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1. AcŃiune în stabilirea paternităŃii. Stabilire prin raport de expertiză ADN că 
pârâtul nu este tatăl minorului. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3864 din 4 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă a Judecătoriei Gherla, s-a respins acŃiunea civilă formulată de reclamanta 

C.O.A. împotriva pârâtului P.L.G., pentru stabilirea paternităŃii.  
 În temeiul art. 274 Cod procedură civilă a fost obligată reclamanta la plata cheltuielilor de 

judecată în favoarea pârâtului în sumă de 2350 lei, reprezentând onorariu avocaŃial şi contravaloarea 
raportului de expertiză.  

 Pentru a pronunŃa această sentinŃă, instanŃa de fond a reŃinut că potrivit certificatului de naştere 
seria nu nr. …, la data de 12.09.2007 s-a născut minorul C.L.I., având ca mamă pe reclamanta C.O.A. 
şi ca tată – necunoscut.  

 Prin acŃiunea de faŃă reclamanta a susŃinut că ar fi avut o relaŃie intimă discretă cu pârâtul, 
relaŃie din care s-a născut minorul C.L.I. însă pârâtul a negat existenŃa acestei relaŃii cu reclamanta şi 
că astfel minorul nu este fiul său.  

 Pentru a se clarifica această situaŃie instanŃa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale 
ADN la IML Mina Minovici Bucureşti, din care a rezultat că pârâtul P.L.G. nu este tatăl biologic al 
minorului C.L.I..  

 Acest raport de expertiză ADN a fost contestat de către reclamantă, solicitând o 
contraexpertiză, pe care instanŃa a încuviinŃat-o tot la IML Bucureşti.  

 Cu toate acestea, părŃile deşi s-au deplasat la IML Bucureşti nu s-au prezentat la orele stabilite 
pentru prelevarea probelor în vederea efectuării contraexpertizei, invocând tot felul de motive, astfel că 
instanŃa la data de 29.04.2009, le-a decăzut din proba contraexpertizei. 

 Pe lângă proba expertizei ADN au fost administrate ca probe interogatoriul părŃilor şi audierea 
a doi martori, care coroborate cu proba tehnico-ştiinŃifică de specialitate ADN, care de altfel este proba 
hotărâtoare în cauză, au infirmat alegaŃiile reclamantei, în sensul că pârâtul nu este tatăl biologic al 
minorului C.L.I., ci a unui alt bărbat.  

 Prin decizia civilă nr. 292/A/5.06.2013 a Tribunalului Cluj s-a respins ca nefondat apelul 
declarat de reclamanta C.O.A. în nume propriu şi în calitate de reprezentantă legală a minorului C.L.I. 
împotriva SentinŃei civile nr. 1783 din 26.10.2011 a Judecătoriei Gherla, pe care a menŃinut-o. 

 Pentru a pronunŃa această deciziei, tribunalul a reŃinut următoarele: 
 Referitor la critica vizând nulitatea hotărârii, pe motiv că instanŃa nu a indicat că reclamanta a 

promovat acŃiunea în calitate de reprezentantă a minorului, şi nu a indicat domiciliul părŃilor, tribunalul 
a înlăturat-o ca nefondată.  

Potrivit dispoziŃiilor art.261 alin.1 pct.2 Cod de procedură civilă hotărârea se dă în numele legii 
şi va cuprinde numele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor, calitatea în care s-au judecat, numele 
mandatarilor sau reprezentanŃilor legali şi al avocaŃilor.  

În cuprinsul sentinŃei atacate prima instanŃă a făcut menŃiunea numelui, însă nu a menŃionat 
domiciliul acestora. Scopul menŃionării domiciliului părŃilor este acela de a identifica partea, pe de o 
parte, iar pe de altă parte de a se şti unde se comunică hotărârea pronunŃată. Din copia scriptului depus 
la data de 3.06.2009 prin care a invocat excepŃia de neconstituŃionalitate a prevederilor art.208 lin.2 



Cod proc, civilă şi a altora, reclamanta şi-a indicat domiciliul procesual ales la cab av. T.G.F., situat în 
Cluj-Napoca, str. …, jud. Cluj.  

Din dovada de comunicare depusă la dosar, reiese că hotărârea atacată a fost comunicată la 
domiciliul procesual ales al reclamantei, unde avocatul a refuzat primirea, solicitând ca hotărârea să se 
comunice la domiciliul reclamantei, contrar dispoziŃiilor art.93 Cod de procedură civilă. Cu toate 
acestea, prima instanŃă a dispus comunicarea la domiciliul reclamantei, astfel că acesta nu a suferit nici 
o vătămare cu privire la lipsa menŃionării adresei din cuprinsul hotărârii atacate. Nu corespunde 
realităŃii, rămânând la nivel de simplă susŃinere faptul că reclamanta a comunicat prin fax instanŃei o 
cerere de comunicare a hotărârii la domiciliul său. 

În ceea ce priveşte faptul că prima instanŃă a indicat în hotărâre că acŃiunea s-a formulat de 
către reclamantă doar în nume propriu nu şi în interesul minorului, nici acest aspect nu este de natură 
să atragă sancŃiunea nulităŃii sentinŃei, fiind vorba de o simplă eroare materială, atâta timp cât acest 
aspect reiese din considerentele hotărârii. 

În ceea ce priveşte lipsa de procedură cu reclamanta de la ultimul termen de judecată. Acest 
motiv este neîntemeiat, reclamanta fiind citată la domiciliul procesual ales la cabinet avocat, unde 
citaŃia a fost semnată de un avocat. Nu rezultă din nici un act depus la dosar sau vreo solicitare reŃinută 
în încheierea de şedinŃă că pe parcursul procesului aceasta a solicitat să fie citată la domiciliul său. 
Potrivit dispoziŃiilor art.98 Cod de procedură civilă schimbarea domiciliului uneia din părŃi în timpul 
judecăŃii trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinŃa instanŃei prin petiŃie la 
dosar. În condiŃiile în care o atare schimbare nu a fost adusă la cunoştinŃa instanŃei, nu putea fi luată în 
considerare, procedura fiind legal îndeplinită. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, proba cu contraexpertiza a fost încuviinŃată şi administrată de 
instanŃa de apel. Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico legală - examen ADN, numitul 
P.L.G. nu este tatăl biologic al minorului C.L.I.. S-a menŃionat că pentru fiecare din persoanele cărora 
li s-au prelevat prove, profilul ADN rezultat din prelucrarea probei biologice de sânge este perfecto 
concordant cu profilul ADN obŃinut anterior prin testarea de probe din salivă. Raportul a fost avizat de 
Comisia de Avizare şi Control de pe lângă IML Bucureşti. 

Prin urmare, din probele administrate în cauză a reieşit cu certitudine că pârâtul nu este tatăl 
minorului. Deşi s-a invocat de către reprezentantul reclamantei faptul că anexa la raportul de expertiză 
nu poartă semnătura medicilor care au întocmit raportul, aceasta nu afectează în nici un fel concluziile, 
întrucât pe pagina a 3-a există menŃiunea potrivit căreia anexa este parte integrantă a raportului, raport 
care poartă semnătura medicilor care au efectuat expertiza. 

În altă ordine de idei raportul a fost avizat de Comisia de Avizare şi Control de pe lângă IML 
Bucureşti ceea ce de natură să înlăture orice suspiciune în legătură cu legalitatea acestui raport . 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta C.O.A., in numele si in interesul fiului 
său minor, cat si in nume personal, In contradictoriu cu intimatul-parat P.L.G., solicitând:casarea in 
întregime a deciziei civile nr. 292/a/2013, pronunŃata de Tribunalul Cluj şi obligarea intimatului-parat 
la plata cheltuielilor de judecata, constând in onorar avocaŃial. 

 În motivarea recursului reclamanta a invocat următoarele: 
 1. In mod prioritar, a invocat nulitatea deciziei atacate, pentru încălcarea prev. art. 261 alin. 1, 

pct. 2 din Codul de procedura civila, in sensul ca instanŃa de apel nu a indicat in hotărârea atacata 
adresa pârtilor, ci doar numele reclamantei şi al intimatului-parat, ceea ce atrage casarea acesteia cu 
trimitere spre rejudecare. 

 Potrivit art 261, alin. i, pct 2 din Codul de procedura civila, instanŃa trebuie sa menŃioneze in 
hotărâre numele, domiciliul si calitatea pârtilor, ceea ce in cazul de fata nu s-a întâmplat, din 
dispozitivul deciziei lipsind numele si adresa intimatului-parat, împrejurare care atrage nulitatea 
hotărârii fiind încălcata dispoziŃia imperativa a art. 261 alin. 1 din Codul de procedura civila care 
cuprinde expresia " hotărârea ... va cuprinde: " 

 Desi o astfel de critica a fost adusa in fata instanŃei de apel in legătura cu sentinŃa pronunŃata de 
instanŃa de fond, practic instanŃa de apel a făcut acelaşi lucru. 

 Cu titlu de practica judiciara in care s-a dispus anularea unei sentinŃe in acest sens, a anexat 
motivelor de apel, in extras, Decizia nr. 151/2002 a CurŃii de Apel Timişoara. 



 Drept consecinŃa a constatării nulităŃii hotărârii, apreciază ca se impune casarea in intregime a 
acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei de apel, potrivit art 304, pct 5 din Codul de 
procedura civila. 

  In mod greşit instanŃa de apel nu a încuviinŃat efectuarea contraexpertizei in cadrul unui 
laborator de medicina-legala, cel puŃin egal in grad/ierarhie cu IML BUCUREŞTI, din una dintre tarile 
membre ale UE, fiind din nou incidente prev. art 304, pct 5 din Codul de procedura civila. 

 In fata instanŃei de fond a fost efectuata o expertiza medico-legala ADN de către IML 
Bucureşti, potrivit căreia, intimatul-parat nu este tatăl biologic al copilului. 

 Expertiza a utilizat ca probe-martor saliva prevalată de la parti motiv pentru care a solicitat in 
termen legal o contraexpertiza care sa fie efectuata folosind ca probe-martor sânge recoltat de la parti. 

 InstanŃa a încuviinŃat efectuarea contraexpertizei, dar tot in cadrul IML Bucureşti, desi 
reclamanta a solicitat efectuarea unei astfel de expertize in cadrul IGPR -Institutului de Criminalistica 
sau in cadrul unui laborator privat din Bucureşti pentru a asigura obiectivitatea administrării probei. 

 Argumentele instanŃei de fond pentru care a încuviinŃat contraexpertiza in cadrul IML 
Bucureşti au fost intemeiate pe prev. art. 4 din OG nr. 1/2000 privind organizarea di funcŃionarea 
institutelor de medicina legala, care prevede ca "institutele de medicina legala sunt singurele unităŃi 
sanitare care efectuează, potrivit legii, constatări, expertize, precum si alte lucrări medico-legale ". 

 Fata de aceasta situaŃie, in cauza a invocat excepŃia de neconstitutionalitate a acestui articol, 
cauza fiind suspendata in acest sens, insa CCR a respins excepŃia, apreciind ca prevederea nu restrânge 
dreptul la un proces echitabil si nu contravine ConstituŃiei României. 

 Contraexpertiza nu a mai fost administrata in fata instanŃei de fond intrucat paratul nu a inteles 
sa se prezinte la IML Bucureşti, instanŃa revenind asupra acestei probe, apreciind ca nu sunt mijloace 
juridice de constrângere a intimatului-parat pentru a se prezenta la IML Bucureşti, fara insa a aplica 
acestuia vreo sancŃiune desi a cerut acest lucru, conform art. 108 lit. h ) din C.p.civ. 

 In fata instanŃei de apel, a reiterat cererea de efectuare a contraexpertizei, pe care instanŃa a 
incuviintat-o. 

 Odată încuviinŃata aceasta proba a ridicat din nou problema imparŃialităŃii experŃilor care vor 
efectua contraexpertiza, întrucât prima expertiza a fost efectuata de către sefa Laboratorului de 
genetica din cadrul IML Bucureşti "MINA MINOVICI", practic persoana care deŃine cea mai inalta 
funcŃie din tara pe linie de genetica. 

 Pentru acest considerent, a solicitat instanŃei de apel sa dispună efectuarea expertizei in cadrul 
unui institut de medicina legala din una din tarile UE, cu precădere Germania sau Austria, insa 
implicarea instanŃei de apel s-a limitat doar la a acorda un răgaz scurt de o aproximativ 3 săptămâni, 
reclamantei si intimatului pentru ca impreuna sa facă demersuri in vederea efectuării expertizei in afara 
tarii, in răgazul acordat, in cadrul unui laborator privat, in caz contrar dispunând ca expertiza sa se 
efectueze in cadrul IML Bucureşti. 

 In răgazul acordat, a avut loc o intalnire intre parti asistate de avocaŃi in cadrul căreia s-a arătat 
disponibilitatea de a efectua demersuri in sensul arătat, de către ambele parti, dar au apărut divergente 
in ceea ce priveşte tara in care ar fi urmat sa se faca expertiza, respectiv reclamanta a dorit in Austria, 
iar intimatul in Germania fiindu-i mai convenabil in aceasta din urma tara pentru ca isi desfăşoară in 
mare parte activitatea in tara menŃionata. 

 In răgazul acordat de instanŃa, reclamanta a realizat ca pentru a avea valoare probatorie, 
contraxeprtiza trebuie efectuata doar in cadrul unui institut IML, cel mai inalt in ierarhie, din alta tara a 
UE, ceea ce nu se poate realiza decât la solicitarea instanŃei de judecata, la fel ca si in România, iar 
efectuarea unei noi expertize in cadrul unui laborator privat nu are nicio forŃa probatorie in raport cu 
expertiza efectuata in cadrul IML Bucureşti. 

 A invederat in scris acest lucru instanŃei de judecata prin scriptul depus la data de 29.03.2013. 
 FaŃă de dispoziŃiile instanŃei relative la faptul ca daca nu se va putea efectua contraexpertiza in 

afara tarii prin comun acord expertiza se va efectua la IML Bucureşti Mina Minovici, a dat curs 
dispoziŃiilor instanŃei. 

 In raport cu împrejurarea ca primul raport de expertiza in cauza a fost efectuat de către cel mai 
inalt institut din tara si de către persoana care deŃine cea mai inalta funcŃie pe aceasta linie, verificarea 
prin contraexpertiza in mod imparŃial, nu se putea face de către subalterni ai acesteia, astfel ca, fata de 
particularitatea cauzei, consideră ca instanŃa de judecata era Ńinuta, in raport cu interesul superior al 



minorului, in ciuda oricăror dificultăŃi, sa dea curs solicitării de a pregăti si dispune efectuarea unei 
contraexpertize in sistemul medico-legal din alta tara a UE, fiind cetăŃeni ai uniunii menŃionate, ceea 
ce le conferă posibilitatea de a apela la serviciile medico-legale din alta tara membra atunci cand 
interesul cauzei il impune. 

 Fata de cele de mai sus, consideră ca in cauza sunt incidente prev. art. 304, pct 5 din Codul de 
procedura civila, astfel ca se impune casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare 
aceleiaşi instanŃe.  

 3. In mod greşit instanŃa de apel si-a intemeiat hotărârea data pe concluziile raportului de 
expertiza si cel de contraexpertiza efectuate in cauza, atâta timp cat Anexa 1 la acestea nu sunt semnate 
către experŃi, acestea fiind nule. 

 Nici Anexa nr.l la primul raport de expertiza si nici Anexa nr. 1 la raportul de contraexpertiza, 
nu sunt semnate de către experŃi, desi in cele doua rapoarte se arata ca sunt parte integranta din acestea. 

 Anexele la care fac referire sunt rezultatele examinării probelor martor (saliva in cadrul primei 
expertize si, sânge, in cadrul contraexpertizei). 

Concluziile rapoartelor de exeprtiza sunt bazate in mod exclusiv pe aceste anexe, care nu sunt 
insusite prin semnătura de către cei care au efectuat expertizele. 

 Faptul nu este intamplator. Cu siguranŃa ca in raport cu datele menŃionate in Anexa nr. 1 la cele 
doua rapoarte, concluziile rapoartelor de expertiza efectuate in cauza sunt corecte, insa niciunul dintre 
experŃi nu isi asuma anexa, adică niciun expert nu isi asuma responsabilitatea ca anexele la care am 
făcut referire contin date reale, verificate de către ei, astfel ca nu este exclusa posiblitatea pe care o 
bănuieşte reclamanta referitoare la substituirea de probe in mod voluntar sau involuntar. 

 Potrivit art. 11 , alin. 3 din Ordinul 1134/C din 25.05.200 al ministrului de resort, raportul de 
expertiza se semnează de către toti experŃii care au participat la efectuarea expertizei, ceea ce inseamna 
ca un act sau anexa care face parte integranta din expertiza, trebuie si el semnat. 

 De aceea consideră că, in mod greşit instanŃa de apel a respins cererea sa de a solicita IML 
Bucureşti semnarea anexei, dar mai ales in mod greşit si-a intemeiat hotărârea pe un astfel de raport de 
exeprtiza. 

 Rezultatul contraexpertizei arata ca intimatul nu este tatăl biologic, la fel ca prima expertiza. 
 Acest rezulat este dezarmant si frapant pentru reclamantă întrucât, intimatul fiind singura 

persoana cu care a avut raporturi intime in perioada de concepŃie a copilului, fapt recunoscut de acesta 
prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei, tatăl copilului nu poate fi altcineva. 

 A pornit acŃiunea in prezenta cauza in deplina cunoştinŃa de cauza si s-a bazat pe expertiza 
AND care urma sa fie administrata in cauza, dar a constat ca ştiinŃa bate realitatea, ceea ce nu poate fi 
admis. 

 De aceea, invederează ca fata de rezultatul celor doua expertize, urmează sa formuleze plângere 
penala fata de experŃii implicaŃi in efectuarea ei pentru substituirea de probe, astfel incat probele 
recoltate sa fie examinate in cadrul unei cercetări penale, in laboratoarele IGPR, pentru a se stabili 
daca ele aparŃin intimatului parat. 

 4. Nu in ultimul rand, prin restrângerea legislativa impusa de art. 4 din OG nr. 1/2000 privind 
organizarea di funcŃionarea intitutelor de medicina legala, care prevede ca "institutele de medicina 
legala sunt singurele unităŃi sanitare care efectuează, potrivit legii, constatări, expertize, precum si alte 
lucrări medico-legale ", consideră că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil garantat a de art. 6 
alin. 1 din CEDO. 

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

 În ce priveşte prima critică vizând nulitatea deciziei pe considerentul că din conŃinutul său 
lipseşte adresa părŃilor, fiind dată astfel cu încălcarea art. 261 alin. 1 pct. 2 Cod proc.civ., la fel ca şi 
instanŃa de apel, cu ocazia analizării motivului similar referitor la hotărârea judecătoriei, curtea 
constată că acesta nu este fondat. 

 Prin lipsa menŃionării domiciliului părŃilor în dispozitivul deciziei pronunŃate în apel, acestora 
nu li s-a produs nicio vătămare. 

 Decizia a fost comunicată la domiciliul acestora, dovada cea mai clară constituindu-o faptul că 
reclamanta a şi exercitat în termen legal prezentul recurs. 



 În ce priveşte motivul vizând respingerea de către instanŃa de apel a solicitării încuviinŃării unei 
expertize medico-legale în cadrul unui laborator de medicină legală egal în grad ierarhic cu IML 
Bucureşti, într-o Ńară membră UE, curtea constată că nici acesta nu este întemeiat. 

 Încă prin acŃiunea introductivă reclamanta a solicitat efectuarea testului ADN, probă solicitată 
şi de către pârât şi încuviinŃată de către prima instanŃă la termenul de judecată din 16.04.2008 (f. 30). 

 InstanŃa a pus în discuŃie efectuarea expertizei la IML Bucureşti, niciuna dintre părŃi neavând 
obiecŃiuni de formulat în privinŃa institutului la care urma să se efectueze expertiza. 

 Potrivit primei expertize ADN efectuate în cauză (f. 40-43), pârâtul nu este tatăl biologic al 
minorului C.L.I.. 

 Reclamanta a solicitat încuviinŃarea efectuării unei contraexpertize ADN, cu participarea unui 
expert asistent desemnat de către ea, suspicionând o înlocuire involuntară a probelor martor în baza 
cărora s-a efectuat lucrarea ştiinŃifică. 

Totodată reclamanta a solicitat ca efectuarea contraexpertizei să se facă la un alt institut 
medico-legal din Ńară, sens în care instanŃa a formulat adrese către IML Tg. Mureş, IML Craiova, IML 
Timişoara şi IML Cluj, solicitând să comunice dacă în cadrul acestor institute se efectuează expertize 
ADN. 

 IML Timişoara a confirmat că în cadrul acestui institut se efectuează expertize ADN (f. 95 
dosar fond), precizând însă că având în vedere situaŃia din speŃă- că prima expertiză prin test ADN a 
fost efectuată – următoarea expertiză de cercetare a filiaŃiei prin test ADN este considerată 
contraexpertiză şi nu poate fi efectuată în cadrul acestui institut. S-a menŃionat totodată că pentru 
efectuarea contraexpertizei părŃile trebuie să se adreseze INM Mina Minovici Bucureşti. 

 Reclamanta a invocat excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 4 din OG nr. 1/2000, 
care a fost respinsă prin decizia nr. 874/2011 a CurŃii ConstituŃionale (f. 143-145). 

 De asemenea, la solicitarea adresată Laboratorului de Analize Genetice Judiciare din cadrul 
PoliŃiei Române din cadrul Institutului de Criminalistică, în sensul dacă efectuează teste ADN pentru 
stabilirea paternităŃii, această instituŃie a răspuns că o astfel de lucrare nu intră în sfera sa de atribuŃii (f. 
87 dosar fond). 

 La ultimul termen de judecată din faŃa primei instanŃe, consecutiv comunicării deciziei nr. 
874/2011 a CurŃii ConstituŃionale, reclamanta şi reprezentantul său nu s-au prezentat, astfel încât 
instanŃa a reŃinut cauza în pronunŃare. 

 În apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinŃei prin care acŃiunea a fost respinsă, 
instanŃa a încuviinŃat efectuarea unei contraexpertize medico-legale ADN de stabilire a paternităŃii, 
concretizată prin raportul de expertiză medico-legală – examen ADN – din 22.05.2013, avizat de către 
Comisia de avizare şi control din cadrul IML Mina Minovici Bucureşti (f. 105-108 dosar apel). 

 În cadrul acestui ultim raport de expertiză se menŃionează că pentru fiecare dintre persoanele 
menŃionate – reclamanta , pârâtul şi copilul C.L.I. – profilul ADN rezultat prin prelucrarea probei 
biologice de sânge (folosită la efectuarea contraexpertizei), este perfect concordant cu profilul ADN 
obŃinut anterior prin testarea de probe de salivă (folosite la efectuarea primei expertize ADN). 

 Totodată, IML Mina Minovici Bucureşti a trimis instanŃei un înscris din care reiese că gradul 
de concludenŃă al unei expertize ADN este acelaşi, indiferent de tipul probei biologice de la care se 
porneşte testarea, iar potrivit protocolului standard de lucru, expertizele medico-legale de filiaŃie prin 
examen ADN se realizează pornind exclusiv de la probe de salivă, care reprezintă în prezent în toată 
lumea probele biologice de elecŃie în ce priveşte stabilirea identităŃii unei persoane. 

 Reiese aşadar că, efectuarea primei expertize ADN pe baza probelor de salivă, deşi contestată 
de către reclamantă, constituie procedura standard, uzitată în întreaga lume în efectuarea expertizelor 
ADN de stabilire a paternităŃii. 

 În plus, potrivit menŃiunii făcute de IML Mina Minovici Bucureşti, gradul de concludenŃă al 
unei expertize ADN este acelaşi, indiferent de tipul probei biologice de la care se porneşte testarea, 
aspect care, cel puŃin în prezenta cauză, este pe deplin confirmat, în condiŃiile în care prima expertiză 
s-a făcut din probe de salivă, cea de-a doua din probe de sânge, concluzia este identică, iar potrivit 
menŃiunii din cel de-al doilea raport de expertiză, profilul ADN rezultat în ambele rapoarte, întocmite 
din probe biologice diferite este perfect concordant. 

 Această menŃiune, în opinia instanŃei, înlătură orice dubiu asupra corectitudinii expertizelor 
efectuate în cauză, întrucât dacă ar exista o minimă posibilitate ca una din cele trei probe (prelevate de 



la mamă, copil şi prezumtivul tată), să fi fost confundate cu ale unei alte persoane cu ocazia efectuării 
primei expertize, această împrejurare s-ar fi depistat cu ocazia efectuării celei de-a doua expertize prin 
relevarea unei neconcordanŃe cu profilul ADN obŃinut anterior, în cadrul primei expertize. 

 În concluzie, în cauză s-au efectuat două expertize ADN, având la bază probe biologice diferite 
- salivă şi sânge – care au relevat nu doar acelaşi rezultat pertinent în speŃă, în sensul că pârâtul nu este 
tatăl copilului, ci, mai mult, acelaşi profil ADN.  

