prezentării la 
termenul de  judecată stabilit la data de 08.11.2010, aceasta având loc până la urmă la 
data  de 10.01.2011 şi al cărui rezultat s-a consemnat în actul de hotărâre corespunzător, 
declarându-se deschisă judecata pe fond, în vederea pronunŃării sentinŃei.  

În speŃă, Curtea constată că nu sunt incidente dispoziŃiile art. 22 lit..a - lit.d  din 
Regulament astfel că nu există niciunul dintre motivele de refuz a recunoaşterii 
hotărârilor judecătoreşti pronunŃate în materie de divorŃ, cererea petentei fiind admisibilă. 

Deşi prima instanŃă a respins cererea petentei întrucât nu a depus certificatul 
menŃionat de art. 37 alin. 1 lit. b din Regulamentul CE nr. 2201/2003 şi nu are nici o 
certitudine că hotărârea de divorŃ este definitiva în statul în care s-a pronunŃat, Curtea 
constată prin depunerea  certificării sentinŃei pronunŃată în procedura de divorŃ contencios 
(N) 193/2009 la data de 11 ianuarie 2011 de Judecătoria de Primă InstanŃă a InstrucŃie nr. 
3 din Palma Del Condado tradusă din limba spaniolă în limba română de traducător 
autorizat de MJ DănuŃ Corina Oana, semnătura traducătorului fiind legalizată de B.N.P. 
Pop Sergiu Mircea sub nr. 1792/02.11.2012 petenta a dovedit pe deplin împrejurarea că 
hotărârea de desfacere a căsătoriei prin divorŃ a rămas definitivă astfel că  sunt aplicabile  
prevederile art.38 din Regulament în sensul că înscrisul mai sus menŃionat are caracterul 
unui document echivalent certificatului indicat de art. 39 şi anexa I din Regulament. 



Pentru aceste considerente de fapt şi de drept Curtea în temeiul art.296 C.pr.civ. 
va  admite apelul declarat de petenta C.T. împotriva sentinŃei civile nr. 612 din 
11.09.2012 a Tribunalului Cluj, pronunŃată în dosarul nr. 10844/117/2012, pe care o 
schimbă în sensul că, admite cererea formulată de petenta C.T.  având ca obiect 
recunoaşterea hotărârii străine iar în temeiul art. 21, art.37, 38 din Regulamentul (CE) 
NR. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenŃa, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti,  va 
dispune recunoaşterea pe teritoriul României a SentinŃei pronunŃată în procedura de 
divorŃ contencios (N) 193/2009 la data de 11 ianuarie 2011 de Judecătoria de Primă 
InstanŃă a InstrucŃie nr. 3 din Palma Del Condado. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. (Judecător Anca Adriana Pop) 
 
 
Întocmit, 
 
     Preşedintele SecŃiei, 
      Judecător Traian Dârjan 
 