 Raportat la dispoziŃiile art. 6 din OG nr. 1/2000 şi la efectuarea a două expertize ADN, cu 
acelaşi rezultat, curtea constată că solicitarea reclamantei de efectuare a unei contraexpertize în cadrul 
unui laborator de medicină legală egal în grad ierarhic cu IML Bucureşti, formulată în recurs nu este 
fondată. 

 Activitatea de medicină legală prezintă o importanŃă socială deosebită, fapt ce necesită ca 
aceasta să fie supusă controlului statului prin instituŃiile sale, aspect reŃinut în considerentele deciziei 
nr. 874/2011 a CurŃii ConstituŃionale. O instanŃă judecătorească română nu are autoritatea de a solicita 
unei instituŃii medico-legale străine, egale în grad ierarhic cu IML Mina Minovici Bucureşti efectuarea 
unei expertize medico-legale, întrucât printr-o atare solicitare şi-ar depăşi atribuŃiile puterii 
judecătoreşti.  

 Raportat la precizarea făcută de către reprezentantul reclamantei, în sensul că va formula 
plângere penală împotriva experŃilor implicaŃi în efectuarea expertizelor pentru substituire de probe, 
curtea constată că în ipoteza în care acest demers judiciar va fi făcut şi se va finaliza printr-o hotărâre 
de condamnare, reclamanta va avea la dispoziŃie căile procedurale prevăzute de lege în astfel de 
situaŃii. 

 Critica vizând nulitatea rapoartelor de expertiză pe motiv că anexa nr. 1 ce face parte atât din 
raportul efectuat în faŃa primei instanŃe, cât şi din cel efectuat în apel, nu este semnată de experŃi, nu 
este fondată. 

 În conŃinutul ambelor rapoarte de expertiză se menŃionează explicit că anexa 1 face parte 
integrantă din raport, pe anexa 1 se menŃionează proba şi numele persoanei de la care a fost prelevată, 
astfel încât experŃii semnatari ai celor două rapoarte de expertiză, chiar dacă nu au semnat cele două 
anexe 1, şi-au însuşit conŃinutul acestor anexe care fac parte din rapoartele de expertiză. 

 Prin urmare, lipsa semnării anexei 1 nu are ca şi consecinŃă nulitatea raportului de expertiză. 
 Critica vizând faptul că prin restrângerea legislativă impusă de art. 4 din OG nr. 1/2000, 

reclamantei i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 alin. 1 din C.E.D.O., nu este 
fondată. 

 Chiar în cadrul prezentului litigiu, a fost supusă controlului de constituŃionalitate dispoziŃia 
legală incriminată, iar Curtea ConstituŃională a statuat că excepŃia de neconstituŃionalitate este 
neîntemeiată. De asemenea, chiar în conŃinutul deciziei nr. 874/2011 s-a arătat de către Curtea 
ConstituŃională că art. 4 din OG nr. 1/2000 nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil. 

 Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., recursul reclamantei va 
fi respins ca nefondat. 

 
2. Stabilire paternitate pe baza declaraŃiilor de martori 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4100 din 23 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 1041 din 15.12.2009, pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti a fost 

admisă acŃiunea civilă intentată de reclamanta B.A., pentru minora B.I.G., în contradictoriu cu 
pârâtul I.G., s-a stabilit că pârâtul este tatăl din afara căsătoriei al minorei B.I.G., născută la data de 
11.07.2009 în localitatea Tîrgu Mureş, s-a încuviinŃat ca minora să poarte numele pârâtului, acela de 
I., a fost obligat pârâtul să plătească pe seama minorei pensie de întreŃinere în cuantum de câte 150 
lei lunar, începând cu data introducerii acŃiunii iniŃiale 02.09.2009 şi până la majorat sau noi 
dispoziŃiuni şi de asemenea a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 909,3 lei cheltuieli 
de judecată.  

 Împotriva acestei sentinŃe, pârâtul a declarat apel, admis prin decizia civilă nr. 81/A din 
29.04.2010 pronunŃat de Tribunalul Maramureş, prin care în temeiul art. 297 alin. 1 C.pr.civ. a fost 
desfiinŃată sentinŃa primei instanŃei şi trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanŃe,  



Tribunalul a reŃinut că judecata s-a făcut în lipsa pârâtului care nu a fost legal citat, iar potrivit 
art. 85 din Cod procedură civilă judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau 
înfăŃişarea părŃilor, afară numai dacă legea nu dispune astfel.  

În rejudecare, cauza a fost reînregistrată sub nr. …/224/2010, iar prin sentinŃa civilă nr. 893 din 
24.11.2010, pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti a fost admisă acŃiunea civilă intentată de 
reclamanta B.A., pentru minora B.I.G., în contradictoriu cu pârâtul I.G., s-a stabilit că pârâtul este 
tatăl din afara căsătoriei al minorei B.I.G., născută la data de 11.07.2009 în localitatea Tîrgu Mureş, 
s-a încuviinŃat ca minora să poarte numele pârâtului, acela de I., a fost obligat pârâtul să plătească pe 
seama minorei pensie de întreŃinere în cuantum de câte 100 lei lunar, începând cu data introducerii 
acŃiunii iniŃiale 02.09.2009 şi până la majorat sau noi dispoziŃiuni şi de asemenea a fost obligat 
pârâtul să plătească reclamantei suma de 2309,3 lei cheltuieli de judecată.  

Analizând probaŃiunea, în rejudecare instanŃa a reŃinut că reclamanta l-a cunoscut pe pârât şi a 
avut o relaŃie intimă cu aceasta probabil din 15.09.2008, data începerii anului şcolar, ambii fiind elevi 
la acelaşi liceu şi chiar colegi, împrejurare ce rezultă din declaraŃiile martorilor audiaŃi, în primul şi cel 
de-al doilea ciclu procesual. IniŃial pârâtul a fost citat cu menŃiunea de a se înfăŃişa personal la 
interogatoriu, însă nu s-a prezentat la termenele de judecată, fără a justifica vreun motiv temeinic 
pentru lipsa sa, împrejurare ce a determinat instanŃa să facă aplicarea dispoziŃiilor art.225 C.proc.civ., 
în sensul de a o socoti ca o mărturisire deplină, anume o recunoaştere de paternitate, întrucât se 
coroborează cu rezultatul celorlalte probe administrate.  

 De asemenea, prima instanŃă a mai reŃinut că din declaraŃia martorei G.L.A., colegă de cameră 
cu mama minorei, rezultă că pârâtul o vizita adeseori pe aceasta din urmă, rămânând peste noapte cu 
ea. De asemenea, releva martora că mama minorei nu a avut legături cu alte persoane de sex opus în 
timpul legal de concepŃie, stabilit potrivit art. 61 C. Fam., în perioada cuprinsă între 14.09.2008-
12.01.2009, reprezentând a treia suta şi a o sută optzecea zi înainte de data naşterii copilului, perioadă 
ce corespunde cu susŃinerile pârâtei, precum şi cu datele privind durata sarcinii din fişa medicală 
depusă la dosarul cauzei.  

InstanŃa a mai avut în vedere depoziŃia martorului M.G., cumnatul reclamantei, care a arătat că 
în perioada cât reclamanta a fost gravidă, ea împreună cu pârâtul i-au cerut să-i transporte pe amândoi 
la Târgu Mureş pentru a face o ecografie. Au apelat la cumnatul reclamantei pentru că nu voiau să afle 
persoane străine că ea este însărcinată. La întoarcere, pârâtul a recunoscut în faŃa tuturor că este tatăl 
copilului, iar mama lui i-a reproşat faptul că a făcut această recunoaştere.  

Au fost analizate şi depoziŃiile martorilor propuşi de pârât, martorul S.C., care a fost coleg de 
liceu cu I.G., a declarat că nu cunoaşte nimic în legătură cu raporturile intime dintre cele două părŃi, iar 
martora V.I., care a fost „prietenă foarte bună” cu pârâtul, precum şi colegi de clasă în cursul anului IV 
de Liceu a confirmat cele reŃinute mai sus, declarând că „ulterior am auzit discutându-se de către 
diferiŃi cetăŃeni că între cei doi ar fi fost relaŃii intime, în urma cărora s-a născut minora B.I.G. la data 
de 11 iunie 2009”. 

În cel de-al doilea ciclu procesual instanŃa a pus, din oficiu, în discuŃia reprezentantului 
pârâtului administrarea probei cu expertiza ADN. Acesta a refuzat administrarea probei.  

InstanŃa a apreciat că în perioada legală de concepŃie a minorei între cele două părŃi au existat 
relaŃii intime, iar rezultatul acestora a fost naşterea fetiŃei, astfel că în temeiul art.56 C.fam. a admis 
acŃiunea reclamantei şi a stabilit că pârâtul este tatăl minorei B.A. G., născută la 11.07.2009, pe cale de 
consecinŃă, a dispus în temeiul art.80 din Legea nr.119/1996, înscrierea numelui pârâtului în actul de 
naştere al minorei la rubrica „date privind părinŃii-tatăl”, iar în temeiul art.12 alin.1 Decret.nr.31/1954 
coroborat cu art.64 alin.2 C.fam. a încuviinŃat ca minora să poarte ca nume de familie al pârâtului, 
anume „I.”. Pârâtul a fost obligat, în temeiul art.86 C.Fam. coroborat cu art.42-44 şi art.94 din acelaşi 
Cod, la plata unei pensii de întreŃinere, în cuantum de 150 lei/lună, in favoarea minorei, reprezentand 
¼ parte din salariul minim pe economie, conform H.G. nr.1051/2008. În temeiul art.274 C.proc.civ. 
pârâtul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, în cuantum de 2309,30 lei, din 
care onorariu avocaŃial în sumă de 900 lei din primul ciclu procesual şi apel, iar suma de 1.000 lei în 
prezenta cauză, precum şi suma de 100 lei pentru fiecare deplasare la instanŃă.  

 Prin decizia civilă nr. 64/A/21.03.2013 a Tribunalului Maramureş a fost respins apelul 
declarat de apelantul I. G., în contradictoriu cu intimata B.A., împotriva sentinŃei civile nr.893 din 
24.11.2010, pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti, a fost admis apelul declarat de apelanta B.A. 



împotriva sentinŃei civile nr. 893 din 24.11.2010, care a fost schimbată în parte, în sensul că a obligat 
pe pârâtul I. G. să achite în favoarea minorei B.I.G., născută în data de 11.07.2009, suma de câte 150 
lei lunar cu titlu de pensie de întreŃinere, începând cu data introducerii acŃiunii iniŃiale, 02.09.2009 şi 
până la majorat sau noi dispoziŃiuni şi l-a obligat pe apelantul I.G. să achite apelantei-intimate B.A. 
suma de 1514 lei cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunŃa această decizie tribunalul a reŃinut că procedura de citare cu pârâtul a fost 
îndeplinită, fiind prezent reprezentantul pârâtului în şedinŃa publică din 20.07.2010, în şedinŃa din 
13.10.2010, 3.11.2010 şi 24.11.2010, la ultimul termen de judecată punând şi concluzii pe fond,fiind 
incident art. 89 alin.2 Cod procedură civilă. Pe de altă parte, acesta a indicat şi un domiciliu procesual 
ales în Ńară, pentru comunicarea actelor de procedură.  

Raportul de expertiză medico-legală privind cercetarea paternităŃii, primul examen serologic 
nr.1830 din 04.01.2012 întocmit de IML Timişoara relevă că minora B.I.G. poate fi, în limita 
sistemelor serologice efectuate, fiica apelantului I.G.. Concluzii în sensul unui procent de probabilitate 
de 70% în limita sistemelor serologice efectuate a cuprins şi raportul de expertiză medico-legal privind 
cercetarea paternităŃii examen serologic complex efectuat de Institutul NaŃional de Medicină Legală 
„Mina Minovici”.  

Concluziile raportului de expertiză medico-legală ADN întocmit în cauză de Institutul NaŃional 
de Medicină Legală „Mina Minovici” au fost în sensul existenŃei unei relaŃii de înrudire biologică între 
I.G. şi minora B.I.G., acesta fiind tatăl biologic al minorei cu o probabilitate de 99,99999939%.  

ProbaŃiunea de specialitate, expertizele de cercetare a filiaŃiei se coroborează cu depoziŃiile 
martorilor M.G., G.A.L., audiaŃi în primul ciclu procesual.  

Pe cale de consecinŃă instanŃa a constatat că în mod corect prima instanŃă de fond a stabilit 
paternitatea din afara căsătoriei a pârâtului, în aplicarea dispoziŃiilor art. 56 din Codul familiei, cu toate 
consecinŃele juridice în ceea ce priveşte situaŃia legală a minorei.  

Raportat la aceste aspecte, apelul declarat de pârât a fost respins ca nefondat.  
În considerarea prevederilor art. 296 teza a 2 a Cod procedură civilă tribunalul a admis apelul 

declarat de apelanta B.A., cu consecinŃa schimbării în parte a hotărârii apelate, conform celor solicitate 
prin cererea de apel.  

Astfel, prima instanŃă a avut în vedere la determinarea cuantumului pensiei de întreŃinere în 
favoarea minorei, nivelul venitului minim brut pe economia naŃională.  

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1051/2008, în vigoare la data introducerii acŃiunii, acest venit era 
de 600 lei. Minora B.I.G. este singurul copil al apelantului, astfel încât, prin aplicarea cotei legale de ¼ 
conform art. 94 alin.3 din Codul Familiei şi a prezumŃiei conform căreia pârâtul realizează venituri cel 
puŃin la acest nivel (evocat implicit prin apelul declarat de reclamantă), tribunalul a schimbat în parte 
sentinŃa, prin obligarea pârâtului la plata sumei de 150 lei lunar, cu titlu de pensie de întreŃinere, în 
aceleaşi condiŃii. 

Contrar susŃinerilor apelantului I.G. (care nu a criticat hotărârea primei instanŃe din perspectiva 
datei stabilite pentru debutul obligaŃiei de plată a pensiei de întreŃinere), în cazul acŃiunilor de stabilire 
a paternităŃii, obligaŃia de a plăti o pensie de întreŃinere incumbă tatălui a cărui paternitate a fost 
lămurită retroactiv, începând cu data introducerii acŃiunii, întreŃinerea copilului minor având caracter 
continuu până la majorat, iar hotărârea, un caracter declarativ. În acest sens este de exemplu şi decizia 
de îndrumare nr. 19/1965 a fostului Plen al Tribunalului Suprem.  

În ce priveşte cheltuielile de judecată, în temeiul prevederilor art. 298 raportat la art. 274 Cod 
procedură civilă, apelantul I.G. a fost obligat să achite apelantei-intimate B.A. suma de 1514 lei 
reprezentând onroariu avocat 1000 lei şi 514 lei cheltuieli de deplasare în vederea efectuării 
expertizelor medico-legale, alte cheltuieli, conform actelor justificative depuse la dosar. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul I.G., solicitând casarea hotărârii primei 
instanŃe şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în favoarea acesteia. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat că, în al doilea ciclu procesual, precum şi în cererea de 
apel şi-a indicat adresa ca fiind în Italia, cu acte justificative, însă nu a fost citat de la această adresă, ci 
de la domiciliul ales, la cabinetul individual de avocat. Din acest motiv, recurentul a apreciat că 
procedura de citare nu a fost îndeplinită, atât la fond, cât şi în apel, în al doilea ciclu procesual. 

În aceste circumstanŃe, atât instanŃa de fond, cât şi cea de apel au încălcat dispoziŃiile art. 85, 87 
pct. 81, alin. 1,2,3, art. 92 şi 93 Cod proc.civ. 



Recurentul a învederat instanŃei că nu a însărcinat cabinetul de avocatură şi nici persoana 
domnului avocat cu primirea actelor de procedură, aşa încât procedura de citare şi comunicarea actelor 
nu a fot legal îndeplinită, fiind incidente dispoziŃiile art. 105 alin. 1 şi 2 teza II, precum şi art. 107 şi 
108 Cod proc.civ.  

S-a mai arătat că citarea era lovită de nulitate absolută, potrivit art. 88 alin. 1 pct. 6 şi alin. 2 
Cod proc.civ., deoarece de pe aceasta lipsea parafa şefului instanŃei şi semnătura grefierului. 

Pe fondul cauzei, recurentul a apreciat că ambele hotărâri sunt nelegale, întrucât instanŃa de 
fond a respins probaŃiunea testimonială, încălcându-se dreptul la un proces echitabil, iar expertizele 
medico-legale suferă de serioase lacune, iar concluziile au o calitate ştiinŃifică îndoielnică, motiv 
pentru care a solicitat avizarea acestora de către Comisia superioară de control a actelor medico-legale, 
însă solicitarea a fost respinsă.  

În ceea ce priveşte pensia de întreŃinere, aceasta nu a fost solicitată prin acŃiunea introductivă şi 
în mod greşit a fost stabilită de la data naşterii copilului, deşi hotărârea în stabilirea paternităŃii are un 
efect declarativ de drepturi.  

Cu privire la cheltuieli de judecată, pârâtul a apreciat că acordarea cheltuielilor de judecată în 
sumă de 514 lei sunt nejustificate şi nelegale, întrucât cheltuielile de deplasare ale reclamantei şi ale 
minorei la instituŃiile medico-legale au fost achitate de către recurent.  

Prin întâmpinare, intimata B.A. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, menŃionând că 
nu solicită cheltuieli de judecată, considerând că decizia pronunŃată în apel este legală şi temeinică.  

Analizând decizia pronunŃată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constată că 
recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

Pârâtul recurent a criticat decizia în apel invocând faptul că nu a fost citat la domiciliul indicat, 
atât la fond cât şi în apel în al doilea ciclu procesual, iar pe fondul cauzei, a apreciat că hotărârea este 
nelegală, nefiind de acord cu expertizele medicale şi a criticat data de la care s-a stabilit pensia de 
întreŃinere. De asemenea, a criticat şi modul în care s-a soluŃionat petitul în care s-a soluŃionat petitul 
de acordare a cheltuielilor de judecată. 

În ceea ce priveşte neîndeplinirea procedurii de citare cu pârâtul I.G., în al doilea ciclu 
procesual, curtea constată că această critică este nefondată, pentru următoarele considerente: 

Prin acŃiunea cu care reclamanta a investit instanŃa în primul ciclu procesual, a indicat adresa 
pârâtului I.G. în comuna Strâmtura jud. Maramureş. Întrucât pârâtul nu locuia la această adresă, a fost 
admis apelul pârâtului, casată sentinŃa nr. 1041/15.12.2009 şi trimisă cauza spre rejudecare. Pârâtul 
I.G., în apelul formulat împotriva sentinŃei civile nr. 1041/15.12.2009, şi-a indicat reşedinŃa în Italia 
…, … şi domiciliul ales la sediul cabinetului avocaŃial P.C.L. din municipiul Sighetu MarmaŃiei, str. 
M. nr. 100. 

După trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Dragomireşti pârâtul I.G. a fost 
reprezentat în continuare de dl. avocat P.C.L. şi a fost citat la această adresă, unde i s-a comunicat şi 
sentinŃa, dată în rejudecare nr. 893/24.11.2010. 

NemulŃumit de soluŃia pronunŃată de prima instanŃă pârâtul a declarat apel, şi-a ales domiciliul 
la cabinetul avocaŃial P.C.L., din municipiul Sighetu MarmaŃiei, str. M. nr. 100 (f.2). 

Din cele mai sus reŃinute, curtea constată că citarea şi comunicarea tuturor actelor de procedură 
s-a făcut de către instanŃă, în mod legal, la domiciliul ales de către pârât. 

Din memoriul de recurs curtea constată că pârâtul nu a înŃeles semnificaŃia alegerii 
domiciliului, potrivit dispoziŃiilor art. 93 Cod proc.civ., întrucât legiuitorul a prevăzut că în ipoteza 
alegerii domiciliului, partea trebuie să arate şi persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, 
situaŃie în care comunicarea se va face la acea persoană. 

În cazul de faŃă, pârâtul a arătat expres în fiecare ciclu procesual că îşi alege domiciliul la 
cabinetul domnului avocat P.C.L., desemnând astfel persoana căreia urma să i se comunice toate actele 
de procedură, fiind astfel respectate dispoziŃiile legale în materia citării şi comunicării actelor de 
procedură, prevăzute de art. 85 şi urm. Cod proc.civ.  

Din memoriul de apel şi de recurs a rezultat că pe toată perioada desfăşurării prezentului litigiu, 
pârâtul a locuit în străinătate, situaŃie în care, potrivit dispoziŃiilor art. 1141 alin. 4 Cod proc.civ., avea 
chiar obligaŃia de a-şi alege domiciliul în România, unde să i se facă toate comunicările privind 
procesul. Evident, adresa şi persoana la care urma să i se facă toate comunicările pârâtului rămânea la 



latitudinea acestuia şi din starea de fapt reŃinută rezultă că recurentul a preferat să îşi aleagă domiciliul 
la reprezentantul pe care l-a desemnat să-l apere în prezenta cauză. 

La fiecare termen de judecată a fost citat la domiciliul ales, procedura de citare fiind legal 
îndeplinită, situaŃie în care curtea constată că este nefondată critica vizând neîndeplinirea procedurii de 
citare.  

Nu este incident art. 87 pct. 81 alin. 1, 2, 3 Cod proc.civ. şi pârâtul nu trebuia citat în străinătate, 
deoarece acesta şi-a îndeplinit obligaŃia de a-şi desemna domiciliul în Ńară potrivit dispoziŃiilor art. 
1141 alin. 4 Cod proc.civ. şi a fost citat la acest domiciliu. 

Nu este fondată critica referitoare la faptul că procedura de citare este lovită de nulitate 
absolută, întrucât de pe citaŃie lipseşte parafa şefului instanŃei şi semnătura grefierului, întrucât, pe de o 
parte, pârâtul nu a făcut dovada vătămării produse prin faptul că lipseşte parafa şefului instanŃei şi 
semnătura grefierului, iar, pe de altă parte, înfăŃişarea părŃii în instanŃă, prin persoană sau prin 
mandatar se acoperă orice vicii de procedură, potrivit dispoziŃiilor art. 89 alin. 2 Cod proc.civ. 

În cazul de faŃă, apărătorul pârâtului a fost prezent în faŃa instanŃei la toate termenele de 
judecată, situaŃie în care orice viciu de procedură a fost acoperit şi nu mai poate fi invocat ulterior în 
calea de atac. 

Critica referitoare la nelegalitatea deciziei pronunŃate în apel, întrucât expertizele medico-legale 
de stabilire a filiaŃiei au o calitate îndoielnică, nu poate fi primită de către curte. Prin expertiza 
serologică efectuată la Institutul NaŃional de Medicină Legală Mina Minovici s-a stabilit că tatăl 
copilului B.I.G. poate fi I.G. cu un procent de probabilitate de 70% (f. 98), iar pentru a înlătura orice 
suspiciune cu privire la paternitate, instanŃa de apel a dispus şi efectuarea unei expertize ADN a 
prezumtivului tată, a reclamantei şi a copilului şi s-a concluzionat că, numitul I.G. este tatăl biologic al 
minorei cu o probabilitate de 99,99 %. 

Având în vedere că se coroborează concluziile celor două expertize medico-legale, nu era 
necesar avizul comisiei superioare de control a actelor medico-legale, care în mod corect a respins 
această cerere a pârâtului, aplicând dispoziŃiile art. 167 Cod proc.civ. şi verificând pertinenŃa şi 
utilitatea cererii în probaŃiune. 

În ceea ce priveşte pensia de întreŃinere, curtea constată că în mod corect s-a stabilit obligarea 
pârâtului la plata pensiei de întreŃinere de la data introducerii acŃiunii iniŃiale de stabilire a paternităŃii. 
Chiar dacă acŃiunea în stabilirea paternităŃii are caracter declarativ în ceea ce priveşte data de la care se 
stabileşte obligaŃia tatălui la plata pensiei de întreŃinere, atât doctrina cât şi practica judiciară au statuat 
că obligaŃia de întreŃinere se datorează de la data naşterii copilului, întrucât este o obligaŃie de zi cu zi, 
pe care părintele trebuie să şi-o îndeplinească. Dacă paternitatea copilului s-a stabilit ulterior, obligaŃia 
părintelui de întreŃinere este identică cu obligaŃia părintelui care îşi recunoaşte copilul la naştere. 

Pe de altă parte,această critică este inadmisibilă,fiind formulată omisso medio, numai în recurs. 
Deşi pensia de întreŃinere a fost stabilită de prima instanŃă, curtea constată că recurentul nu a criticat 
sentinŃa în apel, sub aspectul datei de la care s-a stabilit obligaŃia de plată a pensiei. 

În ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor de judecată, curtea constată că instanŃa de apel a 
acordat cheltuielile dovedite de către intimată, situaŃie în care dispoziŃiile art. 274 Cod proc.civ., 
coroborate cu art. 1169 C.civil, au fost corect aplicate. Deşi recurentul a susŃinut că a achitat toate 
cheltuielile de transport ale intimatei, nu a dovedit cele invocate. 

Pentru aceste considerente, constatând că nu se verifică motivele de nelegalitate prevăzute de 
art. 304 pct. 5 şi 9 Cod proc.civ., curtea, în temeiul art. 312 Cod proc.civ., va respinge ca nefondat 
recursul pârâtului.  

 
 

3. Autoritate părintească. Exercitarea de către ambii părinŃi 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3871 din 4 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 521/21.02.2013 a judecătoriei Zalău, s-a admis în parte acŃiunea 
introdusă de reclamanta B.I.L., în nume propriu şi pentru reprezentarea minorului B.A.C.D., născut la 
20.01.2010 împotriva pârâtului B.C.S.. 

S-a majorat de la 137 lei la 175 lei lunar pensia de întreŃinere datorată de pârât în baza SentinŃei 
civile nr. 2119 / 17.05.2012 a Judecătoriei Zalău în favoarea minorului B.A.C.D., născut la 
20.01.2010, începând cu data introducerii acŃiunii, 11.10.2012 şi până la majorat. Executorie de drept. 



S-a respins ca neîntemeiată cererea mamei reclamante pentru încredinŃarea exercitării exclusive 
a autorităŃii părinteşti. 

S-a respins ca nefondată cererea reclamantei pentru cheltuieli de judecată. 
 Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut următoarele : 
Minorul B.A.C.D. s-a născut la data de 20 ianuarie 2010, este fiul din căsătorie al reclamantei 

B.I.L. şi al pârâtului B.C.S.. 
PărinŃii copilului au divorŃat prin sentinŃa civilă nr. 2119 din 17.05.2012 a Judecătoriei Zalău, 

rămasă definitivă şi devenită irevocabilă prin neapelare. InstanŃa a dispus desfacerea căsătoriei din vina 
exclusivă a pârâtului, a hotărât ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinŃi, locuinŃa 
copilului să fie la mamă şi tatăl să plătească o pensie de întreŃinere în valoare de 137 lei lunar. 

InstanŃa a făcut aplicarea art. 397 Cod civil cu privire la exercitarea autorităŃii părinteşti de 
către ambii părinŃi şi a stabilit locuinŃa copilului la părintele cu care acesta locuieşte în mod statornic, 
respectiv la mamă, în Cehu Silvaniei, jud. Sălaj, în baza art. 400 alin. 1 Cod civil. 

Potrivit art. 403 Cod civil, în cazul schimbării împrejurărilor, instanŃa de tutelă poate modifica 
măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinŃilor divorŃaŃi faŃă de copiii lor minori, la cererea 
oricăruia dintre părinŃi sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituŃiei de ocrotire, a 
instituŃiei publice specializate pentru protecŃia copilului sau a procurorului. 

Potrivit art. 397 Noul Cod civil, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinŃi, afară 
de cazul în care instanŃa decide altfel. 

DispoziŃia legii este imperativă şi constituie regula în ceea ce priveşte încredinŃarea autorităŃii 
părinteşti. Numai pentru motive temeinice şi dacă interesul superior al copilului impune, potrivit art. 
398 alin. 1 Noul Cod civil, instanŃa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către 
unul dintre părinŃi. 

În cazul de faŃă, regula exercitării autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi se impune în 
continuare. Tatăl pârât locuieşte în mun. Lugoj, jud. Timiş încă dinainte de divorŃ. Copilul şi mama 
reclamantă au locuit în or. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj. Contrar susŃinerilor reclamantei, tatăl pârât nu a 
avut o atitudine indiferentă faŃă de copil. 

DivorŃul s-a pronunŃat relativ recent, iar la scurt timp după divorŃ şi mama reclamantă a plecat 
la muncă în Austria. Tatăl pârât a păstrat legăturile telefonice cu fiul său, aşa cum afirmă martora B.L., 
mama reclamantei, chiar dacă nu întotdeauna cu succes, copilul având totuşi vârsta de numai 2 spre 3 
ani. Când a fost posibil, din cauza distanŃei, tatăl şi copilul s-au întâlnit, chiar dacă profitând de ocazia 
unei deplasări a mamei reclamante în jud. Timiş. De asemenea, tatăl şi-a afirmat în permanenŃă 
afecŃiunea faŃă de copil şi nu există motive pentru a nu fi crezut, chiar dacă nu întotdeauna a avut cele 
mai bune posibilităŃi de a contribui la întreŃinerea materială a acestuia, aşa cum rezultă din declaraŃia 
martorei J.M., care a purtat discuŃii cu pârâtul în mediu electronic. 

Nu există însă nici un motiv de crezare a faptului că tatăl pârât şi-a neglijat total contribuŃia la 
întreŃinerea copilului, dimpotrivă, a depus la dosar dovezile privind plăŃile efectuate în contul 
întreŃinerii copilului atât înainte, cât şi după divorŃ, iar martora B.L. a afirmat de asemenea că pârâtul a 
contribuit la întreŃinere. Recent, pârâtul s-a încadrat în muncă. 

Principala cauză pentru care reclamanta a solicitat încredinŃarea exclusivă a copilului este 
luarea acestuia în Austria pentru a locui împreună cu mama, dar reclamanta nu a dovedit că aceasta 
este neapărat cea mai bună opŃiune în privinŃa creşterii şi educării copilului, în afară de faptul că ar 
întrerupe în acest mod cvasitotal legăturile copilului cu tatăl său rămas în Ńară. Copilul este crescut în 
condiŃii de bune de mama reclamantei, ajutată efectiv de o prietenă, păstrând permanent legătura cu 
mama reclamantă şi beneficiind efectiv de ajutorul material substanŃial trimis de aceasta din locul unde 
se află la muncă. Prin raportul de anchetă psihosocială, autoritatea tutelară nu recomandă lipsirea unui 
părinte de exerciŃiul autorităŃii părinteşti. 

S-a constatat în raport de această stare de fapt, că nu există motive temeinice şi nu este în 
interesul superior al copilului ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre 
părinŃi. 

Prin urmare, instanŃa a respins ca neîntemeiată cererea mamei reclamante pentru încredinŃarea 
exercitării exclusive a autorităŃii părinteşti, precum şi, acest petit fiind scopul principal al acŃiunii pe 
care a declanşat-o, cererea pentru cheltuieli de judecată. 



A admis cererea de majorare a pensiei de întreŃinere stabilite anterior, raportat la prevederile 
art. 529 şi art. 530 alin. 2 şi 3 Cod civil, obligând pârâtul la plata sumei de 175 lei lunar în favoarea 
copilului, în loc de 137 lei, începând cu data introducerii acŃiunii şi până la majorat. 

 Prin decizia civilă nr. 66/27.06.2013 a TribunaluluiSălaj s-a respins ca nefondat apelul 
declarat de reclamanta B.I.L. împotriva SentinŃei civile nr. 521 din 21 februarie 2013 a Judecătoriei 
Zalău. 

 Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut următoarele: 
 Regula este exercitarea autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi, potrivit art. 397 C. civil. 
 Art. 507 Cod civil prevede situaŃiile în care autoritatea părintească se exercită de către un 

singur părinte, motivele exercitării de către un singur părinte a autorităŃii părinteşti nefiind, potrivit 
acestui text legal, motive ce Ńin de persoana soŃului sau a raportului dintre soŃi ci sunt motive obiective 
prevăzute de lege. 

 Analizând cererea reclamantei, instanŃa a urmărit în permanenŃă principiul interesului superior 
al copilului consacrat de art.263 din Codul Civil si art.2 alin.3 din Legea 272/2004.  

 InstanŃa a avut în vedere, pe lângă dispoziŃiile legale expuse anterior şi dispoziŃiile art. 8 din 
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului ce 
fac parte din integrantă din dreptul intern conform art. 11 alin. 2 şi art. 20 din ConstituŃie. A evocat 
instanŃa de apel jurisprudenŃa C.E.D.O., în cauza Eriksson contra Suediei, cauza Monory contra 
României, cauza Ignaccolo-Zenide contra României şi cauza Amanalachioai contra Romaniei.  

Pentru determinarea interesului superior al copilului, instanŃa a apreciat că trebuie avut în 
vedere întregul complex de împrejurări menite să asigure copilului o dezvoltare fizică, morală şi 
intelectuală armonioasă, interesând vârsta acestuia, legăturile afective statornicite între părinŃi şi copil, 
ataşamentul şi preocuparea manifestată de către fiecare dintre părinŃi, mijloacele materiale şi condiŃiile 
de locuit de care dispun fiecare dintre părinŃi, interesul minorului trebuind a fi evaluat în concret, prin 
conjugarea tuturor acestor elemente. 

 Totodată, instanŃa a avut în vedere şi disp. art. 14 alin.(1) si art.30 si urm. din Legea 
nr.242/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, potrivit cărora copilul are dreptul de 
a menŃine relaŃii personale şi contacte directe cu ambii părinŃi, rudele , precum si cu alte persoane fata 
de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. Din ansamblul acestor dispoziŃii legale rezulta ca 
legiuitorul consacra atât dreptul părintelui de a menŃine legături personale cu copilul său, având în 
vedere că acest părinte are aceeaşi răspundere în ce priveşte creşterea şi educarea copilului, cât şi 
dreptul copilului care, pentru a-si dezvolta armonios personalitatea şi a avea un psihic echilibrat, are 
dreptul de a menŃine legături personale atât cu ambii părinŃi, cât si cu rudele sale si cu alte persoane 
fata de care copilul a dezvoltat legături de apropiate, dat fiind ca între drepturile copilului se înscrie şi 
acela de a creşte în familie. 

 Prin prisma dispoziŃiilor art.4 din ConvenŃia asupra relaŃiilor personale care privesc copiii, 
adoptată la Strasbourg la 15.05.2003 şi ratificată de România prin Legea nr.87/2007 si art.16 din Legea 
nr.272/2004 privind promovarea drepturilor copilului, relaŃiile personale constante dintre copil şi 
părinŃii săi nu pot fi restrânse sau excluse decât atunci când există motive temeinice, de natură a 
periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului. 

 Cum, în speŃă, nu s-a făcut dovada unor atare împrejurări care să justifice luarea unei astfel de 
măsuri şi având în vederea considerentele expuse anterior, precum şi textele legale indicate, instanŃa 
apreciază că cererea reclamantei nu este întemeiată, minorul nefiind într-o situaŃie care să reclame 
acordarea custodiei exclusive mamei. 

 Motivarea apelantei că scopul cererii sale de exercitare exclusivă a autorităŃii părinteşti este de 
a scoate minorul din Ńară şi pentru ca acesta să poată locui în Austria alături de ea, vizează de fapt 
elemente ce Ńin de stabilirea domiciliului minorului care oricum prin sentinŃa de divorŃ a fost stabilit la 
mamă, fără a se indica în concret adresa la care minorul va locui împreună cu mama. 

 Exercitarea autorităŃii părinteşti se concretizează în luarea deciziilor importante cu privire la 
creşterea şi educarea copiilor, actele curente privind creşterea şi educarea acestora fiind îndeplinite de 
părintele la care copiii locuiesc. 

 Autoritatea părintească se referă la orientarea generală a copilului şi la ceea ce este important 
pentru el, iar nu la decizii care privesc viaŃa de zi cu zi, iar aceasta trebuie să se exercite în comun şi 
după divorŃ, pentru că divorŃul este al părinŃilor, nu al copilului de unul dintre părinŃi. 



 Autoritatea părintească poate fi asimilată unui drept subiectiv, care nu se pierde de nici unul 
dintre părinŃi în nici o circumstanŃă, ea fiind un dat născut din legătura naturală dintre părinte şi copil. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului şi 
modificarea deciziei atacate în sensul de a se dispune ca autoritatea părintească asupra minorului 
B.A.C.D., născut la data de 20.01.2010, fiul lui B.C.S. şi al lui B.I:L: (fostă B.), să fie exercitată în 
mod exclusiv de mama acestuia, B.I.L.. 

 În motivarea recursului, reclamanta a invocat faptul că soluŃia instanŃei de apel este lipsită de 
temei legal şi a fost dată cu aplicarea greşită a legii, pentru următoarele motive: 

 Art. 398 alin. 1 Cod civil prevede o derogare de la regula generală a exercitării comune a 
autorităŃii părinteşti în condiŃiile în care există motive temeinice şi când exerciŃiul autorităŃii părinteşti 
este în interesul superior al minorului. 

 InstanŃa de apel a arătat că textul articolului 398 alin. 1 din Codul civil trebuie coroborat cu art. 
507 din Codul civil, articol care indică situaŃiile de excepŃie în care autoritatea părintească poate fi 
exercitată de un singur părinte. 

 În opinia reclamantei, corelarea nu înseamnă faptul că exercitarea autorităŃii părinteşti de un 
singur părinte ar fi limitată doar la situaŃiile prevăzute de art. 507 Cod civil. Textul art. 507 Cod civil 
prevede cazurile în care obligatoriu exerciŃiul autorităŃii părinteşti revine unui părinte, dacă aceasta nu 
este decăzut din drepturile părinteşti şi dacă nu se stabileşte, cu titlu excepŃional, exercitarea autorităŃii 
părinteşti de alte persoane, conform art. 399 Cod civil. Este vorba de situaŃii obiective în care un 
părinte este împiedicat să exercite autoritatea părintească. 

 Art. 398 din Codul civil deschide posibilitatea stabilirii exercitării autorităŃii părinteşti de un 
singur părinte şi în alte situaŃii decât cele enumerate de art. 507 din Codul civil, chiar subiective, 
respectiv ori de câte ori interesul copilului impune o asemenea măsură şi există motive întemeiate care 
să justifice scindarea autorităŃii părinteşti. 

 În prezenta cauză este prezentă o situaŃie în care problemele dintre părinŃi sunt atât de grave 
încât este evident că şi minorul suferă de pe urma autorităŃii părinteşti comune, prin urmare instanŃa 
poate adopta măsura autorităŃii părinteşti unice. 

 InstanŃa de apel nu a Ńinut cont de starea reală de fapt în care se află minorul, împrejurare care 
justifică acordarea custodiei exclusive mamei. 

 Din analiza probatoriului reiese că se impune stabilirea exercitării autorităŃii părinteşti exclusiv 
de către mamă. Atât instanŃa de fond cât şi instanŃa de apel aveau la dosarul cauzei dovezi asupra unor 
aspecte concrete în ce priveşte interesul acestei acŃiuni. 

 În ceea ce priveşte starea concretă de fapt, instanŃa a observat în mod corect faptul că litigiul 
are ca scop principal scoaterea minorului din Ńară pentru ca acesta să poată locui în Austria alături de 
mama sa. Cu toate acestea, instanŃa a apreciat că minorului îi este mai bine alături de bunica maternă în 
localitatea Cehu Silvaniei, care este ajutată de o prietenă să crească minorul, în condiŃiile în care 
reclamanta păstrează permanent legături cu minorul prin mijloace de comunicare la distanŃă şi care de 
asemenea trimite periodic sume importante de bani. O astfel de abordare este greşită, deoarece chiar 
dacă minorul este crescut foarte bine de bunica maternă, locul lui firesc este lângă mama sa, mai ales la 
această vârstă fragedă. 

 Pe de altă parte nu i se poate reproşa mamei plecarea la muncă în Austria, având în vedere 
faptul că zona oraşului Cehu Silvaniei este una extrem de slab dezvoltată economic, locurile de muncă 
fiind practic inexistente. 

 Reclamanta arată de asemenea că este în interesul minorului plecarea în Austria, viitorul său 
putând fi puternic influenŃat pozitiv. Vârsta fragedă a minorului (3 ani şi 9 luni în prezent) ar permite 
în mod facil ca acesta să înveŃe limba germană şi să beneficieze astfel de şanse reale de integrare în 
societatea austriacă, ceea ce credem că ar fi un aspect extrem de pozitiv. 

 În continuare arată că este evidentă suferinŃa copilului minor care se află în prezent sub 
autoritatea ambilor părinŃi şi a legăturii de cauzalitate între suferinŃa acestuia şi exercitarea în comun a 
autorităŃii părinteşti. în prezent el nu poate fi alături de niciunul dintre părinŃii săi, fiind nevoit să fie 
crescut de bunica sa maternă deşi locul lui firesc ar fi lângă mama sa, mai ales la această vârstă 
fragedă. Interesul minorului este ca acesta să locuiască efectiv cu mama acestuia. 

 Autoritatea părintească este definită ca fiind ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât 
persoana cât şi bunurile minorului, însă aceste drepturi conferite părintelui nu pot fi exercitate în mod 



abuziv, cu rea-credinŃă. Pârâtul B.C.S., tatăl minorului cu rea-credinŃă nu îşi dă consimŃământul la 
scoaterea minorului din Ńară pentru ca acesta să locuiască efectiv împreună cu mama sa, ştiind că 
potrivit legislaŃiei române (art. 30 din Legea 248/2005) minorul nu poate părăsi Ńara fără acordul 
ambilor părinŃi. 

 Potrivit art.17 alîn.2 din Legea 248/2005 privind libera circulaŃie a cetăŃenilor români în 
străinătate, emiterea paşaportului simplu sau a paşaportului electronic pentru minor, în situaŃia în care 
există neînŃelegeri între părinŃi cu privire la exprimarea acordului, se efectuează numai după 
soluŃionarea acestor situaŃii de către instanŃa de judecată, care se pronunŃă în condiŃiile legii. De 
asemenea potrivit art.18 alin.2 din legea 272/2004 deplasarea copiilor în Ńară şi în străinătate se 
realizează cu înştiinŃarea şi cu acordul ambilor părinŃi; orice neînŃelegeri între părinŃi cu privire la 
exprimarea acestui acord se soluŃionează de către instanŃa judecătorească. 

 InstanŃa are autoritatea conferită de lege de a interveni în interesul minorului când un părinte nu 
poate obŃine acordul celuilalt părinte în luarea unei decizii importante cu privire la copilul său, prin 
urmare instanŃa poate adopta măsura autorităŃii părinteşti unice, având în vedere că această măsură este 
în interesul minorului. ( potrivit art. 486 din Codul Civil şi Recomandările Comisiei Europene privind 
LegislaŃia Familiei evidenŃiate în documentul Principiile legislaŃiei europene privind autoritatea 
părintească. 

 Acordarea custodiei exclusive mamei nu va afecta relaŃia copilului cu tatăl său, tatăl având 
posibilitatea de a menŃine relaŃia sa cu fiul său în continuare. 

 Tatăl, care nu a profitat de oportunităŃile sale pentru a petrece mai mult timp cu copilul său în 
tot acest interval, cât timp copilul se afla la bunica sa în oraşul Cehu Silvaniei, nedorind niciodată să-l 
ia cu el sau să-l viziteze, nu poate să susŃină că mutarea copilului în Austria ar împiedica nejustificat 
dreptul său de a menŃine relaŃia de părinte-copil. 

 În concluzie, consideră că motivele temeinice invocate mai sus şi principiul interesului superior 
al minorului impun în acest caz ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către mamă. 

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

 În ce priveşte motivele vizând probaŃiunea administrată în cauză, nu se încadrează în categoria 
celor de nelegalitate prev. de art. 304 Cod proc.civ., astfel încât în privinŃa acestora, la termenul de 
judecată din 4.10.2013 instanŃa a invocat inadmisibilitatea. 

 Rămâne de analizat recursul prin prisma motivelor de nelegalitate ale deciziei pronunŃate în 
apel referitoare la încălcarea interesului superior al copilului prin menŃinerea exercitării autorităŃii 
părinteşti de către ambii părinŃi şi interpretarea şi aplicarea art. 398 alin. 1 C. civil. 

 Aşa cum corect au reŃinut instanŃele de fond, copilului B.A.C.D., i-a fost stabilit domiciliul la 
mamă şi s-a dispus exercitarea autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi, prin sentinŃa civilă nr. 
2119/17.05.2012 a Judecătoriei Zalău, irevocabilă. 

 Prezenta acŃiune s-a înregistrat la mai puŃin de 1 an de la data pronunŃării acestei hotărâri. 
 Modificarea măsurilor cu privire la drepturile şi îndatoririle părinŃilor divorŃaŃi faŃă de copiii 

minori se face, potrivit art. 403 C. civil în cazul schimbării împrejurărilor avute în vedere la data luării 
măsurilor. 

 În prezenta speŃă, singura modificare produsă este aceea a plecării mamei copilului la muncă în 
străinătate. 

 Această modificare însă nu este de natură să determine schimbarea modului de exercitare a 
autorităŃii părinteşti, faŃă de cum aceasta a fost stabilită prin sentinŃa civilă nr. 2119/17.05.2012 a 
Judecătoriei Zalău, irevocabilă. 

 Autoritatea părintească desemnează ansamblul drepturilor şi obligaŃiilor pe care le au părinŃii 
de a veghea asupra dezvoltării copilului şi de a lua decizii referitoare la toate aspectele vieŃii acestuia – 
educaŃie, pregătire şcolară, activităŃi extraşcolare, sănătate, etc. 

 Împrejurarea că reclamanta după rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorŃ a plecat într-o altă 
Ńară şi doreşte să-l ia şi pe copilul căruia i s-a stabilit locuinŃa la mamă, nu are nicio influenŃă asupra 
exercitării autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi. 

 Aşa cum corect a reŃinut instanŃa de apel, stabilindu-se locuinŃa copilului la mamă, nu s-a 
limitat din punct de vedere spaŃial locul în care domiciliază mama împreună cu copilul. 



 În ceea ce-l priveşte pe pârât, reclamanta nu a invocat şi nu a dovedit nici un motiv întemeiat 
pentru care s-ar impune ca exercitarea autorităŃii părinteşti să-i revină numai ei, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 398 alin. 1 C. civil. 

 Faptul că reclamanta a plecat în străinătate, exercitarea autorităŃii părinteşti asupra copilului se 
face de către ambii părinŃi, aceasta implicând ca în vederea deplasării copilului în străinătate ambii 
părinŃi să-şi dea acordul, iar pârâtul nu îşi dă un astfel de acord, nu constituie un motiv întemeiat ca 
autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către reclamantă. 

 În condiŃiile în care pârâtul refuză să-şi dea acordul pentru plecarea copilului în străinătate, 
copilul are locuinŃa stabilită la mamă, iar mama are domiciliul în străinătate, potrivit adeverinŃei de 
domiciliu depusă la dosar (f. 33 dosar fond), reclamanta are la dispoziŃie procedura specială 
reglementată de art. 18 alin. 2 teza finală din Legea nr. 272/2004, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Legea 
nr. 248/2005. 

 Prin urmare, constatând că în cauză interesul superior al copilului nu reclamă exercitarea 
autorităŃii părinteşti de către un singur părinte, iar refuzul nejustificat al unui părinte de a-şi da acordul 
pentru deplasarea copilului în străinătate poate fi suplinit prin mijloace procedurale speciale, altele 
decât înlăturarea acestui părinte din exerciŃiul exercitării autorităŃii părinteşti, în temeiul art. 312 alin. 1 
Cod proc.civ., curtea va respinge recursul reclamantei ca nefondat. 

 
 

4. Declararea judecătorească a morŃii. Lipsa dovezii privind încetarea din 
viaŃă a presupusului defunct. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4270 din 31 octombrie 2013 
 
Cererea de chemare în judecată 
Prin cererea înregistrată la data de 23.02.2012, reclamanta T.M.M. l-a chemat în judecată pe 

pârâtul T.L., solicitând instanŃei să dispună declararea morŃii prezumate a acestuia. 
SoluŃia primei instanŃe 
Prin sentinŃa civilă nr. 15.560/06 septembrie 2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, acŃiunea a fost 

respinsă ca nefondată.  
Considerente  
Prin SentinŃa civilă nr. 19.196/06.12.2011 … s-a admis cererea formulată de petenta T.M.M. şi 

a fost declarată dispariŃia numitului T.L., născut la data de …, cu ultimul domiciliu în Cluj-Napoca, …, 
jud. Cluj. 

FaŃă de dispoziŃiile Decretului nr. 31/1954, dispoziŃiile art. 49 din noul Cod civil modifică doar 
intervalul de timp ce trebuie să treacă de la ultimele ştiri şi după care se poate solicita declararea 
judecătorească a morŃii (de la 4 ani la 2 ani). 

În conformitate cu art. 3 din Legea nr.71/2011 , „actele şi faptele juridice încheiate ori, după 
caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte 
juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori 
producerii lor”.  

Reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziŃiile art. 49 Cod civil, însă, faŃă de decesul 
pârâtului ce se susŃine că ar fi avut loc în anul 2009, instanŃa a apreciat că sunt aplicabile dispoziŃiile 
Decretului nr. 31/1954.  

Potrivit art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, cel declarat dispărut „poate fi declarat mort, de 
asemenea prin hotărâre judecătorească, dacă de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaŃă au 
trecut patru ani. Declararea morŃii nu poate fi însă, hotărâtă mai înainte de împlinirea unui termen de 
şase luni de la data afişărilor şi publicării extrasului de pe hotărârea prin care s-a declarat dispariŃia”. 

În conformitate cu prevederile art. 40 raportat art. 37 din Decretul nr. 32/1954 s-au efectuat 
cercetări în evidenŃele organelor de PoliŃie, şi în evidenŃele Consiliului local cu privire la persoanele cu 
privire la care se solicită declararea judecătorească a morŃii şi s-au făcut publicaŃii despre cerere într-un 
ziar, la sediul Consiliului local şi s-a dispus citarea prin afişare la ultimul domiciliu a pârâŃilor. 

De la data acestor publicaŃii au trecut mai mult de 30 de zile după cum prevede art. 38 din 
Decretul nr. 32/1954. 



Raportat la dispoziŃiile legale înainte enunŃate, instanŃa a reŃinut că în cauză nu sunt întrunite 
condiŃiile legale. 

Pe de o parte, nu au trecut 4 ani de la data ultimelor ştiri despre pârât, respectiv septembrie 
2009, aşa cum prevede art. 16 din Decretul Lege nr. 31/1954. 

Pe de altă parte, instanŃa a reŃinut că din probele de la dosar nu rezultă că pârâtul ar fi încetat 
din viaŃă, iar faptul că s-a declarat dispariŃia nu echivalează cu prezumŃia morŃii acestuia.  

Din declaraŃia testimonială a rezultat că pârâtul nu a mai fost văzut la domiciliu şi că familia 
acestuia „presupune că pârâtul este decedat”. În contextul în care din ancheta socială rezultă că 
societatea comercială la care pârâtul este asociat a acumulat datorii în urma unui credit garantat cu 
ipoteca pe apartamentul pârâtului (împrejurare susŃinută de altfel şi de martor), absenŃa pârâtului duce 
la presupunerea rezonabilă că acesta s-ar sustrage de la executare silită şi nu la concluzia că nu mai 
este în viaŃă.  

InstanŃa a apreciat că, în lipsa unor indicii din care să rezulte că motivul dispariŃiei pârâtului ar 
fi decesul, nu s-a putut dispune declararea judecătorească a morŃii. 

InstanŃa a constatat prin urmare că dispoziŃiile prevăzute de lege nu au fost întrunite, astfel că, 
în baza art. 16 şi urm. din Decretul nr. 31/1954 coroborat cu art.40 din Decretul nr. 32/1954 instanŃa a 
respins cererea de formulată de reclamantă. 

Apelul 
Prin decizia civilă nr. 159 din 28 martie 2013 a Tribunalului Cluj apelul reclamantei a fost 

respins ca nefondat.  
Considerente 
Întrucât cererea vizează capacitatea civilă a persoanei, speŃei de faŃă, i se aplică noile dispoziŃii 

legale instituite o dată cu intrarea în vigoare a noului cod civil, temeiul juridic fiind art. 6 al.6 care 
stipulează în mod expres faptul 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”. 

Procedura de urmat, aşa cum corect, a arătat şi apelanta, este cea instituită de disp. art. 49 şi 
urm. din noul cod civil. Ceea ce se ignoră de către apelantă este însă, neîndeplinirea cumulativă a 
condiŃiilor legale pentru declararea judecătorească a morŃii intimatului. 

Potrivit art. 49 al. 1 din noul cod civil “ în cazul în care o persoană este dispărută şi există 
indicii că a încetat din viaŃă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea 
oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puŃin 2 ani de la data primirii ultimelor informaŃii sau 
indicii din care rezultă că a încetat din în viaŃă.“ 

Din interpretarea acestor dispoziŃii legale două sunt condiŃiile care trebuie a fi îndeplinite şi 
anume trecerea unui interval de timp de 2 ani de la data primirii ultimelor informaŃii şi existenŃa unor 
indicii că a încetat din viaŃă.  

Dacă prima condiŃie este îndeplinită, în sensul că din luna septembrie 2009, când a fost sesizată 
de către apelantă dispariŃia soŃului său T.L., nu s-au primit nici un fel de informaŃii cu privire la acesta, 
nu acelaşi lucru se poate spune despre cea de-a doua condiŃie, neexistând indicii că acesta a încetat din 
viaŃă. 

Din probele administrate atât în faŃa primei instanŃe, cât şi în faŃa instanŃei de apel, rezultă că, 
din luna septembrie 2009, acesta nu a mai fost văzut nici de vecini şi nici de alte cunoştinŃe, că nu a 
mai luat legătura cu apropiaŃii săi, orice demers întreprins de rude în sensul descoperirii vreunei 
informaŃii despre el rămânând fără rezultat concret, fapt confirmat de martorii C.N.C., C.I.D. şi 
M.F.D.. 

Ceea ce s-a conturat este împrejurarea că de mai bine de 2 ani nu s-a mai primit nicio ştire sau 
informaŃie de la numitul T.L., dar nu s-a reliefat, din probele administrate, nici un semn, sau dovadă că 
acesta ar fi încetat din viaŃă. Simpla presupunere a membrilor familiei că este decedat, dedusă din 
împrejurarea că nu l-au mai văzut, fără alte probe( o scrisoare, un eventual accident, sau o implicare 
într-o altercaŃie violentă, un document de la o unitate spitalicească, etc.)din care să se deducă ideea că 
ar fi posibil să fi încetat din viaŃă nu poate justifica cererea de declarare a morŃii. 

Recursul  



 Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs reclamanta, solicitând modificarea 
ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinŃei apelate, cu consecinŃa admiterii acŃiunii. 

În motivarea recursului, au fost invocate motive ce Ńin de reaprecierea probelor, solicitându-se 
instanŃei de recurs să stabilească o altă stare de fapt pe baza probelor administrate în faŃa instanŃelor de 
fond. 

Un astfel de motiv de recurs nu se încadrează în cele prevăzute de art. 304 Cod proc. civ.  
Neexistând motive de recurs de ordine publică pentru a fi aplicabile dispoziŃiile art. 306 alin. 2 

Cod proc. civ., în temeiul art. 137 alin. 1 Cod proc. civ., raportat la art. 306 alin. 1 şi 3 Cod proc. civ., 
curtea va admite excepŃia nulităŃii recursului invocată din oficiu. 

 
 
 
 

5. AcŃiune având ca obiect desfiinŃarea conductei de alimentare cu apă a 
oraşului. ExistenŃa dreptului de servitute în favoarea operatorului de apă şi canalizare. 

Respingere 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4583 din 28 noiembrie 2013  

Prin acŃiunea înregistrată la data de 30.04.2009 pe rolul Tribunalului Dolj, SecŃia Comercială 
şi de Contencios Administrativ, sub nr. xxx/63/2009, reclamantul S.I., în contradictoriu cu pârâtul 
Consiliul Local Craiova, a solicitat instanŃei să dispună obligarea pârâtului la desfiinŃarea conductei de 
alimentare cu apă PREMO DN 1000 mm., ce traversează terenul proprietatea reclamantului, situat în 
Craiova, str. P., judeŃul Dolj; cu cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Dolj – SecŃia Contencios Administrativ şi Fiscal, prin sentinŃa civilă nr. 
1122/04.06.2009, pronunŃată în dosar nr. xxx/63/2009, a admis excepŃia de necompetenŃă materială a 
acestei instanŃe şi, în consecinŃă, a declinat în favoarea Judecătoriei Craiova competenŃa de soluŃionare 
a cauzei pendinte. 

Pe rolul Judecătoriei Craiova cauza a fost înregistrată sub nr. xxx/215/2009. 
După înregistrarea pe rolul Judecătoriei Craiova, reclamantul şi-a precizat acŃiunea la data 

de 08.10.2009 (f. 9, 10), solicitând instanŃei ca în situaŃia în care se va dovedi imposibilitatea 
desfiinŃării conductei de alimentare cu apă, înŃelege să solicite despăgubiri corespunzătoare 
prejudiciului cauzat prin imposibilitatea folosirii terenului în ultimii trei ani şi pentru viitor, începând 
cu data introducerii acŃiunii, respectiv, obligarea pârâtului la plata unei chirii lunare pentru suprafaŃa de 
teren afectată de existenŃa conductei. 

La termenul de judecată din data de 08.10.2009, reprezentanta reclamantului a arătat că înŃelege 
să se judece cu titularul dreptului de proprietate publică asupra conductei în litigiu, respectiv, Consiliul 
Local Craiova şi administratorul acesteia, Municipiul Craiova prin Primar şi Compania de Apă. 

Drept urmare, instanŃa Judecătoriei Craiova a dispus introducerea în cauză a acestor pârâŃi. 
Prin sentinŃa civilă nr. 5551/23.03.2011, pronunŃată de Judecătoria Craiova în dosar civil nr. 

xxx/215/2009, s-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local al 
municipiului Craiova, cu consecinŃa respingerii acŃiuni faŃă de acest pârât, ca fiind formulată împotriva 
unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

S-a admis acŃiunea formulată de reclamantul S.I., în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local 
Craiova, Municipiul Craiova prin Primar, Compania de Apă O. S.A. şi, în consecinŃă: 

S-a dispus obligarea pârâŃilor, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 171.211 lei, cu titlu 
de despăgubiri aferente perioadei 30.01.2008 – 30.01.2011, pentru lipsa de folosinŃă a terenului ocupat 
de conducta PREMO DN 1000 mm. 

S-a dispus obligarea pârâŃilor, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 4.758 lei lunar, pe 
perioada cât conducta afectează terenul reclamantului. 

S-a dispus obligarea pârâŃilor, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 4.085 lei cheltuieli 
de judecată. 

La pronunŃarea acestei soluŃii au fost avute în vedere prevederile art. 586 C.civ., ale art. 29 din 
Legea Apelor nr. 107/1996, republicată, şi ale art. 26 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, coroborat cu art. 
29 alin. 2 din Legea nr. 350/2001. 



Împotriva acestei sentinŃe au declarat apel, în termen legal, pârâŃi Consiliul Local al 
municipiului Craiova, Municipiul Craiova prin Primar şi Compania de Apă O. S.A., apelanŃii 
solicitând, în esenŃă, schimbarea sentinŃei, în sensul respingerii acŃiunii reclamantului ca neîntemeiată, 
arătându-se că: acŃiunea este inadmisibilă în raport de dispoziŃiile art. 26 alin. 2 din Legea nr. 
241/2006; Municipiul Craiova, prin Primar, nu are calitate procesuală pasivă în cauză, raportat la 
dispoziŃiile art. 12 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 213/1998; Legea Apelor nr. 107/1996 nu este aplicabilă în 
cauză; S.C. Compania de Apă O. S.A. nu are calitate procesuală pasivă în cauză. 

Tribunalul Dolj, prin decizia civilă nr. 522/18.11.2011, pronunŃată în dosar nr. xxx/215/2009, 
a admis apelurile pârâŃilor, a desfiinŃat în întregime sentinŃa apelată, cu consecinŃa trimiterii cauzei 
spre rejudecare la Judecătoria Craiova, reŃinându-se în considerentele deciziei faptul că în cauză nu se 
aplică Legea Apelor nr. 107/1996, cum greşit a reŃinut prima instanŃă, ci Legea nr. 51/2006, coroborat 
cu Legea nr. 241/2006. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. xxx/215/2009*. 
La data de 09.04.2012 reclamantul şi-a precizat din nou acŃiunea, solicitând instanŃei să 

dispună obligarea pârâŃilor la plata sumei de 271.211 lei, cu titlu de despăgubiri aferente perioadei 
30.09.2006 – 30.01.2011, dacă nu se poate realiza desfiinŃarea conductelor de pe terenul său (f. 18). 

Prin sentinŃa civilă nr. 12074/17.09.2012, pronunŃată de Judecătoria Craiova în dosar nr. 
xxx/215/2009*, s-a respins excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâŃilor Compania de Apă O. 
S.A. Craiova şi a Municipiului Craiova prin Primar. 

S-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive a pârâtului Consiliul Local al municipiului 
Craiova, cu consecinŃa respingerii acŃiunii faŃă de acest pârât. 

S-a respins acŃiunea precizată formulată de reclamantul S.I., în contradictoriu cu pârâŃii 
Consiliul Local al municipiului Craiova, Municipiul Craiova prin Primar şi Compania de Apă O. S.A. 

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

„Având în vedere cele stabilite de instanŃa de control judiciar, instanŃa de fond a luat act de 
completarea taxei de timbru de către reclamant, în raport de valoarea obiectului cererii. 

Prin încheierea de şedinŃă de la 09.04.2012 instanŃa a unit cu fondul cauzei excepŃia lipsei 
calităŃii procesual pasive a pârâtului Consiliul Local Craiova, apreciind că pentru soluŃionarea acesteia 
este necesară administrarea de dovezi în legătură cu dezlegarea în fond a pricinii şi a respins excepŃia 
inadmisibilităŃii acŃiunii, excepŃie care vizează legislaŃia ce reglementează natura pricinii, apreciind că 
în baza rolului activ prevăzut de art. 129 al. 4 C.P.CIV., instanŃa de judecată este chemată în cadrul 
procesului civil să stabilească adevăratele raporturi dintre părŃi, adevărul obiectiv, având îndatorirea ca 
fără a ştirbi dreptul de dispoziŃie al părŃilor, să întreprindă orice demers procesual susceptibil a duce la 
descoperirea adevărului. 

În speŃă, temeiul de drept aplicabil, respectiv cadrul legal şi procesual în raport cu pretenŃiile 
formulate de reclamant, au fost trasate de instanŃa de control judiciar prin decizia de casare şi prin 
urmare, respingând ca inadmisibilă acŃiunea, întrucât a fost eronat încadrată juridic, deşi ea este 
reglementată de dispoziŃii legale, s-ar încălca principiul constituŃional al liberului acces la justiŃie 
precum şi art. 6 din CEDO. 

Reclamantul a mai depus la dosar extras de carte funciară pentru informare, certificat de 
urbanism nr. 3018/05.09.2008, note de şedinŃă şi a timbrat legal acŃiunea. 

În probatoriu, instanŃa a solicitat Primăriei mun. Craiova să înainteze actele din care să rezulte 
data montării conductei de alimentare cu apă PREMO DN 1000 mm pe terenul proprietatea j 
reclamantului, situat în Craiova, str. P., judeŃul Dolj, acte depuse la data de 28.05.2012. 

Examinând cu precădere excepŃia lipsei calităŃii procesual pasive a pârâtelor Compania de Apă 
O. SA Craiova şi a Municipiului Craiova prin Primar, în conformitate cu dispoziŃiile art. 137 C.P.CIV., 
instanŃa le-a respins din următoarele considerente: 

Prin acŃiunea formulată, reclamantul a solicitat obligarea pârâŃilor la plata despăgubirilor 
corespunzătoare restrângerii dreptului său de proprietate asupra terenului subtraversat de conductele de 
aducŃiune a apei potabile PREMO DN 1000 mm, sau la desfiinŃarea acestei conducte. 

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identităŃi între persoana pârâtului şi cel 
despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăŃii.  



Conform dispoziŃiilor Legii nr. 213/1998, anexa pct. III, instalaŃiile de tratare, reŃelele de 
alimentare cu apa canalizare, termoficare, etc, fac parte din domeniul public a statului sau al unităŃii 
administrativ teritoriale. 

Din probatoriul administrat în cauză rezultă ca terenul proprietatea reclamantului este afectat 
ele conducta de aducŃiune; a apei potabile PREMO DN 1000 mm, scopul amplasării acesteia fiind de a 
asigura alimentarea cu apa a Municipiului Craiova. 

Conform dispoziŃiilor legale mai sus menŃionate, acestei instalaŃii fac parte clin domeniul 
public al Municipiului Craiova si se afla in administrarea pârâtei Compania de Apă O. SA Craiova. 

FaŃă de considerentele expuse, se reŃine că alături de Compania de Apă O. S.A. ca şi 
administrator al acestor reŃele, are calitate procesuală pasivă şi Municipiul Craiova prin Primar, în 
calitate de titular al dreptului de proprietate publică asupra bunurilor ce compun domeniului public al 
unităŃii administrativ teritoriale . 

În ceea ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei Consiliul Local al mun. 
Craiova, instanŃa o va admite şi va respinge acŃiunea faŃă de acest pârât, ca fiind introdusă împotriva 
unei persoane fără calitate procesuală pasivă, reŃinând că în calitate de organ deliberativ Consiliul 
Local Craiova nu justifică calitatea procesual pasivă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de probatoriul administrat şi dispoziŃiile 
legale aplicabile, instanŃa constată şi reŃine următoarele : 

Prin acŃiunea formulată şi precizată reclamantul Stan cu Ionel a solicitat ca prin sentinŃa ce se 
va pronunŃa, sa se admită cererea formulată si sa fie obligaŃi pârâŃii Municipiul Craiova prin Primar şi 
Compania de Apă O. SA la desfiinŃarea conductei de alimentare cu apă PREMO DN 1000 mm, 
conductă ce se află amplasată pe proprietatea sa, respectiv terenul situat în Craiova, str. P., judeŃul 
Dolj, iar în situaŃia în care se va dovedi imposibilitatea desfiinŃării acestei conducte, a solicitat 
despăgubiri corespunzătoare prejudiciului cauzat prin imposibilitatea folosirii terenului în ultimii 3 ani 
şi pentru viitor, începând cu data introducerii acŃiunii şi obligarea pârâŃilor la plata unei chirii lunare 
pentru suprafaŃa de teren afectată de existenŃa conductei. 

În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr.241/2006, titularul dreptului de administrare, în speŃă 
pârâta Compania de Apă O. S.A. poate să posede, să folosească şi să dispună de bun, în condiŃiile 
actului prin care i-a fost dat drept de administrare, respectiv Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 457/2005. 

Pârâta Compania de Apă O. S.A. în calitate de operator al serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, are în administrare sistemul public de alimentare cu apă ax Municipiului Craiova, care 
potrivit Legii nr.241/2006 dispune de un drept de servitute asupra terenului cu titlu gratuit, care se 
exercită pe toată durata existenŃei sistemului de alimentare cu apă, în baza contractului de delegare. 
Conform acestui contract de delegare, pârâtei Compania de Apă O. S.A. i se conferă dreptul exclusiv 
de a exploata, întreŃine şi administra sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi orice răspundere 
care ar putea rezulta din furnizarea serviciilor sau care ar putea interveni în urma exploatării sau 
deŃinerii bunurilor aferente serviciilor este transferă operatorului. 

Potrivit dispoz. art. 26 alin 9. din Legea nr. 241/2006, dreptul de servitute se exercită pe toată 
durata existenŃei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare 
întreŃinerii şi exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietăŃilor 
afectate de sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează cu titlu gratuit pe toată durata 
existenŃei acestuia. Dacă, cu ocazia intervenŃiilor pentru retehnologizări, reparaŃii, revizii, avarii, se 
produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
operatorii au obligaŃia să le plătească acestora despăgubiri, în condiŃiile legii. Proprietarul terenului 
afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul 
despăgubirii se stabileşte prin acordul părŃilor sau, în cazul în care părŃile nu se înŃeleg, cuantumul se 
stabileşte prin hotărâre judecătorească. 

Prin urmare, dreptul de servitute cu titlu gratuit instituit asupra proprietăŃilor afectate de 
sistemele de alimentare cu apa si canalizare reprezintă o limitare rezonabila a dreptului de proprietate 
reglementată de legiuitor pentru satisfacerea interesului general al comunităŃii. 

In acest context referitor la posibilitatea restrângerii exerciŃiului unui drept fundamental, cum ar 
fi, dreptul de proprietate, in temeiul art. 53 din ConstituŃie, pot fi stabilite prin lege anumite limite, 



îngrădiri fie in privinŃa obiectului dreptului, fie in privinŃa unor atribute ale dreptului, pentru apărarea 
intereselor sociale si economice generale sau pentru apărarea drepturilor unor persoane. 

EsenŃial este ca, prin aceste restricŃii stabilite de lege să nu se atingă fondul acestui drept, să nu 
se anihileze complet dreptul de proprietate, ceea ce nu este cazul în speŃă. Astfel spus, aceste limite 
aduse dreptului de proprietate sunt supuse principiului proporŃionalităŃii înscris în art. 53 alin. 2 din 
ConstituŃie. 

Mai mult, prin Decizia nr. 419/15.04.2010 a CurŃii ConstituŃionale, privind excepŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 26 alin.2 din Legea nr. 241/2006, se constată ca aceste 
prevederi sunt constituŃionale cu motivarea că vizează satisfacerea unui interes general al societăŃii, in 
deplină concordanŃă cu art. 44 din ConstituŃie. 

S-a reŃinut că în această problemă s-a pronunŃat şi Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene, 
în sensul că „drepturile fundamentale, în special dreptul de proprietate, nu apar ca prerogative 
absolute, ci trebuie luate în considerare prin raportare la funcŃia lor în societate. Aceasta înseamnă că 
restricŃiile ce răspund unor obiective de interes general nu constituie, în raport cu scopul urmărit, o 
intervenŃie nemăsurată şi intolerabilă care ar aduce atingere însăşi substanŃei dreptului garantat. 

În speŃă, se reŃine că la data dobândirii terenului de către reclamant prin contractul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr.975/24.02.1998 şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
86/28.01.2009, terenuri alipite ce formează împreună imobilul proprietatea reclamantului, acesta era 
traversat pe direcŃia nord - sud de o conductă de alimentare cu apă PREMO DN 1000 mm, de tip 
îngropat, fapt general cunoscut şi de părŃile contractante, având în vedere că această conductă de 
alimentare cu apă potabilă este amplasată pe această locaŃie din anul 1977. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâŃilor să desfiinŃeze conducta de 
alimentare cu apă, instanŃa îl va respinge, având în vedere concluziile raportului de expertiză tehnică 
întocmit de ing. D.D., conform căruia conducta nu poate fi desfiinŃată deoarece prin această operaŃiune 
s-ar întrerupe furnizarea apei potabile în zonă. 

De asemenea, raportul de expertiză a stabilit că, conducta nu poate fi nici mutată pe domeniul 
public, fiind o conductă magistrală de apă potabilă de interes general, astfel că toate celelalte susŃineri 
ale reclamantului, în sensul că nu a avut cunoştinŃă de existenŃa conductei şi că nu a avut cum să se 
informeze, sunt fără relevanŃă juridică în speŃa dedusă judecăŃii. 

În condiŃiile legislaŃiei aplicabile menŃionate, conform căreia dreptul de servitute este instituit 
gratuit pe toată durata existenŃei construcŃiilor de utilitate publică, întrucât se urmăreşte satisfacerea 
unor interese generale ale societăŃii, cerea reclamantului de a fi obligaŃi pârâŃii la desfiinŃarea conductei 
de alimentare cu apă PREMO DN 1000 mm, conductă ce se află amplasată pe proprietatea sa, 
respectiv terenul situat în Craiova, str. P., judeŃul Dolj, iar în situaŃia în care se va dovedi 
imposibilitatea desfiinŃării acestei conducte, a solicitat despăgubiri corespunzătoare prejudiciului 
cauzat prin imposibilitatea folosirii terenului în ultimii 3 ani şi pentru viitor, începând cu data 
introducerii acŃiunii şi obligarea pârâŃilor 1F. plata unei chirii lunare pentru suprafaŃa de teren afectată 
de existenŃa conductei, este nefondată şi contrară dispoziŃiilor legale în vigoare, urmând a fi respinsă 
ca atare”. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat apel, în termen legal, reclamantul S.I., solicitând 
admiterea apelului, casarea sentinŃei apelate, iar pe fondul cauzei, admiterea acŃiunii astfel cum a fost 
precizată la data de 09.04.2012, cu cheltuieli de judecată în toate ciclurile procesuale, constând în 
taxele de timbru, timbrele judiciare, onorariu avocaŃial şi onorariul pentru expertiză. 

În motivarea apelului reclamantul apelant a invocat următoarele: dispoziŃiile art. 261 pct. 5 
C.pr.civ., arătând că hotărârea nu a fost motivată în fapt şi în drept, în condiŃiile în care Judecătoria 
Craiova nu s-a pronunŃat deloc cu privire la dispoziŃiile Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 7/1996, precum 
şi cu privire la imposibilitatea aplicării unei legi civile din 2006 unui contract încheiat anterior acestui 
an; dispoziŃiile Legii nr. 241/2006 şi ale Legii nr. 51/2006; ale art. 53 din ConstituŃia României, 
coroborat cu art. 44, art. 20 alin. 2 din ConstituŃie şi art. 240 C.civ.; calitatea sa de proprietar tabular al 
imobilului situat în Craiova, str. P., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 86/28.01.2009; dispoziŃiile art. 1 din Protocolul 1 C.E.D.O.; jurisprudenŃa C.E.D.O. în materie. 

Prin întâmpinarea formulată la apelul reclamantului, intimata S.C. Compania de Apă O. S.A., 
a solicitat respingerea apelului ca netemeinic şi nelegal, pe motiv că: hotărârea cuprinde motivele de 
fapt şi de drept pe care se întemeiază; corect a reŃinut instanŃa de fond că potrivit Legii nr. 241/2006 



intimata beneficiază de un drept de servitute, cu titlu gratuit, asupra proprietăŃilor afectate de sistemul 
de alimentare cu apă şi de canalizare, pe toată durata existenŃei acestora. 

Reclamantul a depus la dosarul cauzei o precizare la motivele de apel, pentru termenul de 
judecată din 08.02.2013, arătând că instanŃa de fond nu a cercetat în mod corect fondul cauzei, câtă 
vreme, nu a cercetat dacă existenŃei conductei aduce limitări şi nu a motivat de unde a tras concluzia că 
limitările dreptului de proprietate sunt rezonabile (f. 52-53). 

Apelantul a mai invocat şi dispoziŃiile art. 621 alin. 1 şi alin. 3NCC. 
Tribunalul Dolj, prin decizia civilă nr. 137/22.03.2013, pronunŃată în dosar nr. xxx/215/2009*, 

a admis apelul declarat de reclamant, a schimbat în parte sentinŃa nr. 12074/17.09.2012 a Judecătoriei 
Craiova, după cum urmează: 

A admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Craiova prin Primar şi 
a respins acŃiunea faŃă de acest pârât. 

A admis în parte acŃiunea precizată, formulată de reclamantul S.I., în contradictoriu cu pârâta 
Compania de Apă O. S.A. 

A obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 171.211 lei, cu titlu de despăgubiri aferente 
perioadei 30.01.2008 - 30.01.2011, pentru lipsa de folosinŃă a terenului ocupat de conducta PREMO 
DN 1000 mm şi la plata unei sume de 4.758 lei lunar începând cu 31.01.2011, pe perioada cât 
conducta afectează terenul reclamantului. 

A menŃinut restul dispoziŃiilor sentinŃei. 
A obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 11.238 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 

în toate fazele procesuale. 
Motivând decizia pronunŃată, Tribunalul a reŃinut în considerentele acesteia, următoarele: 
„Se retine in primul rând ca prin acŃiunea dedusa judecaŃii, aşa cum a fost precizata ulterior, 

reclamantul S.I. a solicitat obligarea paraŃilor S.C. Compania de Apă O. S.A., Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, prin Primar şi Municipiul Craiova, prin Primar la plata despăgubirilor în 
reprezentând lipsa de folosinŃa pentru suprafaŃa de 298 mp., pe ultimii trei ani anteriori introducerii 
acŃiunii, şi la plata unei despăgubiri lunare de 4758 lei, pentru suprafaŃa de 298 mp începând cu data 
introducerii cererii, pe toată perioada existenŃei conductei de apa care afectează terenul reclamantului, 
reclamantul invocând in fapt ca este proprietarul terenului situat în Craiova, strada P., in suprafaŃa 
totala de 874 mp, conform contractelor de vânzare cumpărare autentice nr. 975/24.02.1998 si 
86/28.01.2009 si din acest teren o suprafaŃa de 298 mp este afectata de amplasarea conductelor 
subterane de apă, reclamantul neputând folosi aceasta suprafaŃa potrivit destinaŃiei terenului înscrisa in 
actele de dobândire - curŃi construcŃii intravilan, iar îndrept dispoz. art. 480 C.civ., art. 44 din 
ConstituŃie, art. 1 din Protocolul I CEDO. 

Tribunalul constata ca din actele depuse la dosar rezulta ca reclamantul a făcut dovada situaŃiei 
de fapt deduse judecaŃii, in sensul ca prin actele de înstrăinare menŃionate mai sus reclamantul S.I. a 
dobândit dreptul de proprietate asupra terenului intravilan .*r) suprafaŃă de 874 mp. situat Craiova, 
strada P., iar acest teren este traversat de o conducta de apa subterana PROMO DN 1000 mm, de tip 
îngropat, afectând o suprafaŃa de 289 mp, pe care nu se pot edifica construcŃii si nici nu se pot face 
săpături, (V. rapoartele de expertiză tehnico-judiciară specialitatea topografie şi cadastru întocmite de 
experŃii D.D. si I.I.). 

Din actele depuse de paraŃi la dosar 9 adresa nr. 7229/05.06.2012 si actele anexate (V. filele 33-
36 din dosarul de fond) rezulta in mod indubitabil ca respectiva conducta aparŃine domeniului public al 
Mun. Craiova si se afla in administrarea Companiei de Apa O., astfel încât tribunalul constata ca fata 
de obiectul acŃiunii deduse judecaŃii, aşa cum a fost precizata ulterior, calitate procesual pasiva in 
privinŃa capătului de cerere apelat - despăgubiri ca lipsa de folosinŃa pentru terenul afectat de conducta 
de apa, are doar intimata Compania de Apa O., fiind întemeiata din acest punct de vedere excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive a Mun. Craiova prin Primar. Tribunalul are in vedere ca art. 36 lit. d 
din Legea 51/2006 privind serviciile publice de utilităŃi publice prevede expres ca operatorii serviciilor 
de utilităŃi publice au obligaŃia sa plătească despăgubiri persoanelor fizice pentru restricŃiile impuse 
deŃinătorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protecŃie instituite, conform prevederilor legale. 

In speŃa, calitatea procesuala pasiva a Companiei de Apa O. este justificata si in raport de 
dispoziŃiile art. 12 alin.3 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, 
potrivit cărora titularul dreptului de administrare, în speŃă Compania de Apă O. S.A., poate să posede, 



să folosească si să dispună de bun in condiŃiile actului prin care i-a fost dat dreptul de administrare si 
dispoz. art. 12 alin 4 din acelaşi act normativ, potrivit cărora in litigiile privitoare la dreptul de 
administrare, în instanŃă titularul acestuia va sta in nume propriu. 

În ceea ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a paratului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, tribunalul constata ca instanŃa de fond a reŃinut ca este întemeiata excepŃia 
invocata de acest parat, si soluŃia pronunŃata cu privire la aceasta excepŃie nu a făcut, obiectul criticilor 
din apel. Cu privire la fondul cauzei, tribunalul constata ca sunt întemeiate doar o parte dintre 
criticile formulate de apelantul reclamant. 

Astfel, in ceea ce priveşte prima critica formulata de apelant in sensul ca motivarea instanŃei de 
fond este insuficienta si inexacta, tribunalul constata ca sunt neîntemeiate susŃinerile apelantului 
reclamant in sensul nerespectării dispoz. art. 261 pct. 5 C.pr.civ., întrucât instanŃa de fond nu ar fi 
arătat motivele pentru care a fost înlăturat aspectele invocate de reclamant in privinŃa incidenŃei 
dispoz. Legii 51/2006 si ale Legea nr. 7/1996, precum si imposibilitatea aplicării unei legi civile din 
2006 unui contract încheiat anterior acestui an. Aceasta întrucât din cuprinsul sentinŃei apelate, 
tribunalul constata ca instanŃa de fond a arătat motivele de fapt si de drept pentru care a respins 
acŃiunea dedusa judecaŃii, fiind respectate astfel dispoz. art. 261 C.pr.civ., cu privire la temeiurile 
juridice aplicabile spetei deduse judecaŃii, instanŃa de fond arătând ca sunt aplicabile dispoz. Legii 
241/2006 si Legii 51/2006, iar nu Legea apelor nr. 107/1996, si ca o asemenea problema de drept 
privind temeiul de drept aplicabil a fost tranşat de decizia de casare nr. 522/18.11.2011. Sub acest 
aspect, tribunalul constat ca prin decizia nr. 522/18.11.2011 a Tribunalului Dolj s-a stabilit cu efect 
obligatoriu pentru instanŃa de fond, in rejudecare, ca in speŃa îşi au aplicarea dispoz. Legii 241/2006 si 
Legea nr. 51/2006, astfel încât nu pot fi reŃinute criticile apelantului reclamant in sensul ca nu Legea 
apelor 241/2006 a apărut ulterior dobândirii terenului de către reclamant, astfel încât nu ii poate fi 
opozabila. 

Tribunalul constata ca sunt întemeiate criticile formulate de reclamant privind greşita 
interpretare si aplicare a dispoziŃiilor legale incidente de către instanŃa de fond, raportat la starea de 
fapt dedusa judecăŃii si probele administrate in cauza. Astfel, in cauza s-a dovedit in mod indubitabil, 
prin rapoartele de expertiza întocmite in fata instanŃei de fond, ca terenul in litigiu de 289 mp, 
proprietatea reclamantului nu poate fi folosit de reclamant potrivit destinaŃiei sale - intravilan curŃi 
construcŃii, fiind afectat de conducta de apa in litigiu, astfel încât in condiŃiile art. 480 Cehi, art. 44 alin 
5 din ConstituŃie si art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, reclamantul este îndreptăŃit sa solicite si sa obŃină 
despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a afectării atributelor dreptului sau de proprietate, 
potrivit destinaŃiei bunului sau - cura construcŃii. 

In speŃa, este evident ca lucrarea realizata pe terenul proprietatea reclamantului este una de 
interes public local - alimentarea cu apa a populaŃiei din zona - dispoziŃiile legale aplicabile fiind cele 
prevăzute de art. 44 alin. 5 din ConstituŃie, art. 586 Cod civil, art. 2 si art. 26 din Legea 241/2008. 

Prin urmare, îngrădirea dreptului de proprietate privata în scopul satisfacerii unui interes public 
este permisa de ConstituŃie. Suntem astfel în fata unei limitări legale a dreptului de proprietate al 
reclamantului, terenul străbătut de conducta magistrala de alimentare cu apa fiind afectat de o servitute 
legala, posibila potrivit art. 586 Cod civil si art. 26 din Legea 241/2008, dar art. 26 alin. 2 din instituie 
o servitute legala gratuita doar pentru executarea lucrărilor necesare întreŃinerii si exploatării 
sistemelor de alimentare cu apa. 

In speŃa insa obligaŃia paratei de a acorda despăgubiri reclamantului deriva din caracterele 
dreptului de proprietate. în condiŃiile art. 480 cod civil, reclamantul are dreptul de a dispune juridic de 
bunul lui si de a-l folosi potrivit destinaŃiei sale. Orice atingere adusa acestui drept trebuie sa aducă în 
patrimoniul proprietarului o valoare economica proporŃionala cu atingerea suferita. Art. 44 alin 5 din 
ConstituŃie stabileşte cu valoare de principiu acest drept, în ipoteza în care daunele sunt determinate de 
lucrările de interes general, obligaŃia de dezdăunare aparŃinând autorităŃii publice. 

În acest mod se interpretează si prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1, care dau dreptul statului 
de a limita exerciŃiul dreptului de proprietate privata atunci când limitarea este justificata de un interes 
general, dar cu condiŃia acordării unei indemnizaŃii pentru prejudiciul adus proprietarului, în scopul 
menŃinerii unui just echilibru între interesul general si cel particular cauza Sporrong et Lonnroth c. 
Suediei, hot. din 23 sept. 1982, cauza James c. Marii Britanii, hot. din 21.02.1986). 



Reclamantul nu poate edifica nicio construcŃie pe terenul in suprafaŃă de 289 mp afectat zonei 
de protecŃie a conductei de apa in litigiu, prin urmare atributul folosinŃei bunului potrivit destinaŃiei 
sale este afectat, atât timp cat terenul are regimul juridic intravilan curŃi construcŃii si se afla într-o 
zona construibila, reclamantul fiind obligat sa folosească terenul ca pe unul cu destinaŃie agricola. Ca 
urmare, pentru acest motiv reclamantul poate pretinde plata unei despăgubiri. 

Cuantumul despăgubirilor a fost calculat prin expertiza tehnica efectuata in dosarul de fond de 
către expertul I.I. (încuviinŃata la cererea pârtilor parate, ca o contraexpertiză fata de expertiza 
întocmita de exp. D.D., pentru evaluarea lipsei de folosinŃa a terenului afectat), in raport de valoarea de 
închiriere a terenului potrivit destinaŃiei sale, dat fiind ca atributul din dreptul de proprietate care este 
afectat este cel al folosinŃei terenului pentru construcŃii, Ńinându-se seama de amplasamentul terenului, 
utilităŃile acestuia si ofertele de închiriere pentru terenuri similare (V. filele 94 si 123 din dosarul de 
fond). 

Pentru considerentele expuse, tribunalul urmează sa admită apelul formulat de reclamantul S.I. 
si sa schimbe în parte sentinŃa civilă atacată, în sensul că admite excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a pârâtului Municipiul Craiova prin Primar şi respinge acŃiunea faŃă de acest pârât si admite 
acŃiunea precizată, dispunând obligarea pârâtei Compania de Apă O. SA să plătească reclamantului 
suma de 271.211 lei cu titlu de despăgubiri aferente perioadei 30.01.2008-30.01.2011 pentru lipsa de 
folosinŃă a terenului ocupat de conduct. PREMO DN 1000 mm şi la plata unei sume de 4758 lei lunar 
începând cu 31.01.2011, pe perioada cât conducta afectează terenul reclamantului. 

Se vor menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei civile apelate, care nu au fost criticate in apel 
(privind calitatea procesuala pasiva a Consiliului Local Craiova si respingerea capătului de cerere 
privind obligaŃia de desfiinŃare a conductei de apa). 

In baza art. 274 C.pr.civ., va fi obligata pârâta către reclamant la plata sumei de 11.238 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, în toate fazele procesuale (taxe de timbru, onorarii expertiza si 
apărător)”. 

Prin încheierea civilă din data de 29.04.2013, pronunŃată în dosar nr. xxx/215/2009*, 
Tribunalul Dolj a dispus din oficiu îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei civile 
nr. 137/22.03.2013, pronunŃată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. xxx/215/2009*, în sensul că se va 
trece corect suma de 271.211 lei, ca reprezentând despăgubiri aferente perioadei 30.01.2008 - 
30.01.2011 pe care pârâta trebuie să o plătească reclamantului, în loc de suma de 171.211 lei, cum din 
eroare s-a menŃionat. 

A menŃinut restul dispoziŃiilor deciziei. 
La pronunŃarea acestei încheieri de îndreptare din oficiu a erorii materiale, Tribunalul a 

reŃinut următoarele:  
„InstanŃa, din oficiu, a sesizat ca în dispozitivul deciziei civile nr. 137/22.03.2013 pronunŃată 

de Tribunalul Dolj în dosarul nr. xxx/215/2009*, din eroare s-a trecut suma de 171.211 lei, ca fiind 
suma ce trebuie plătită reclamantului de către pârâta Compania de Apă O. SA, în loc de suma de 
271.211 lei, aşa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit de expertul I.I.. 

In speŃă este vorba de o evidentă eroare materială cu privire la cuantumul despăgubirilor 
acordate. 

Potrivit art. 281 alin. 1 C.pr.civ. „Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi 
susŃinerile părŃilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot 
fi îndreptate din oficiu sau la cerere. InstanŃa se pronunŃă prin încheiere dată în camera de consiliu. 
PărŃile vor fi citate numai dacă instanŃa socoteşte că este necesar să dea anumite lămuriri. In cazul 
hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii". 

Pentru aceste considerente, instanŃa va dispune din oficiu, îndreptarea erorii materiale 
strecurată în dispozitivul deciziei civile 137/22.03.2013 pronunŃată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
xxx/215/2009* îh sensul că se va trece corect suma de suma de 271.211 lei, ca reprezentând 
despăgubiri aferente perioadei 30.01.2008 - 30.01.2011 pe care pârâta trebuie să o plătească 
reclamantului, în loc de suma de 171.211 lei, cum din eroare s-a menŃionat. 

Va menŃine restul dispoziŃiilor deciziei”. 
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte, reclamantul S.I., iar 

pe de altă parte, pârâta Compania de Apă O. S.A. 



Prin propriul recurs, reclamantul recurent S.I. a solicitat admiterea recursului, iar pe fondul 
cauzei, obligarea şi a pârâtului Municipiul Craiova, alături de Compania de Apă O. S.A., la plata 
despăgubirilor ce fac obiectul cauzei, stabilind obligaŃia solidară în sarcina pârâŃilor, cu cheltuieli de 
judecată (f. 2, 3). 

În motivarea recursului s-a arătat că singurul motiv pentru care reclamantul înŃelege să critice 
decizia recurată este acela al calităŃii procesuale pasive a Municipiului Craiova, care, în virtutea 
calităŃii sale de proprietar al conductei ce face obiectul cauzei, are calitate procesuală pasivă, 
impunându-se a fi obligat în solidar cu pârâta Compania de Apă O.. 

Din probatoriul adminsitrat în cauză rezultă că terenul reclamantului este traversat de această 
conductă de apă, împrejurare în raport de care reclamantul este îndreptăŃit la despăgubiri şi din partea 
proprietarului conductei, în mod greşit Tribunalul Dolj reŃinând excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a Municipiului Craiova prin Primar, în raport de dispoziŃiile art. 36 lit. d din Legea nr. 51/2006 
şi art. 12 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 213/1998. 

Cu privire la fondul cauzei, reclamantul recurent a arătat că soluŃia Tribunalului Dolj este 
legală şi temeinică în raport de dispoziŃiile art. 44 alin. 5 din ConstituŃia României, art. 1 din 
Protocolul 1 C.E.D.O., art. 480 şi art. 586 C.civ., art. 2 şi art. 26 din Legea nr. 241/2008.  

Prin propriul recurs, pârâta recurentă S.C. Compania de Apă O. S.A. a solicitat admiterea 
recursului, cu consecinŃa admiterii excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei S.C. Compania 
de Apă O. S.A., iar pe fond, respingerea acŃiunii, motivat pe faptul că această pârâtă beneficiază de o 
servitute legală, cu titlu gratuit, instituită de legi speciale, respectiv, Legea nr. 241/2006 şi Legea nr. 
51/2006, nu numai pentru executarea lucrărilor necesare întreŃinerii şi exploatării sistemelor de 
alimentare cu apă, aşa cum greşit a reŃinut Tribunalul (f. 5-10). 

În motivarea recursului s-a arătat că reclamantul a cumpărat terenul în litigiu pe riscul său, 
declarând la data cumpărării că „cunosc situaŃia de fapt şi de drept a terenului pe care îl cumpăr, ştiu că 
acesta a fost dobândit de vânzător în modul arătat mai sus, că nu e grevat de sarcini, nu a ieşit din 
circuitul civil şi nu a trecut în proprietatea statului, înŃelegând să-l cumpăr pe riscul meu”. 

SoluŃia pronunŃată de Tribunal e contrară textului de lege care guvernează materia specifică, 
respectiv, Legilor nr. 51/2006 şi nr. 241/2006, ambele legi prevăzând că se instituie o servitute cu titlu 
gratuit în favoarea operatorilor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Singurele despăgubiri stabilite de cele două legi se referă la situaŃia când, în urma unor avarii 
sau a unor lucrări de reparaŃii sau retehnologizări, se creează pagube proprietarilor terenurilor afectate 
de utilităŃi, situaŃie care nu corespunde obiectului dosarului. 

Dreptul de servitute legală asupra conductelor, născut potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 
51/2006 şi art. 26 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, se exercită atâta timp cât există conductele, 
constituind o limitare a dreptului de proprietate, motiv pentru care reclamanŃii nu sunt îndreptăŃiŃi la a 
solicita înlăturarea servituŃii. 

S-au mai invocat de către pârâta recurentă dispoziŃiile art. 2 lit. i din Legea nr. 51/2006, ale art. 
5 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, ale art. 26 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, ale Legii nr. 213/1998, 
precum şi ale art. 44 alin. 5 din ConstituŃia României, concluzionându-se în sensul că menŃinerea 
servituŃii este legală, deoarece reclamanŃii au dobândit terenul deja grevat de servitute, singurul aspect 
relevant fiind anterioritatea construirii afecŃiunii publice a conductei ce traversează terenul faŃă de 
momentul dobândirii dreptului de către reclamant. 

ObligaŃia de despăgubire revine autorităŃii publice, iar nu operatorului sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cum greşit a interpretat Tribunalul Dolj. 

În cauză, nu sunt îndeplinite condiŃiile angajării răspunderii civile delictuale, în condiŃiile în 
care fapta de amplasare a conductei pe terenul reclamantului, anterior dobândirii terenului de către 
reclamant, de către autoritatea publică locală şi, mai apoi, darea în administrarea operatorului a acestei 
conducte, nu configurează o faptă ilicită, ci o servitute legală. 

Greşit i-au fost acordate reclamantului despăgubiri pentru perioada 30.01.2008 - 30.01.2011, 
pentru lipsa de folosinŃă a terenului, reclamantul putând solicita despăgubiri doar de la autoritatea 
publică, în raport de dispoziŃiile art. 44 din ConstituŃie, iar nu şi obligarea operatorului serviciului 
public la plată. 

Operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare poate răspunde faŃă de 
proprietarul terenului numai pentru folosirea terenului în realizarea unor lucrări de reparaŃie, 



intervenŃie, extindere şi revizii, sau pentru prejudiciile cauzate prin executarea acestor lucrări, în 
conformitate cu art. 37 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 şi art. 26 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, ipoteze 
care nu sunt prezente în speŃă. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză reclamantul S.I. a solicitat respingerea recursului pârâtei 
şi menŃinerea ca legală şi temeinică a deciziei recurate, în raport de dispoziŃiile art. 44 alin. 5 din 
ConstituŃie, art. 480 şi art. 586 C.civ., art. 2 şi art. 26 din Legea nr. 241/2008, art. 12 alin. 3 şi 4 din 
Legea nr. 213/1998, art. 1 din Protocolul 1 C.E.D.O., art. 36 lit. d din Legea nr. 51/2006 (f. 16, 17). 

Pârâta Compania de Apă O. S.A. Craiova a formulat întâmpinare la recursul reclamantului (f. 
24-26), solicitând admiterea în parte a recursului, în sensul reŃinerii excepŃiei lipsei calităŃii procesuale 
pasive a Consiliului Local Craiova. 

Prin aceeaşi întâmpinare pârâta Compania de Apă O. S.A. Craiova a invocat următoarele: 
excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Dolj şi a Judecătoriei Craiova, pe motiv că litigiul 
este unul comercial, iar nu civil; inadmisibilitatea acŃiunii decurgând din aceea că instanŃele nu s-au 
pronunŃat pe capătul principal de cerere, având ca obiect obligaŃie de a face, ci doar asupra petitului 
privind despăgubirile; lipsa de obiect a acŃiunii, decurgând din aceea că reclamantul avea posibilitatea 
legală de a solicita rezilierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse, conform garanŃiei 
de evicŃiune, având calea acŃiunii în realizare şi putând solicita atât contravaloarea contractelor, cât şi 
daune; necesitatea anulări Încheierii de îndreptare a erorii materiale prin care instanŃa de apel a 
modificat suma stabilită cu titlu de despăgubiri. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că reclamantul a acŃionat parşiv şi cu rea credinŃă, ştiind la 
momentul cumpărării de existenŃa conductei, ştiind că poate profita de acest fapt, cu atât mai mult cu 
cât ştia că această conductă nu poate fi mutată, fiind magistrala oraşului Craiova de alimentare cu apă. 

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a invocat excepŃia nulităŃii motivelor de recurs 
formulate de pârâtă prin întâmpinarea depusă la dosar pentru termenul de judecată din 04.09.2013, 
nulitate întemeiată pe dispoziŃiile art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 2 C.pr.civ.; inadmisibilitatea 
recursului declarat împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale, precum şi tardivitatea acestuia; 
netemeinicia excepŃia de necompetenŃă materială, în condiŃiile în care litigiul este unul civil, iar nu 
comercial (f. 42-45). 

Prin Încheierea civilă nr. 4138/27.09.2013, pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 
SecŃia I Civilă, a fost admisă cererea de strămutare formulată de petenta Compania de Apă O. S.A. 
Craiova şi, în consecinŃă, s-a dispus strămutarea dosarului nr. xxx/215/2009* al CurŃii de Apel 
Craiova, de la această instanŃă, la Curtea de Apel Cluj, cu păstrarea actelor de procedură (f. 84). 

Prin Încheierea nr. 30/16.10.2013, pronunŃată de Curtea de Apel Craiova în dosar nr. 
xxx/215/2009*, s-a dispus scoaterea de pe rolul CurŃii de Apel Craiova a dosarului pendinte şi 
înaintarea acestuia la Curtea de Apel Cluj, ca urmare a admiterii cererii de strămutare. 

Pe rolul CurŃii de Apel Cluj cauza a fost înregistrată sub nr. xxx/215/2009*, la data de 
07.11.2013. 

Recursul reclamantului S.I. este nefondat, iar recursul pârâtei S.C Compania de Apă O. S.A. 
Craiova este fondat în parte. 

Cu privire la recursul reclamantului S.I.. 
Cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Municipiului Craiova. 
Unicul motiv de recurs, din recursul reclamantului, a vizat greşita soluŃionare, de către 

Tribunalul Dolj, a excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Craiova. 
Curtea constată că recursul reclamantului nu este fondat, pentru motivele ce urmează a fi 

expuse: 
Art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 prevede că „serviciile de utilităŃi publice sunt în 

responsabilitatea autorităŃilor administraŃiei publice locale şi se înfiinŃează, se organizează şi se 
gestionează potrivit hotărârilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judeŃene, de asociaŃiile de 
dezvoltare comunitară sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcŃie de 
gradul de urbanizare, de importanŃa economico-socială a localităŃilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă”. 

În acelaşi timp, potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006, „autorităŃile administraŃiei 
publice locale au competenŃă exclusivă, în condiŃiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinŃarea, 
organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcŃionării serviciilor de utilităŃi publice, precum 



şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a unităŃilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităŃi 
publice”. 

Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 prevede că „serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare al localităŃilor, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, se 
află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităŃii administraŃiei publice locale, 
care are drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toŃi 
utilizatorii de pe teritoriul localităŃilor”. 

Potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2006, „consiliile locale (…), au competenŃa exclusivă 
în tot ceea ce priveşte: 

a) aprobarea strategiilor locale de înfiinŃare, organizare, gestiune şi funcŃionare a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 

b) aprobarea programelor de investiŃii privind înfiinŃarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului; 

c) aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului; 
d) adoptarea modalităŃii de gestiune şi aprobarea documentaŃiilor de organizare şi derulare a 

procedurilor de delegare a gestiunii; 
 e) aprobarea indicatorilor de performanŃă ai serviciului”. 
În sfârşit, în conformitate cu art. 17 alin. 1 din aceeaşi lege, „înfiinŃarea, organizarea, 

coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
judeŃelor sau asociaŃiilor de dezvoltare comunitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi exploatarea şi asigurarea funcŃionării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare aferente acestora constituie atribuŃii exclusive ale autorităŃilor administraŃiei publice 
locale, care se exercită în condiŃiile legii”. 

Prin urmare, întreaga economie, atât a Legii generale nr. 51/2006, cât şi a Legi speciale nr. 
241/2006, conferă atribuŃii exclusive în ceea ce priveşte conducerea, coordonarea, responsabilitatea, 
gestionarea, monitorizarea şi controlul serviciilor publice comunitare de alimentare cu apă şi de 
canalizare, la nivelul unei localităŃi, autorităŃii administraŃiei publice locale a localităŃii respective, 
adică, consiliului local. 

Conform art. 23 alin. 1, SecŃiunea a II-a, din Legea nr. 215/2001, „autorităŃile administraŃiei 
publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, 
comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităŃi deliberative, şi primarii, ca autorităŃi executive. 
Consiliile locale şi primarii se aleg în condiŃiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale”. 

Aliniatul 2 al aceluiaşi art. 23 din Legea nr. 215/2001 prevede că „consiliile locale şi primarii 
funcŃionează ca autorităŃi ale administraŃiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, 
oraşe şi municipii, în condiŃiile legii”. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea constată, din coroborarea tuturor dispoziŃiilor legale mai sus 
invocate, că Municipiul Craiova nu justifică în cauză o calitate procesuală pasivă, aşa cum nefondat 
apreciază reclamantul, o atare calitate revenind Consiliului Local al municipiului Craiova. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 304 pct. 9 şi 
art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului. 

Cu privire la recursul pârâtei S.C. Compania de Apă O. S.A. Craiova. 
Cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei S.C. Compania de Apă O. 

S.A., invocată prin recursul pârâtei. 
Obiectul principal al cererii pendinte, astfel cum aceasta a fost precizată de reclamant, îl 

constituie acordarea în favoarea reclamantului a unor despăgubiri „corespunzătoare pentru prejudiciul 
cauzat prin imposibilitatea folosirii terenului său în ultimii trei ani şi pentru viitor, începând cu data 
înregistrării acŃiunii”, petitul având ca obiect obligaŃie de a face, fiind unul subsidiar, întrucât scopul 
urmărit de reclamant prin acest demers judiciar este acela de a fi despăgubit prin limitările aduse 
dreptului său de proprietate asupra terenului situat în Craiova, str. P., judeŃul Dolj. 

Starea de fapt reŃinută în cauză de primele instanŃe – stare de fapt care în recurs nu mai poate fi 
schimbată, întrucât în recurs nu se mai pot reaprecia probele şi reanaliza starea de fapt, dat fiind că 
dispoziŃiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au fost abrogate, astfel încât, în recurs nu se mai pot analiza 



niciun fel de chestiuni de netemeinicie a hotărârii recurate -, relevă împrejurarea că reclamantul S.I. 
este proprietarul tabular al imobilului situat în Craiova, str. P., judeŃul Dolj, aspect confirmat şi de 
cartea funciară nr. 207135, CF vechi nr. 43994, nr. cadastral 19602 (f. 13, din dosar nr. xxx/215/2009* 
al Judecătoriei Craiova). 

Aceeaşi stare de fapt relevă împrejurarea că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate 
asupra terenului litigios prin două contracte de vânzare-cumpărare, după cum urmează:  

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 975/24.02.1998, de B.N.P. Găgeatu 
Ilie, reclamantul S.I., necăsătorit, a cumpărat de la numiŃii Ciucă Constantin şi I.I., „terenul intravilan 
în suprafaŃă de 827 mp, teren ce face parte dintr-o suprafaŃă totală de 21800 mp, teren situat în 
municipiul Craiova, judeŃul Dolj, tarlaua 16, parcela 1”, cu delimitările menŃionate în contractul de 
vânzare-cumpărare, făcându-se menŃiunea că acest teren a fost dobândit, în cotă de ½ de Ciucă 
Constantin, prin efectul Legii nr. 18/1991, în baza titlului de proprietate nr. 1237-48427/20.07.1994, 
iar în cotă de ½-a parte de I.I., prin contractul de donaŃie autentificat sub nr. 9025/03.10.1996 de 
B.N.P. G.C. şi transcris sub nr. 15589/1996 (f. 3 dosar nr. xxx/63/2009 al Tribunalului Dolj). 

În contract s-a stipulat clauza conform, căruia cumpărătorul S.I. cunoaşte situaŃia de drept şi de 
fapt a terenului pe care îl cumpără, ştie că acesta a fost dobândit de vânzător în modul arătat mai sus, 
că nu este grevat de sarcini, nu a ieşit din circuitul civil, şi nu e trecut în proprietatea statului în baza 
vreunui act normativ, înŃelegând să îl cumpere pe riscul său, fără ca prin aceasta să îi elibereze pe 
vânzători de evicŃiunea prevăzută de art. 1337 C.civ. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 86/28.01.2009 de B.N.P. AsociaŃi 
P.E. şi P.A.D., reclamantul a cumpărat de la D.V. şi D.C., terenul intravilan situat în Craiova, tarla 16, 
parcela 1, în suprafaŃă totală de 48 mp, cu nr. cadastral provizoriu 11340 (f. 4, 5). 

Nu se contestă în speŃă faptul că o parte din terenul reclamantului, respectiv, suprafaŃa de 298 
mp teren, este afectată de conducta magistrală de apă care alimentează municipiul Craiova, conductă 
care nu poate fi mutată pe domeniul public şi care este înscrisă în H.C.L. Craiova nr. 457/2005 la 
poziŃia 1834, fiind amplasată în acest loc din anul 1971 (f. 47-51 dosar nr. xxx/215/2009*, f. 6 dosar 
nr. xxx/215/2009), conducta făcând parte din sistemul public de alimentare cu apă al municipiului 
Craiova, conform Legii nr. 51/2006. 

Aceeaşi stare de fapt a relevat împrejurarea că pârâta Compania de Apă O. S.A. este operator al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi are în administrare sistemul public de alimentare cu 
apă al municipiului Craiova, conform Legii nr. 241/2006, calitate în care pârâta are un drept de 
servitute asupra terenului, cu titlu gratuit, servitute care se exercită pe toată durata existenŃei sistemului 
de alimentare cu apă, iar potrivit Legii nr. 213/1998, proprietarul reŃelelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare este Consiliul Local al municipiului Craiova, pârâta recurentă fiind doar administratorul 
acesteia. 

Art. 12 alin. 3, 4 şi 5 din Legea nr. 213/1998, forma actualizată valabilă la data de 30 aprilie 
2009 – data înregistrării acŃiunii pendinte -, formă actualizată în vigoare de la 26 martie 2004 până la 
12 iunie 2011, prevede următoarele:  

„(3) Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa folosească bunul si sa dispună de 
acesta, in condiŃiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare. Dreptul de administrare va 
putea fi revocat numai daca titularul sau nu-si exercita drepturile si nu-si executa obligaŃiile născute 
din actul de transmitere. 

(4) In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanŃa titularul acestui drept va sta in 
nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de 
administrare are obligaŃia sa arate instanŃei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit 
prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare răspunde, in condiŃiile 
legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaŃii. De asemenea, 
neîndeplinirea acestei obligaŃii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

 (5) In litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul FinanŃelor, iar unităŃile 
administrativ-teritoriale, de către consiliile judeŃene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti 
sau de consiliile locale, care dau mandat scris, in fiecare caz, preşedintelui consiliului judeŃean sau 
primarului. Acesta poate desemna un alt funcŃionar de stat sau un avocat care sa-l reprezinte in fata 
instanŃei”. 



Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, a intrat în vigoare la data 
de 21.03.2007, în forma sa iniŃială, în timp ce forma republică a intrat în vigoare la data de 5 martie 
2013. 

Această lege, nr. 51/2006, este legea generală în materia reglementării serviciilor comunitare de 
utilităŃi publice, în timp ce legea specială în domeniu este Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, această din urmă lege, în redactarea sa iniŃială, intrând în vigoare la 
data de 21.03.2007, în timp ce forma republicată a acestei legi a intrat în vigoare la data de 08.02.2013. 

Având în vedere că cererea introductivă de instanŃă a fost înregistrată la data de 30.04.2009, 
deci anterior intrării în vigoare a formelor republicate ale celor două legi, este evident că în speŃă sunt 
aplicabile dispoziŃiile Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 241/2006 în redactarea în vigoare la data de 21 
martie 2007, redactare care a rămas în vigoare până la data modificării acestor legi şi a republicării 
formelor modificate. 

Legea generală nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, defineşte în art. 1 
alin. 2 ce anume se înŃelege prin servicii comunitare de utilităŃi publice, precizând că „în înŃelesul 
prezentei legi, serviciile comunitare de utilităŃi publice, denumite în continuare servicii de utilităŃi 
publice, sunt definite ca totalitatea activităŃilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeŃelor sub conducerea, coordonarea şi 
responsabilitatea autorităŃilor administraŃiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinŃelor 
comunităŃilor locale, prin care se asigură” utilităŃile enumerate în acest act normativ. 

Tot Legea nr. 51/2006 defineşte în art. 2 alin. 1 lit. g ce anume se înŃelege prin operator al 
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, arătând că operator este „persoană juridică română sau 
străină care are competenŃa şi capacitatea recunoscute prin licenŃă de a furniza/presta, în condiŃiile 
reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilităŃi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi 
exploatarea sistemului de utilităŃi publice aferent acestuia. Operatori pot fi: autorităŃile administraŃiei 
publice locale sau o structură proprie a acestora cu personalitate juridică; asociaŃiile de dezvoltare 
comunitară; societăŃile comerciale înfiinŃate de autorităŃile administraŃiei publice locale sau de 
asociaŃiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităŃilor administrativ-teritoriale; societăŃile 
comerciale cu capital social privat sau mixt”. 

Art. 33 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 prevede că „au calitatea de operator furnizorii/ prestatorii 
de servicii de utilităŃi publice care îşi desfăşoară activitatea pe baza licenŃei eliberate în condiŃiile art. 
38 de autorităŃile de reglementare competente”. 

La rândul său, Legea specială nr. 241/2006 reglementează în art. 25 alin. 1 calitatea de 
operator al serviciilor comunitare de utilităŃi publice, precizând că „au calitatea de operatori 
furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care asigură funcŃionarea, 
gestionarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente 
serviciului şi care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei licenŃe. Operatorii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare sunt definiŃi potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 51/2006”. 

Din coroborarea dispoziŃiilor legale mai sus citate rezultă în mod neîndoielnic că în speŃă are 
calitatea de operator al serviciului comunitar de apă şi canalizare pârâta recurentă S.C. Compania de 
Apă O. S.A. Craiova, calitate în care, în mod evident, aceasta justifică în cauză calitatea procesuală 
pasivă. 

Drept urmare, Curtea constată că acest motiv de recurs, din recursul pârâtei, este nefondat. 
Cu privire la motivul de recurs, din recursul pârâtei, referitor la neîndeplinirea în cauză a 

condiŃiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. 
Reclamantul şi-a întemeiat cererea introductivă de instanŃă, din punct de vedere juridic, pe 

prevederile art. 480 C.civ., iar nu pe dispoziŃiile art. 998 – art. 999 C.civ., texte care constituie sediul 
legal al răspunderii civile delictuale. 

Considerentele pentru care reclamantul a solicitat despăgubiri, pentru lipsa de folosinŃă a 
terenului afectat de conducta magistrală de apă care alimentează Municipiul Craiova, nu sunt 
dispoziŃiile art. 998 - 999 C.civ., respectiv, repararea prejudiciului cauzat reclamantului prin săvârşirea 
unei fapte ilicite, ci limitarea dreptului de proprietate al reclamantului asupra terenului afectat de 
traversarea acestei conducte. 

Chiar dacă pârâta recurentă are dreptate atunci când susŃine că în cauză nu sunt îndeplinite toate 
condiŃiile prevăzute de lege pentru angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv, fapta ilicită 



cauzatoare de prejudiciu şi vinovăŃia pârâtei recurente, totuşi, Curtea constată că aceste critici din 
recursul pârâtei reprezintă practic cereri noi formulate pentru prima dată în recurs, excedând obiectului 
cauzei, în condiŃiile în care reclamantul nu şi-a întemeiat niciodată acŃiunea pe dispoziŃiile art. 998 - 
999 C.civ. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea constată că aceste critici din recursul pârâtei exced obiectului 
cauzei. 

Cu privire la motivele de recurs prin care se critică fondul cauzei. 
Art. 44 alin. 5 din ConstituŃie prevede că pentru lucrări de interes general autoritatea publică 

poate folosi subsolul oricărei proprietăŃi imobiliare, cu obligaŃia de a despăgubi proprietarul pentru 
daunele aduse solului, plantaŃiilor, sau construcŃiilor, precum şi alte daune imputabile autorităŃii. 

Curtea constată că, în speŃă, nu este întrunită cerinŃa impusă de acest text constituŃional, 
respectiv, existenŃa unor daune imputabile autorităŃii, adică, culpa autorităŃii. 

Legea nr. 51/2006, legea generală în materia serviciilor comunitare de utilităŃi publice, conŃine 
reglementări de ordin general cu privire la modalitatea în care operatorii de servicii comunitare de 
utilităŃi publice au drept de servitute legală asupra sistemelor de utilităŃi publice, destinate acestor 
servicii, prevăzând în art. 5 alin. 2 că „operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităŃi publice, 
indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau Ńara de origine, au 
dreptul de servitute legală asupra sistemelor de utilităŃi publice destinate realizării serviciilor”. 

Art. 36 alin. 1 lit. d din Legea nr. 51/2006 prevede că operatorii serviciilor de utilităŃi publice 
au obligaŃia „să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 
culpă, inclusiv pentru restricŃiile impuse deŃinătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecŃie 
instituite, conform prevederilor legale”, zonă de protecŃie care este definită în art. 4 alin. 3 din aceeaşi 
lege, ca reprezentând zona necesară „pentru asigurarea protecŃiei şi funcŃionării normale a sistemelor 
de utilităŃi publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se 
instituie zone de protecŃie şi de siguranŃă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de 
autorităŃile competente”. 

În acelaşi timp, art. 36 alin. 1 lit. f din aceeaşi lege prevede că operatorii serviciilor de utilităŃi 
publice au obligaŃia „să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile şi 
obiectivele afectate de lucrările de intervenŃie sau de investiŃii în starea anterioară începerii acestor 
lucrări”. 

Art. 37 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 defineşte noŃiunea de „ocupare temporară ” a unor 
terenuri pentru lucrări de intervenŃie, precizând că „ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări 
de intervenŃie, înfiinŃare, extindere, retehnologizare, reparaŃii şi revizii planificate la sistemele de 
utilităŃi publice, care se execută într-o perioadă mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului 
prealabil al deŃinătorilor de terenuri şi cu plata despăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor 
din vecinătatea sistemelor de utilităŃi publice, operatorii au obligaŃia să plătească despăgubiri acestora, 
în condiŃiile legii”. 

Analiza coroborată a acestor dispoziŃii legale, mai sus citate, confirmă concluzia potrivit căreia 
astfel de despăgubiri, despre care face vorbire art. 36 lit. d, respectiv, chiriile despre care face vorbire 
art. 36 lit. f, sunt datorate ca urmare a folosirii temporare a terenurilor, folosinŃă temporară generată 
de efectuarea unor lucrări de intervenŃie, dintre cele menŃionate de art. 37 alin. 4, despăgubirile fiind 
datorate exclusiv pentru prejudiciile cauzate, în aceste ipoteze reglementate de art. 36 lit. d şi f din 
lege, din culpa operatorului serviciului de utilitate publică. 

Or, în speŃă, pe de o parte, nu se poate reŃine existenŃa vreunei culpe a pârâtei recurente, având 
în vedere că, la data la care reclamantul a cumpărat acest teren, magistrala de apă exista deja, iar 
reclamantul, aşa cum a menŃionat prin contractul autentic de vânzare-cumpărare, a cumpărat pe riscul 
său, astfel încât acesta are la îndemână un demers judiciar nu împotriva pârâtei recurente, ci împotriva 
vânzătorilor, fie o acŃiunea în răspundere pentru vicii ascunse, fie o acŃiune în răspundere pentru 
evicŃiune în condiŃiile prevăzute de Vechiul Cod civil, în vigoare la data încheieri contractului autentic 
de vânzare-cumpărare. 

Pe de altă parte, în cauza pendinte nu este întrunită condiŃia despre care fac vorbire textele 
legale anterior invocate, respectiv, aceea a folosirii temporare a terenului. 



Curtea constată, pe cale de consecinŃă, că aceste dispoziŃii legale, din Legea nr. 51/2006, nu pot 
fundamenta juridic pretenŃiile deduse judecăŃii de către reclamant prin cererea pendinte. 

Legea specială nr. 241/2006 nuanŃează şi reglementează în concret condiŃiile în care se exercită 
acest drept de servitute legală şi în ce ipoteze, strict prevăzute de această lege, pot fi acordate 
despăgubiri pentru proprietarii terenurilor afectate de serviciile publice de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

Astfel, în conformitate cu dispoziŃiile art. 26 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, „dreptul de 
servitute se exercită pe toată durata existenŃei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru 
executarea lucrărilor necesare întreŃinerii şi exploatării sistemelor respective.  

Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietăŃilor afectate de sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenŃei acestuia.  

Dacă, cu ocazia intervenŃiilor pentru retehnologizări, reparaŃii, revizii, avarii, se produc pagube 
proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorii au obligaŃia să 
le plătească acestora despăgubiri, în condiŃiile legii. 

 Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru 
prejudiciile cauzate.  

Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părŃilor sau, în cazul în care părŃile nu se 
înŃeleg, cuantumul se stabileşte prin hotărâre judecătorească”. 

Curtea constată că din analiza acestui text legal rezultă următoarele concluzii juridice: 
Dreptul de servitute este unul legal şi cu titlu gratuit. 
Dreptul de servitute se exercită pe toată durata existenŃei sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreŃinerii şi exploatării sistemelor respective. 
Proprietarul terenului afectat de astfel de servituŃi are dreptul la despăgubiri doar dacă „cu 

ocazia intervenŃiilor pentru retehnologizări, reparaŃii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor 
din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare”. 

Chiar şi în ipoteza în care s-ar provoca astfel de pagube, despăgubirile se vor stabili „în 
condiŃiile legii”. 

Cu alte cuvinte, exercitarea unor astfel de servituŃi legale este gratuită, iar eventualele 
despăgubiri, care vor fi stabilite în condiŃiile legii, sunt datorate doar pentru daunele produse cu 
ocazia intervenŃiilor. 

În speŃă, reclamantul nu solicită despăgubiri pentru daunele produse cu ocazia efectuării unor 
intervenŃii la conducta de apă ce afectează parte din terenul său, ci solicită despăgubiri pentru faptul că 
dreptului său de proprietate i s-a adus o limitare. 

Or, în condiŃiile în care legea specială în materie, ca de altfel şi legea generală, prevăd în mod 
expres că o astfel de servitute este una legală, este de domeniul evidenŃei că o astfel de servitute legală 
va aduce, implicit, limitări dreptului de proprietate asupra terenului afectat de o astfel de servitute 
legală. 

Singura posibilitate conferită proprietarilor unor astfel de terenuri afectate de servicii 
comunitare de utilităŃi publice, este cea prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, ipoteză cu 
care instanŃa nu a fost învestită în prezenta cauză. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea constată că reclamantul nu este îndreptăŃit, nici în temeiul Legii 
nr. 241/2006, la a pretinde despăgubiri pentru lipsa de folosinŃă a terenului afectat de această conductă 
de apă, după cum nu este îndreptăŃit la despăgubiri nici pentru faptul că aceasta servitute legală aduce 
o limitare, absolut legală, dreptului său de proprietate. 

Aşa fiind, Curtea constată că, în aceste limite, recursul pârâtei este fondat, impunându-se a fi 
admis ca atare. 

Cu privire la recursul promovat împotriva Încheierii de îndreptare a erorii materiale din 
29.04.2013. 

Încheierea de îndreptare a erorii materiale pronunŃată de Tribunalul Dolj la data de 29.04.2013 
i-a fost comunicată pârâtei recurente la data de 17 mai 2013, aspect confirmat de dovada de 
comunicare aflată la fila 90 din dosarul Tribunalului Dolj. 

Potrivit art. 2813 teza I C.pr.civ., încheierile pronunŃate în temeiul art. 281 C.pr.civ. sunt supuse 
aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile în legătură cu care s-a solicitat îndreptarea erorii materiale. 



Prin urmare, Încheierea de îndreptare a erorii materiale din 29.04.2013 putea fi atacată cu 
recurs în termen de 15 zile de la data comunicării, aşa cum prevede art. 301 C.pr.civ. 

Or, această încheiere de îndreptare a erorii materiale a fost criticată de către pârâtă abia prin 
întâmpinarea înregistrată la Registratura CurŃii de Apel Craiova la data de 03.09.2013, depusă la 
dosarul cauzei pentru termenul de judecată din 04.09.2013. 

Aşa fiind, în temeiul art. 2813 C.pr.civ., coroborat cu art. 301 C.pr.civ., Curtea va respinge ca 
tardiv recursul declarat de pârâta S.C. Compania de Apă O. S.A. Craiova în contra Încheierii de 
îndreptare a erorii materiale din 29.04.2013, pronunŃată de Tribunalul Dolj în dosar nr. xxx/215/2009*. 

Cu privire la celelalte motive de recurs invocate prin scriptul intitulat „întâmpinare”, 
înregistrat la Registratura CurŃii de Apel Craiova la data de 03.09.2013, depusă la dosarul cauzei 
pentru termenul de judecată din 04.09.2013 (f. 24), Curtea constată că acestea au fost formulate după 
împlinirea termenului legal de motivare a recursului, intrând astfel sub incidenŃa excepŃiei decăderii. 

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

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

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

În speŃă, decizia recurată i-a fost comunicată pârâtei la data de 07.05.2013, conform dovezii de 
comunicare aflată la fila 87 dosar Tribunal, astfel încât, termenul de 15 zile pentru motivarea 
recursului, prevăzut de art. 303 alin. 2, începe să curgă la data de 07 mai 2013. 

Or, „întâmpinarea” prin care au fost invocate motive noi de recurs a fost înregistrată la 
Registratura CurŃii de Apel Craiova la data de 03.09.2013, cu mult după împlinirea termenului legal de 
motivare a recursului. 

De altfel, prin răspunsul la întâmpinarea pârâtei, reclamantul a invocat excepŃia nulităŃii acestor 
motive de recurs, formulate prin „întâmpinarea” depusă de pârâtă, pe motiv că prin aceasta pârâta a 
încălcat dispoziŃiile art. 303 alin. 1 şi art. 306 C.pr.civ. 

Art. 103 alin. 1 teza I C.pr.civ. prevede că neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea. 

Drept urmare, Curtea constată că toate motivele de recurs invocate prin această „întâmpinare” 
intră sub incidenŃa excepŃiei decăderii recurentei din dreptul de a-şi mai preciza, completa ori dezvolta 
motivele de recurs, afară de eventualele motive de ordine publică. 

Singurul motiv de recurs de ordine publică invocat prin această „întâmpinare”, este cel referitor 
la necompetenŃa materială a Tribunalului Dolj şi a Judecătoriei Craiova, decurgând din aceea că litigiul 
ar fi unul comercial, iar nu civil. 

Cu privire la motivul de recurs de ordine publică vizând necompetenŃa Judecătoriei Craiova şi 
a Tribunalului Dolj, pe motiv că litigiul este unul comercial, iar nu unul civil. 

Este indiscutabilă în speŃă natura juridică a litigiului pendinte, acela de litigiu civil, având ca 
obiect o obligaŃie de a face şi despăgubiri întemeiate pe art. 480 C.civ. 

Însă, Curtea constată că împotriva sentinŃei civile nr. 1122/04.06.2009 a Tribunalului Dolj – 
SecŃia Contencios Administrativ şi Fiscal, prin care a fost admisă excepŃia de necompetenŃă materială 
a acestei instanŃe, cu consecinŃa declinării competenŃei în favoarea Judecătoriei Craiova, în temeiul art. 
1 pct. 1 C.pr.civ., recurenta nu a exercitat calea de atac a recursului, declinarea de competenŃă 
rămânând astfel irevocabilă. 

Drept urmare, Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat. 
Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 304 pct. 9 şi 

art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului, va admite în parte 



recursul pârâtei împotriva deciziei nr. 137/2013 a Tribunalului Dolj, conform dispozitivului prezentei 
decizii. 

Este adevărat că modalitatea în care prima instanŃă a soluŃionat excepŃiile lipsei calităŃii 
procesuale pasive a Consiliului Local Craiova şi a Municipiului Craiova, prin Primar, nu concordă cu 
opinia CurŃii de Apel Cluj referitoare la temeinicia/netemeinicia acestor excepŃii, dar nu este mai puŃin 
adevărat că împotriva sentinŃei civile nr. 12.074/17.09.2012 a Judecătoriei Craiova, pronunŃată în dosar 
civil nr. 21.204/215/2009*, a exercitat calea de atac a apelului doar reclamantul, nu şi pârâŃii, iar 
reclamantului nu i se poate agrava situaŃia în propria cale da atac. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., intimatul S.I. va fi obligat să îi plătească recurentei 
Compania de Apă O. S.A. suma de 2.520,61 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând taxă 
judiciară de timbru şi timbru judiciar (f. 11). 

 
 
 
 
 
 

6. GrăniŃuire. Stabilire pe baza semnelor de hotar 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4445 din 15 noiembrie 2013  

Prin SentinŃa civilă nr. 3813/27.09.2012, aJudecătoriei Turda s-a admis în parte acŃiunea 
formulată şi precizată de către reclamanta V.I.V. în contradictoriu cu pârâŃii F.D., F.M.V. şi F.V.H., şi 
în consecinŃă: s-a dispus grăniŃuire imobilului proprietatea reclamantei, înscris în CF nr. 1018 Poiana, 
A+1, top. nr. 170 şi 171, faŃă de imobilul proprietatea pârâŃilor, înscris în CF nr. 1258 Poiana, A+3. 
top. nr. 172/1/1, 173/1/1, în varianta 2 a raportului de expertiză tehnică efectuat de expert M.M.T.. 

S-a respins acŃiunea formulată şi precizată pentru rest. Au fost obligaŃi pârâŃii să plătească 
reclamantei suma de 1100 lei ce reprezintă ½ din onorariul expertului, cu titlu de cheltuieli de judecată 
şi de asemenea, a fost obligată reclamanta să plătească pârâŃilor suma de 1071 lei reprezentând 
onorariu avocaŃial, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 389 din 11.09.2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de V.I.V. împotriva SentinŃei civile nr. 3813/2012, dosar nr. 2550/328/2008 al 
Judecătoriei Turda, care a fost păstrată în întregime.  

Apelanta a fost obligată să plătească intimaŃilor F.D., F.M.V. şi F.V.H. suma de 1200 lei, 
cheltuieli de judecată în apel.  

 Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reŃinut că potrivit art. 584 C. civil orice proprietar poate 
îndatora pe vecinul său la grăniŃuirea proprietăŃii lipite cu a sa. Cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe 
jumătate. 

 În principiu, grăniŃuirea reprezintă o operaŃiune de determinare prin semne exterioare a 
limitelor dintre două proprietăŃi vecine menite să apere dreptul de proprietate şi se dispune atât în cazul 
unei inexistenŃe de delimitări între proprietăŃi cât şi în situaŃia în care astfel de semne exterioare există, 
dar sunt contestate de părŃi. 

 Prin soluŃionarea cererii, a trebuit reconstituit vechiul hotar între proprietăŃile învecinate, la 
origine nelitigios şi în acest sens au trebuit administrate toate probele necesare pentru stabilirea acestui 
vechi hotar.  

Prealabil trebuie reŃinut că în cauză, în ambele cicluri procesuale, au fost administrate probe în 
susŃinerea pretenŃiilor părŃilor. Urmărind a se reconstitui vechiul hotar, a fost necesar ca prin probe 
testimoniale să se determine vechiul traseu al mejdiei iar pentru punerea în executare a hotărârii, un 
specialist în materia topografie să realizeze lucrarea specifică. Cu alte cuvinte fiind evident că în unele 
situaŃii vechea mejdie a fost stabilită cu mult timp înainte şi la faŃa locului să nu existe semne 
exterioare evidente, opinia expertului trebuie coroborată cu probele testimoniale şi din coroborarea 
tuturor probelor trasă concluzia. 

Aşa cum a reŃinut şi instanŃa de fond, susŃinerile legate de suprafaŃa de teren, în cazul 
reclamantei apelante, mai mică decât cea înscrisă în cartea funciară, nu au putut constitui temei în 
stabilirea graniŃei potrivit pretenŃiilor acesteia, întrucât cartea funciară nu garantează întinderea 
dreptului înscris în cartea funciară, ci doar existenŃa dreptului. 



În speŃa de faŃă cu privire la acest aspect a trebuit reŃinut un lucru recunoscut la interogatoriu şi 
din probaŃiunea testimonială, respectiv că vechea stradă a suferit modificări, ceea ce implicit a putut 
avea consecinŃe şi asupra suprafeŃei fondurilor. 

În acelaşi interogator reclamanta a recunoscut, la întrebările 3 şi 4, că gardul nou construit nu a 
fost mutat şi vechiul gard există şi în prezent. PoziŃia exprimată în interogatoriul luat lui F.D. la 
întrebarea 2 nu a avut valenŃa unei recunoaşteri a traseului liniei despărŃitoare, ci doar a unei poziŃii 
exprimate în legătură cu o eventuală nouă convenŃie, dar a cărei valorificare nu a fost solicitată.  

ProbaŃiunea testimonială administrată atât în faŃa instanŃei de fond dar şi în apel a confirmat că 
gardul existent în prezent a fost edificat pe linia despărŃitoare existentă anterior, realizată printr-un 
gard de lemn şi care a constituit vechiul hotar. 

InstanŃa de fond în mod corect a analizat declaraŃiile administrate în faŃa sa, dând eficienŃă 
declaraŃiei dată de Z.V.. Această declaraŃie s-a coroborat şi cu declaraŃia lui R.I. administrată în faŃa 
instanŃei de apel care a confirmat că actualul gard începe din acelaşi loc, iar distanŃa dintre gardul 
vechi şi casa fam. F. nu era aceeaşi de-a lungul întregii case, practic linia gardului şi linia casei nefiind 
paralele. 

Martora R. a declarat că gardul începea de la stradă şi continua într-o linie dreaptă până la 
colŃul casei fam. F., declaraŃie care a fost în concordanŃă cu declaraŃia martorului A., care a declarat că 
antecesorii săi au încuviinŃat ca fam. F. să îşi amplaseze casa respectiv un colŃ al acesteia în mejdie. 

DeclaraŃia martorei F.S. administrată în faŃa instanŃei de apel nu a putut fi reŃinută decât parŃial, 
cu privire la afirmaŃia că gardul vechi de lemn începea de la stradă şi continua în linie dreaptă până la 
colŃul proprietăŃii fam. F.. Şi această declaraŃie a fost în măsură să dovedească că vechiul gard nu era 
paralel cu casa fam. F.. 

DeclaraŃia acestei martore cu privire la mutarea punctului de mejdie de la stradă înspre 
interiorul terenului fam. V. nu a putut fi reŃinut chiar dacă în parte a fost susŃinută şi de poziŃia 
martorei F.M., întrucât ambele martore recunosc existenŃa viŃei de vie de-a lungul gardului vechi, 
traseu pe care este amplasat actualul gard. Pe de altă parte declaraŃia martorei F. nu a putut fi reŃinută 
ca obiectivă, în condiŃiile în care, deşi a afirmat faptul locuirii în zonă de foarte mulŃi ani, declaraŃiile 
sale au fost doar în sensul unor aproximări.  

InstanŃa de fond în mod corect a reŃinut şi analizat declaraŃia martorei N. în condiŃiile în care 
între părŃi au existat litigii iar declaraŃia sa nu s-a coroborat cu alte probe administrate în dosar. Din 
planurile anexă depuse de către părŃi în faŃa instanŃei de fond a fost evident că în dreptul imobilelor din 
litigiu str. C. face o curbă, astfel încât amplasarea casei fam, F. fiind în curbă nu putea să fie paralelă 
cu restul laturilor. 

Nici criticile referitoare la raportul de expertiză nu au fost întemeiate în condiŃiile în care 
expertul a indicat în cuprinsul raportului de expertiză toate constatările făcute cu privire la stâlpii de 
lemn, respectiv stâlpi de beton. 

Planşele fotografice anexate au fost în mod corect interpretate de către instanŃă, acestea fiind în 
măsură să probeze existenŃa vechiului gard de plasă şi a viei precum şi traseul, distanŃa inegală între 
casa fam. F. şi vechiul gard, respectiv traseul actualului gard pe vechiul gard. De altfel, şi la 
interogator apelanta a recunoscut edificarea actualului gard pe vechiul gard. 

Chiar dacă instanŃa nu a reŃinut în integralitate declaraŃia martorului A. a fost evident că 
planurile anexate la raportul de expertiză au fost în măsură să dovedească amplasarea unui colŃ al casei 
fam. F. în apropierea mejdiei.  

DeclaraŃiile martorelor F. şi F. cu privire la mutarea gardului înspre fam. V., privitor punctul de 
început al mejdiei, de la stradă, nu au putut fi primite întrucât din analiza planurilor anexă la 
autorizaŃia de construire act emis în 1980, a rezultat că frontul la stradă al imobilului situat la nr. 106, 
aparŃinând în prezent reclamantei, era de 12,5 m, aceeaşi distanŃă fiind identificată şi în raportul de 
expertiză ca fiind frontul la stradă dacă se are în vedere stabilirea mejdiei pe linia A-B, varianta 2. În 
situaŃia solicitată de reclamantă, varianta 1, deplasarea gardului s-a realizat pe o lungime de 2,51 m 
modificare care nu a fost susŃinută de niciuna din probele administrate. 

Pentru aceste considerente, a respins ca nefondat apelul declarat de V.I.V. împotriva SentinŃei 
civile nr. 3813/2012, a Judecătoriei Turda, care a fost păstrată în întregime. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta V.I.V. solicitând admiterea recursului, 
trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj şi obligarea intimaŃilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că a observat că deşi a promovat iniŃial o acŃiune cu 
care a fost de acord investind o suma însemnată de bani (onorar avocat, taxa timbru şi taxa expertiza), 
ulterior reprezentanta sa a modificat-o, nefiind niciodată întrebată de acest aspect. Daca ar fi dorit 
rectificarea suprafeŃei scriptice de 907 mp la cea reala de 304 mp, putea să facă acest lucru printr-o 
simpla cerere adresata OCPI anexând o expertiză cadastrală. Aşa cum se arata în acŃiunea introductivă, 
situaŃia delimitării celor doua parcele (de la nr. 106 şi 108) s-a agravat, prin aceea că pârâŃii au pătruns 
şi mai mult în terenul aflat în proprietatea sa. 

Nu este adevărat că nu au existat neînŃelegeri anterioare. Recurenta, aşa cum este şi dovada 
anexată la dosar, a introdus şi o plângere penală. 

Nu este normal ca pârâŃii să aibă o suprafaŃa reală mai mare decât cea din CF pentru care nu 
plătesc impozit iar ea să aibă o suprafaŃă mai mică plătind impozit pentru suprafaŃa scriptică. Dacă 
pârâtul nu ar fi ocupat o porŃiune de teren din acela al recurentei, aşa cum a arătat mai sus, nu ar fi 
promovat prezenta acŃiune. Se pune întrebarea, de ce nu a introdus pârâtul o acŃiune de rectificare de 
CF? 

InstanŃa nu face nici măcar o referire la cererea reprezentantei sale de la fond, raportat la 
rectificare. 

Referitor la AutorizaŃia de construire nr. 58, nu se poate spune că este un act juridic opozabil 
recurentei, deoarece nu i-a fost comunicat decât în timpul procesului. În plus, la eliberarea acestuia ar 
fi trebuit să fie date declaraŃii notariale de către vecinii limitrofi, respectiv recurenta. 

Referitor la gardul pe care solicită a-l desfiinŃa pârâŃii, se face o gravă confuzie. Astfel, va 
lamuri instanŃa cu anumite aspecte: poza 1 depusă la dosar, demonstrează faptul că drumul din faŃă nu 
a dus la micşorarea suprafeŃei terenului recurentei. Se poate observa stâlpul vechi, care nu şi-a 
modificat poziŃia, poza 2 depusă la dosar demonstrează poziŃionarea gardului iniŃial (de culoare maro) 
iar ulterior s-a făcut gardul de culoare roşie (la care fac referire), în poza 3 se vede mai clar cele arătate 
anterior, declaraŃiile martorului A. date în faŃa instanŃei sunt contrare cu cele date în dosarul penal. În 
acesta, arată că viŃa de vie a fost plantată de către bunicul său. 

Chiar şi pârâtul F., audiat în dosarul penal, arată că viŃa de vie a fost amplasată pe gardul 
despărŃitor, nicidecum aşa cum se arată în expertiză. 

Chiar dacă au fost audiaŃi martori propuşi de către recurentă, declaraŃiile acestora nu au fost 
luate în considerare. Mălinul la care a făcut referire, pe poza anexată la dosar se vede urma acestuia, 
respective că era pe aceeaşi linie cu viŃa de vie şi pomii fructiferi. Aceştia nu erau plantaŃi pe mejdia 
dintre proprietăŃi, ci în interiorul curŃii recurentei. 

IntimaŃii F.D., F.M.V. şi F.V.H. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea 
recursului ca nefundat, menŃinerea deciziei atacate şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de 
judecată pe care le vor preciza în faŃa instanŃei.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Curtea, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 137 alin. 1 C.pr.civ., constată că este 
incidentă excepŃia inadmisibilităŃii acelor motive de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, 
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. 

Sunt astfel de motive cele care se referă la AutorizaŃia de construire nr. 58, opozabilitatea 
acesteia, faptul că ar fi trebuit să fie date declaraŃii notariale de către vecinii limitrofi, analiza 
fotografiilor depuse la dosar şi a faptelor ce rezultă din acestea, declaraŃiile martorului A., declaraŃia 
pârâtului F. din dosarul penal, declaraŃiile martorilor propuşi de către recurentă. 

De asemenea, motivul de recurs referitor la nepronunŃarea instanŃei de apel asupra rectificării 
de C.F. a fost formulat pentru prima dată în calea de atac a recursului, astfel că este inadmisibil, fiind 
invocat omisso medio. 

În ce priveşte celelalte motive de recurs, recurenta a arătat că a observat că deşi a promovat 
iniŃial o acŃiune cu care a fost de acord investind o suma însemnată de bani, ulterior reprezentanta sa a 
modificat-o, nefiind niciodată întrebată de acest aspect. Dacă ar fi dorit rectificarea suprafeŃei scriptice 



de 907 mp la cea reala de 304 mp, putea să facă acest lucru printr-o simpla cerere adresata OCPI 
anexând o expertiză cadastrală. Aşa cum se arata în acŃiunea introductivă, situaŃia delimitării celor 
doua parcele (de la nr. 106 şi 108) s-a agravat, prin aceea că pârâŃii au pătruns şi mai mult în terenul 
aflat în proprietatea sa. 

Curtea reŃine că acest motiv de recurs este nefondat deoarece reprezentanta reclamantei a depus 
o precizare de acŃiune la data de 29.05.2012 iar la termenul imediat următor din data de 20.09.2012, 
când cauza a şi rămas în pronunŃare, a fost prezentă şi reclamanta personal, iar în prezenŃa acesteia 
reprezentanta reclamantei a solicitat admiterea acŃiunii, aşa cum a fost precizată. 

În condiŃiile în care reclamanta era prezentă şi nu a obiectat la concluziile reprezentantului ei cu 
privire la precizarea de acŃiune se presupune că acesta era mandatul dat. Chiar şi dacă nu ar fi fost 
prezentă partea, problema unei precizări de acŃiuni nu poate fi analizată decât în cadrul verificării 
mandatului dat avocatului, cu privire la care instanŃa nu a fost investită, prin urmare va presupune că 
avocatul a acŃionat în limitele mandatului. 

Faptul că prin delimitarea celor doua parcele pârâŃii au pătruns şi mai mult în terenul aflat în 
proprietatea sa este doar o susŃinere a recurentei, pentru că aceasta a investit instanŃa cu grăniŃuirea 
parcelelor iar în cadrul acesteia se analizează unde se situează limita dintre proprietăŃi. Sigur că dacă 
limita se situează în alt loc decât cel pe care o parte îl consideră faptic va trebui respectată limita 
stabilită de instanŃă, fără a se putea considera simpla schimbare din stare de fapt în limită stabilită de 
instanŃă ca aducând un prejudiciu părŃii. 

În ce priveşte motivul de recurs că este sau nu adevărat că au existat neînŃelegeri anterioare, nu 
este fondat, fiind de altfel fără relevanŃă existenŃa unor astfel de neînŃelegeri, cât timp obiectul acŃiunii 
îl constituie în prezent chiar grăniŃuirea, ceea ce presupune existenŃa unei dispute asupra limitei dintre 
parcele. 

Motivul de recurs privind suprafaŃa reală şi cea din CF este nefondat deoarece cartea funciară 
nu garantează întinderea dreptului înscris în cartea funciară, ci doar existenŃa dreptului. 

SusŃinerea recurentei că dacă pârâtul nu ar fi ocupat o porŃiune de teren din acela al recurentei, 
nu ar fi promovat prezenta acŃiune, iarăşi nu poate fi primită întrucât motivele pentru care o parte 
introduce o acŃiune sunt diverse. După raŃionamentul recurentei o parte va introduce o acŃiune doar 
dacă este convinsă că are dreptate şi că acest lucru este şi adevărat iar în acest fel toate acŃiunile trebuie 
admise pentru că instanŃa trebuie să ştie acest lucru. Ori această afirmaŃie poate fi inocentă dar nu şi 
fondată întrucât caracterul întemeiat al unei acŃiuni se verifică în cadrul raŃionamentului judiciar, iar nu 
pe baza convingerii părŃii. 

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, va obliga pe recurenta V.I.V., aflată în culpă 
procesuală faŃă de respingerea recursului, să plătească intimaŃilor F.D., F.M.V. Şi F.V.H. suma de 
1200 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanŃei de la fila 32. 

 
7. GrăniŃuire. Stabilire pe baza raportului de expertiză 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4185 din 28 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 1565 din 09.06.2011, pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus, a fost 

admisă acŃiunea civila intentată de reclamanta C.M. împotriva pârâtei R.M. şi s-a stabilit linia de 
mejdă dintre proprietatea reclamantei si proprietatea pârâtei pe aliniamentul 2- H din completarea 
nr. 2, materializat in anexa 4 la expertiză, ce fac parte integrantă din dispozitivul sentinŃei, pârâta a 
fost obligată să-i plătească reclamantei suma de 1320 lei cheltuieli de judecata parŃiale, restul 
cheltuielilor fiind compensate. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că reclamanta C.M. a chemat-o în judecată pe 
pârâta R.M. solicitând stabilirea liniei de hotar dintre proprietăŃile lor, învederând că este proprietara 
unui teren în suprafaŃă de 400 m.p. situat în Poienile de sub Munte, înscris în c.f. 2807, nr. top. 35/1 şi 
deŃine şi o suprafaŃă de 700 mp pe care o foloseşte sub nume de proprietar de mai mulŃi ani, în urma 
încheierii unei convenŃii de vânzare cumpărare, cele două parcele învecinându-se în mod nemijlocit cu 
parcela proprietate a pârâtei. 



 A mai arătat reclamanta că între ea şi pârâtă a izbucnit un conflict, iar pe fondul acestuia pârâta 
a dărâmat gardul ce delimitează proprietăŃile lor, intenŃionând să amplaseze un alt gard, însă pe alt 
amplasament, pe proprietatea reclamantei. 

 Pârâta R.M. a fost de acord cu acŃiunea reclamantei în sensul stabilirii liniei de hotar dintre 
proprietăŃile lor, cu menŃiunea că fiecare dintre părŃi să depună actele originale doveditoare ale 
proprietăŃii terenurilor deŃinute, învederând că ea este proprietară de drept a terenului în suprafaŃă de 
15 ari, în baza actului autentic nr. 333/1950. Terenul a fost folosit de părinŃii ei şi i-a fost dat cu titlu de 
zestre. 

 Apoi, pe baza raportului de expertiză completat de expertul judiciar ing. F.I. în urma consultării 
actelor depuse de părŃi, respectiv schiŃei de dezmembrare a topografului V.C., a semnelor vechi de 
hotar şi a măsurătorilor rezultate în teren şi văzând prevederile art. 584 şi următoarele cod civil, prima 
instanŃă a stabilit că linia de mejdă dintre proprietăŃile părŃilor este pe aliniamentul 2-H, anexa grafică 
4, din completare şi a respins ca neîntemeiate obiecŃiunile pârâtei potrivit cărora expertiza efectuată de 
către expertul F.I. nu este edificatoare, deoarece expertul nu a avut în vedere nici datele din c.f în care 
reclamanta este intabulată pe suprafaŃa de 400 m.p. şi nici schiŃa de dezmembrare întocmită de 
expertul topograf M.V., din care rezultă că mejda dintre proprietăŃile părŃilor ar fi fundaŃia casei 
reclamantei.  

 În baza art.274-276 C.pr. civ., prima instanŃă a obligat pe pârâtă să-i plătească reclamantei 
cheltuieli de judecată parŃiale, respectiv contravaloarea expertizelor întocmite, compensând celelalte 
cheltuieli. 

 Prin decizia civilă nr. 37/A/21.02.2013 a Tribunalului Maramureş a fost respins apelul 
declarat de apelanta R.M. împotriva sentinŃei civile nr. 1565/09.06.2011 pronunŃată de Judecătoria 
Vişeu de Sus, ca nefondat, apelanta a fost obligată să-i plătească intimatei C.M., suma de 1600 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că reclamanta intimată C.M. este 
proprietara tabulară a suprafeŃei de 400 mp teren cu nr. top. 35/1 înscris în C.F. 5288 Poienile de sub 
Munte, dobândit prin uzucapiune, conform sentinŃei civile nr. 1587/1975 aflat la nr. administrativ 
1620.  

 Apoi, în temeiul unor convenŃii de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiate la 
04.11.1970, 20.11.1970, 20.05.1975 şi, respectiv 23.06.1985 cu fraŃii soŃului ei decedat, C.I., 
reclamanta mai deŃine şi parcela cu nr. top. 35/2, care, potrivit C.F. 2807 Poienile de sub Munte, are o 
suprafaŃă de 700 mp. 

 Pârâta apelantă deŃine gospodăria limitrofă, situată în Poienile de sub Munte la nr. 1621, 
compusă din teren cu casă şi anexe gospodăreşti, identificat de expert tehnic F.I. cu nr. top. 34 înscris 
în C.F. 2806 Poienile de sub Munte, proprietate tabulară a numiŃilor S.P., Labici Vaselena, Labici 
Maria şi L.I.. Potrivit C.F. 2806 Poienile de sub Munte parcela cu nr. top. 34 are o suprafaŃă de 1101 
mp.  

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 333/1950 şi numiŃii L.V. lui V. şi S.P. 
lui F. au cumpărat de la succesorii proprietarilor tabulari S., în cote egale, imobilul cuprins în C.F. 
2806 Poienile de sub Munte, nr. top. 34 , intravilan în suprafaŃă de 15 ari. 

Pentru a-şi justifica proprietatea asupra terenului deŃinut în gospodăria de la nr. administrativ 
1621 apelanta s-a prevalat de înscrisul sub semnătură privată intitulat „convenŃie”, încheiat la data de 
20.04.1993, potrivit căruia a cumpărat de la proprietarul tabular S.P., fiul lui F. şi V., terenul arabil de 
la locul numit „Zaricad de Jos”, învecinat la E: B.M., La V: P.G., N: C.M. şi la S: R.M., de testamentul 
autentificat sub nr. 2478/15.12.1997 prin care proprietara tabulară L.V. i-a testat cota sa de proprietate 
din casa de locuit situată în Poienile de sub Munte nr. … şi suprafaŃa de 200 mp teren curte şi grădină 
de la acelaşi nr. administrativ, dar şi de convenŃia de vânzare cumpărare sub semnătură privată din 
03.101994 încheiată cu numiŃii L.I. şi L.A., prin care apelanta şi soŃul ei, R.M. au cumpărat 6 ari de 
teren situat lângă strada principală, între vecini: P.G. şi M.M.. 

Prin acŃiunea introdusă intimata reclamantă a solicitat restabilirea hotarului real ce separă 
fondul său de fondul limitrof al apelantei.  

În sensul prevederilor art. 584 Cod civil grăniŃuirea constituie operaŃiunea de determinare, prin 
semne exterioare şi vizibile, a limitelor dintre două proprietăŃi limitrofe. O asemenea operaŃiune poate 



avea loc atât în situaŃia când nu există semne vizibile ale liniei de hotar, cât şi în situaŃia în care astfel 
de semne există, dar sunt contestate de părŃi, cum este situaŃia în speŃă.  

Tribunalul a reŃinut că, în faŃa primei instanŃe, fiecare parte a pretins un alt traseu al vechiului 
hotar, harta cadastrală a zonei nu a este întocmită la scară, ci concretual, iar în ce priveşte suprafeŃele 
topograficelor nr. top. 34 şi 35 înscrise în C.F. C.F. 2806 şi 2807 Poienile de sub Munte, nu au putut fi 
reŃinute ca reper absolut întrucât cartea funciară garantează existenŃa dreptului, dar nu şi întinderea sa.  

De altminteri, potrivit C.F. 2806 Poienile de sub Munte suprafaŃa nr. top. 34 este de 1101 mp, 
în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 333/1950 suprafaŃa acestuia este menŃionată ca 
fiind de 15 ari, iar în Decizia civilă nr. 512/13.03.1961 prin care s-a sistat starea de coproprietate dintre 
cei doi cumpărători, S.P. şi L.V., asupra imobilului cu nr. top. 34, suprafaŃa totală a acestei parcele, 
astfel cum a fost reŃinută de instanŃa de judecată, a fost cea de 1331,36 mp ( 283 mp+1048,36mp). 

 Astfel, pornind de la susŃinerile părŃilor, tribunalul a reŃinut că apelanta a menŃionat în notele 
de şedinŃă depuse la fila 14 dosar fond că părinŃii ambelor au plantat salcie pe mejda dintre cele două 
fonduri învecinate, pe care reclamanta intimată a scos-o din rădăcină şi a afirmat că intimata a fost 
nevoită să-şi construiască actuala casă chiar pe linia de hotar, neavând spaŃiu suficient în curte, întrucât 
soacra n-a lăsat-o să demoleze casa veche. 

 Însă, expertul tehnic F.I. a constatat că cele două garduri frontale cu fundaŃie de beton ale 
părŃilor se întâlnesc în punctul 2 pe care l-a evidenŃiat în planul de amplasament anexa nr. 4 a 
completării nr. 2 a raportului de expertiză, ca fiind limită de hotar.  

 Apelanta a contestat faptul că acest punct 2 marchează, pe o latură, limita dintre cele două 
imobile vecine, însă tribunalul a reŃinut că ea a fost prima care şi-a edificat gardul frontal stabilindu-i, 
prin proprie voinŃă, lungimea şi, implicit, extremităŃile dinspre imobilele limitrofe. 

 Mai mult, la data de 28.03.1996, topograful V.K. a întocmit, în scopul intabulării dreptului de 
proprietate al apelantei, o schiŃă de dezmembrare a imobilului cu nr. top. 34 înscris în C.F. 2806 
Poienile de sub Munte, schiŃă realizată la scara 1:1000, pe baza indicaŃiilor apelantei relativ la limitele 
sale de proprietate şi a măsurătorilor topografice, aspect recunoscut de apelantă în cererile şi notele de 
şedinŃă depuse la dosar.  

Ca atare, topograful V.K. a reprezentat grafic în schiŃa de dezmembrare din 28.03.1996 
conturul fondului apelantei aşa cum aceasta i l-a arătat, constatând că latura dinspre drum are 25,5 m, 
cea din spate 21 m, iar frontul la drum este delimitat de îmbinarea gardurilor părŃilor cu fundaŃia de 
beton.  

Faptul edificării de către apelantă a gardului până în pct. 2 reliefat în anexa 4 a raportului de 
expertiză, coroborat cu schiŃa de dezmembrare din data de 28.03.1996 întocmită de topograf V. au 
format instanŃei de apel convingerea că acest pct. 2 marchează limita sud-estică dintre fondurile în 
litigiu.  

 SusŃinerea apelantei R.M. potrivit căreia în prelungirea gardului ei s-a mai aflat o portiŃă de 
acces pietonal care închidea calea de acces către terenurile din spatele fondurilor în litigiu şi abia de la 
portiŃă începea gardul intimatei C.M., nu a fost confirmată de celelalte probe administrate.  

 SchiŃa de dezmembrare a imobilelor cu nr. top. 28,29,30/A înscrise în C.F. 5233, 5188 şi 4846 
întocmită tot de topograf V.K. la data de 09.05.2001 şi vizată de O.N.C.G. Maramureş sub nr. 
1390/02.08.2001 evidenŃiază o cale de acces către imobilele cu nr. top. 30, 29 peste parcela cu nr. top. 
34 deŃinută actualmente de apelantă, însă această cale de acces nu se află la limita topograficului 34 cu 
nr. top. 35 unde susŃine apelanta că se afla portiŃa, ci împarte în două parcela cu nr. top. 34.  

 În ce priveşte capătul de hotar nord - estic dintre cele două fonduri, instanŃa de apel a reŃinut că 
în mod corect a fost stabilit de prima instanŃă în punctul H care, potrivit concluziilor expertului tehnic 
F.I., corespunde limitei reprezentate grafic în schiŃa de dezmembrare întocmită la 28.03.1996, câtă 
vreme apelanta însăşi a precizat aceste linii de demarcaŃie pentru intabulare. 

 Potrivit raportului de expertiză cu completările ulterioare, pe acest traseu 2-H din anexa 4 se 
regăseşte şi o salcie, vechi semn de hotar potrivit intimatei, care constituie totodată o probă materială 
ce a fost coroborată cu afirmaŃiile apelantei referitoare la existenŃa sălciilor pe vechea mejdă.  

 Criticile apelante referitore la lipsa de concludenŃă a raportului de expertiză întocmit de 
expertul tehnic F.I. au fost apreciate ca fiind neîntemeiate. 

 În contextul în care cartea funciară nu garantează întinderea dreptului, ci doar existenŃa sa, iar 
părŃile nu au fost în măsură să prezinte semne necontestate de hotar, instanŃa a verificat atât susŃinerile 



acestora prin administrarea altor probe, chiar testimoniale cum a propus şi expertul tehnic, cât şi 
configurarea traseelor liniei de hotar aşa cum a fost indicată de fiecare din părŃi, pentru ca, în urma 
coroborării întregului probatoriu administrat, să se poată stabili vechiul hotar real.  

 Apelanta a mai criticat faptul că, pentru stabilirea liniei de hotar, nu s-a Ńinut cont de planul de 
situaŃie întocmit de numitul M.G. în dosarul în care s-a constatat dreptul de proprietate al reclamantei 
intimate dobândit prin uzucapiune, în care latura frontală a fondului intimatei este de 17 mp, iar nu 
17,76 m cum a stabilit expertul F.I..  

Însă, după cum se poate observa, în acest plan de situaŃie şi latura sudică a terenului apelantei 
este mai mică decât cea stabilită de expertul tehnic F.I., fiind de doar 24 m, faŃă de 25,5 m, împrejurare 
care a confirmat susŃinerile expertului Filimon referitoare la lipsa de precizie a acestei schiŃe, iar pe 
altă parte, expertul tehnic numit în cauză nu putea avea în vedere la realizarea lucrării sale de expertiză 
doar dimensiunile care convin apelantei din plan de situaŃie întocmit de numitul M.G.. 

FaŃă de aceste considerente, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă, Tribunalul a respins ca 
nefondat apelul declarat de apelanta R.M. împotriva sentinŃei civile nr. 1565 din 09.06.2011, 
pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta R.M., solicitând în principal casarea cu 
trimitere spre rejudecare a cauzei, iar în subsidiar modificarea în totalitate a deciziei atacate. 

 Recurenta R.M. a apreciat că este nelegală abordarea cauzei atât de către instanŃa de fond, cât şi 
de către instanŃa de apel, din perspectiva aplicării principiului securităŃii juridice/puterii de lucru 
judecat, consacrat prin sentinŃa civilă nr. 1587/1975, din care schiŃa întocmită de topograf M.G. face 
parte integrantă purtând aceeaşi forŃă probantă. 

  Recurenta a arătat că acŃiunea în grăniŃuire poate fi promovată de proprietarul, uzufructuarul 
sau chiar posesor, dar când este vorba de mutarea hotarului, aceasta implică şi revendicare şi implicit 
proprietari şi proprietăŃi. În cazul de faŃă, instanŃa de fond, prin aliniamentul stabilit ca linie de hotar, a 
diminuat suprafaŃa terenului deŃinut de pârâta recurentă, fără ca reclamanta să formuleze vreun petit de 
revendicare. 

 Pornind de la aceste premise, recurenta a apreciat că se impune casarea deciziei şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare în vederea completării probaŃiunii cu o probă inadmisibilă în recurs: o 
completare a raportului de expertiză sau un nou raportul de expertiză, pentru aflarea adevărului potrivit 
art. 129 pct. 5 Cod proc.civ. 

 Prin raportul de expertiză depus la termenul de judecată din 30.03.2011 expertul F. a subliniat 
necesitatea administrării unor probe testimoniale, care a şi fost administrată de instanŃa de apel, însă nu 
s-a mai dispus completarea sau refacerea expertizei. 

 Recurenta reclamantă a apreciat că efectuarea raportului de expertiză este absolut necesară, atât 
pentru argumentele mai sus arătate, dar şi pentru că nu s-a stabilit ca element de detaliu punctul 
determinant la stradă, respectiv punctul „2”, în condiŃiile în care în schiŃa d-lui M.G. şi în schiŃa d-nei 
V.K. linia vestică a nr. top 35/1 se identifică cu linia casei reclamantei. 

 S-a mai solicitat completarea probaŃiunii cu interogatoriul părŃilor, acvirarea dosarului ce a stat 
la baza pronunŃării sentinŃei civile nr. 1587/1975, audierea martorilor C.I., B.G., P.G., care au fost 
martori la convenŃia încheiată în 1993. 

 O altă critică invocată de recurentă este aceea că tribunalul nu s-a pronunŃat asupra criticilor 
care vizau cheltuieli de judecată la prima instanŃă şi greşita obligare a recurentei la suportarea integrală 
a costurilor privind raportul de expertiză, în condiŃiile în care, raportat la dispoziŃiile art. 584 C. civil 
anterior, cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe jumătate. Această critică deşi a fost formulată în 
considerentele apelului şi reiterată atât oral, cât şi prin concluziile scrise, nu a fost analizată de instanŃa 
de apel, care a suplimentat cheltuielile în apel la nivelul sumei de 1600 lei.  

 S-a arătat că instanŃa de apel nu a analizat criticile vizând nelegalitatea hotărârii instanŃei de 
fond, din perspectiva art. 261 pct. 5 Cod proc.civ., şi regăsită la pct. 1 în concluziile scrise. De 
asemenea, instanŃa nu s-a pronunŃat nici cu privire la efectul constitutiv de drepturi a sentinŃei civile nr. 
1587/1975, cu implicare directă din perspectiva principiilor securităŃii juridice şi a puterii de lucru 
judecat a considerentelor în raport de expertiza întocmită de M.G.. 

 InstanŃa de apel nu a analizat aspectele contradictorii regăsite în probele de la dosar, şi în 
consecinŃă, dacă, cartea funciară garantează existenŃa dreptului, dar nu şi întinderea acestuia (cum 
susŃine instanŃa de apel), atunci efect constitutiv îl are contractul de vânzare-cumpărare autentic 



încheiat sub nr. 333/1950, prin care antecesorii pârâtei recurente au dobândit suprafaŃa de 15 arii. S-a 
mai reŃinut că în raportul de expertiză întocmit în dosarul nr. 2450/1960 nr. top 34 avea o suprafaŃă de 
1331,86 mp, iar în schiŃa întocmită de d-na expert V.K. nr. top 34 avea o suprafaŃă de 1360 mp, iar 
expertul a reŃinut suprafaŃa menŃionată în cartea funciară de 1101 mp, ceea ce denotă relativitatea 
constatărilor din cartea funciară.  

 Recurenta pornind de la faptul că antecesorii săi au deŃinut 1500 mp, contrar susŃinerilor 
expertului, consideră că în prezent deŃine cu 214 mp mai puŃin, nu cu 144 mp mai mult, cum susŃine 
expertul şi aceste inadvertenŃe nu au fost analizate de instanŃa de apel. 

 Se invocă faptul că nu au fost analizate depoziŃiile martorilor audiaŃi, nici schiŃa de 
dezmembrare întocmită de d-na V.K., nr. 1390/02.08.2001 prin care se conturează topografic că 
accesul la nr. 30/2/1, dobândit de fam. B., se face pe extremitatea estică a nr. top 34, respectiv 
exteriorul extremităŃii vestice a nr. top 35, ceea ce dovedeşte existenŃa în 2001 a accesului şi implicit a 
poziŃiei pe care o neagă reclamanta. 

 Apoi s-a arătat că schiŃa întocmită de d-na expert V.K. din 18.03.1996 are lungimea de 26 ml 
pe aliniamentul stradal şi nu 25,5 ml cum reŃine expertul, putându-se verifica punând o riglă pe o 
schiŃă întocmită la scara de 1: 1000. 

 Recurenta a invocat în susŃinerea acestor critici jurisprudenŃa naŃională, cât şi C.E.D.O., cauza 
Virgil Ionescu c/a României, Cauza Albina c/a României, menŃionând că judecătorii sunt datori să 
arate în cuprinsul hotărârii motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, 
precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părŃilor. Fără arătarea motivelor şi a probelor nu se 
poate exercita controlul judiciar. 

 A fost invocat art. 6 C.E.D.O., care impune tribunalului obligaŃia de a proceda la o examinare 
efectivă a argumentelor şi a cererilor de probaŃiune, cu excepŃia aprecierii pertinenŃei, apreciind că 
pentru aceste considerente se impune casarea cu trimitere spre rejudecare. 

 Argumente în plus pentru casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare sunt criticile referitoare la 
necesitatea reaudierii martorei S.M., pentru că a fost folosit în funcŃie de interpret o rudă a reclamantei, 
precum şi în vederea completării consorŃiului litigios, datorat încheierii contractului de vânzare-
cumpărare din 10.08.2011 de către reclamanta C.M. cu numitul O.G., reclamanta nemaiavând calitate 
procesuală activă. 

 În subsidiar, pârâta a solicitat modificarea hotărârii pronunŃate în apel, cu consecinŃa respingerii 
acŃiunii. 

 Potrivit dispoziŃiilor art. 129 pct. 6 Cod proc.civ., instanŃa a fost investită cu o acŃiune în 
grăniŃuire şi cu toate acestea, a diminuat nelegal suprafaŃa deŃinută de recurentă cu aproximativ 150 
mp. 

 Hotărârea pronunŃată este nelegală şi urmează a fi modificată în tot în sensul admiterii apelului 
şi respingerii acŃiunii. 

  În aceeaşi ordine de idei se impune obligarea reclamantei la plata tuturor cheltuielilor de 
judecată, nefiind incidente dispoziŃiile art. 585 Cod proc.civ. (a fost invocată ca practică judiciară 
decizia nr. 1045/22.04.2009 a CurŃii de Apel Cluj). 

 S-a arătat că instanŃa a avut în vedere ca reper o salcie (scoasă din pământ de reclamantă) sau 
mărul existent şi a interpretat eronat probele referitoare la aceste repere. Mărul se află în interiorul 
proprietăŃii pârâtei, iar nu pe mejdă, iar salcia era un arbore aflat pe aliniament, însă a fost scos de 
reclamantă cu 3-4 ani în urmă, iar aliniamentul sălciei a fost recunoscut ca linie de hotar atât de către 
martori, cât şi de către pârâtă. Această eroare obiectivă şi confuzie a instanŃei intră în sfera neegalităŃii 
hotărârii atacate.  

 Dreptul de proprietate dobândit de reclamantă prin uzucapiune are efect constitutiv de drepturi 
şi putere de lucru judecat, iar schiŃa efectuată în dosarul de uzucapiune trebuie avută în vedere de 
instanŃă pentru stabilirea aliniamentelor. 

 Apoi schiŃa întocmită de d-na V.K. sub nr. 1390/2.08.2001 evidenŃiază calea de acces la 
imobilul deŃinut de fam. B. pe aliniamentul estic al nr. top 34, în acelaşi sens şi stâlpul de beton este 
aflat în interiorul proprietăŃii pârâtei (top 34) şi a fost cumpărat de fam. B. şi nu se află pe mejdie. 

 Toate aceste aspecte neavute în vedere de către instanŃa de apel dovedesc existenŃa căii de 
acces şi a portiŃei pentru accesul la nr.topo 30 în amonte de nr. topo 34, şi pe teritoriul acesteia pentru 



că pârâta este mama doamnaei B., însă abordarea instanŃei de apel a fost subiectivă în analizarea 
probelor, nerespectându-se principiul legalităŃii şi al dreptului la apărare. 

 Recurenta a arătat că aliniamentul dintre cele două proprietăŃi, în spate era demarcat de sălcii 
care au fost tăiate de reclamantă, însă, din păcate nici instanŃa şi nici expertul nu au încercat să 
delimiteze locul unde au fost sălciile, motiv pentru care se impune ca hotărârea să fie casată ca 
nelegală şi respinsă cererea reclamantei de a se stabili aliniamentul pe direcŃia 2 H, deoarece 
transformările produse în configuraŃia terenului au fost imputabile reclamantei. 

 Prin întâmpinare reclamanta intimată C.M. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menŃinerea deciziei pronunŃate în apel, cu obligarea recurentei la plata sumei de 1500 lei cheltuieli de 
judecată. 

 În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că hotărârea instanŃei de apel cuprinde motivele de 
fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei. Chiar dacă au fost administrate probe 
testimoniale, recurenta nu a reuşit să facă dovada existenŃei vreunei porŃi de acces pietonal. 

 În ceea ce priveşte capătul de hotar nord-estic dintre cele două fonduri, punctul H corespunde 
limitei reprezentată grafic în schiŃa de dezmembrare întocmită în anul 1996, recurenta fiind aceea care 
a precizat liniile de demarcaŃie la momentul realizării schiŃei de dezmembrare.  

 SchiŃa efectuată de dl. M.G. la care apelanta face referire s-a constatat că este lipsită de 
precizie, având în vedere anul când a fost realizată, 1975. 

 Martora S.M. a fost audiată în prezentat unui traducător neautorizat, dar recurenta a fost de 
acord să fie ascultată în acest mod, însă recurenta a încercat să îl influenŃeze pe traducător în sensul de 
a spune ceea ce domina sa dorească se afirme. 

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

 Pârâta R.M. a solicitat în principal casarea deciziei pronunŃate în apel şi trimiterea cauei spre 
rejudecarea apelului. 

 Prima critică vizează faptul că instanŃa de fond a nesocotit caracterul declarativ al hotărârii în 
grăniŃuire care lasă deschisă calea acŃiunii în revendicare, iar mutarea mejdei care are corelativ 
diminuarea suprafeŃei părŃii adverse este inadmisibilă fără un capăt de cerere de revendicare corelativă. 
Pârâta recurentă a arătat că instanŃa fondului, prin aliniamentul stabilit a diminuat suprafaŃa de teren 
deŃinută de pârâtă, fără a avea un petit de revendicare. 

 În primul rând, trebuie remarcat faptul că, această critică nu a fost formulată de recurentă în 
memoriul de apel. 

În doctrină şi în practica judiciară s-a statuat că litigiul se transpune de la prima instanŃă la 
instanŃa ierarhic superioară , împreună cu toate chestiunile de fapt şi de drept pe care le implică, dar 
numai în limitele în care s-a cerut prin cererea de apel. Principiul disponibilităŃii, specific dreptului 
civil se realizează astfel şi în faza apelului şi este consacrat de art. 295 C.Pr.Civ. care prevede că 
instanŃa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea stării de fapt şi a dispoziŃiilor legale 
incidente.  

Prin cererea de apel nu s-a formulat nici o critică referitoare la faptul că acŃiunea în grăniŃuire 
nu a fost însoŃită de o cerere în revendicare.  

 Recursul este o cale de atac subsecventă apelului, în sensul că survine ulterior judecării 
apelului şi dacă sentinŃa a fost atacată cu apel parŃial, aspectele sau capetele de cerere neapelate nu mai 
pot face obiectul recursului. Aşadar poate formula obiectul recursului numai acele probleme care au 
fost invocate ca şi critici în apel şi au fost soluŃionate în apel într-un mod nefavorabil păŃii care declară 
recurs. Celelalte chestiuni sau capete de cerere care nu au făcut obiectul apelului, nu pot fi invocate în 
recurs „omisso medio”. 

 Aşadar, criticile formulate „omisso medio” sunt inadmisibile, deci şi critica referitoare la faptul 
că reclamanta nu a investit instanŃa cu o acŃiune în revendicare. 

 De altfel, această critică este şi nefondată, întrucât din raportul de expertiză efectuat în cauză a 
rezultat că nici reclamanta şi nici pârâta nu deŃin suprafeŃele menŃionate în cartea funciară.  

 În ceea ce priveşte starea de fond tribunalul a reŃinut că recurentă R.M. deŃine parcela cu nr. top 
iniŃial 34, înscrisă în CF 2806 Poienile de sub Munte, în cartea funciară figurând cu suprafaŃa de 1101 
mp.(f. 42). În contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 333/1950 este menŃionat că imobilul 
cu nr. top 34 are suprafaŃa de 15 arii (f. 21), iar în decizia civilă nr. 512/13.03.1961 pronunŃată de 



Tribunalul Regional Maramureş în dosar nr. 530/1960, se partajează imobilul cu nr. top 34, având 
suprafaŃa de 1331 mp. (f. 104). 

 Din toate aceste înscrisuri rezultă faptul că suprafaŃa parcelei cu nr. top 34 este diferită, însă 
cartea funciară nu garantează suprafaŃa, cum corect a reŃinut şi instanŃa de apel. 

 În ceea ce o priveşte pe reclamanta intimată C.M. tribunalul a reŃinut că aceasta deŃine o 
suprafaŃă de teren de 400 mp obŃinuŃi prin uzucapiune şi 700 mp în baza unor convenŃii de vânzare-
cumpărare încheiate cu fraŃii soŃului decedat. 

 La data efectuării expertizei suprafaŃa folosită efectiv de către pârâta R.M. era de 1278 mp, 
după cum rezultă din măsurători, iar ca urmare a stabilirii liniei despărŃitoare între proprietatea pârâtei 
şi reclamanta C.M., pe aliniamentul 2H din completarea nr. 2 la raportul de expertiză, suprafaŃa pârâtei 
R.M. este de 1286 mp., cu 8 mp mai mult decât suprafaŃa folosită în prezent. În această situaŃie nu se 
impunea investirea instanŃei de către reclamantă cu un petit de revendicare, întrucât terenul acesteia a 
suferit o micşorare, nu o mărire, în urma stabilirii amplasamentului graniŃei între cele două proprietăŃi. 

 Cu toate acestea, reclamanta C.M. nu a exercitat calea de atac, situaŃie în care, hotărârea 
instanŃei de fond este irevocabilă sub acest aspect. 

 Într-adevăr, în raportul de expertiză d-l expert F.I. a arătat necesitatea administrării unor probe 
testimoniale pentru a verifica corectitudinea amplasamentului graniŃei dintre cele două proprietăŃi 
propusă de acesta, iar în apel tribunalul a dispus suplimentarea probaŃiunii şi a audiat patru martori, 
însă audierea martorilor nu atrage obligatoriu şi suplimentarea probaŃiunii cu un nou raportul de 
expertiză sau cu o completare a raportului de expertiză iniŃial. 

 Mai mult, instanŃa de apel pentru a clarifica starea de fapt după audierea celor patru martori, l-a 
audiat şi pe dl. expert F.I., care a furnizat elemente edificatoare în cauză, tribunalul decizând că nu se 
impune o contraexpertiză. 

 InstanŃa de apel a avut în vedere la stabilirea stării de fapt şi alte elemente necontestate de părŃi, 
respectiv planul de situaŃie în baza căruia s-a intabulat pârâta R.M. efectuat de experta V.K. la 
solicitarea pârâtei în 1996, şi care a furnizat informaŃii valorificate de dl. expert F.I. în completarea a 
doua la expertiză, care face parte integrantă din sentinŃă. 

 După audierea d-lui expert în şedinŃa publică din 14.02.2013, care a adus argumente 
suplimentare în susŃinerea completării la raportul de expertiză, instanŃa de apel a respins cererea în 
probaŃiune motivat, deoarece în expertiza efectuată de dl. F. a fost analizată şi s-a Ńinut seama de 
expertiza întocmită de expert V.K. (f. 127). 

 În aceeaşi şedinŃă apelanta R.M. a arătat că a fost de faŃă la măsurătorile efectuate de d-na 
expert V.K. şi a fost mulŃumită de măsurători.  

Deşi recurenta a insistat să fie luate în considerare măsurătorile efectuata în 1975 de către 
domul M.G., domnul expert F. a arătat că nu a valorifica aceste măsurători deoarece domnul M. nu 
este expert topograf, ci arhitect şi pe plan nu sunt trecute dimensiunile parcelei.  

 Întrucât amplasamentul graniŃei dintre cele două proprietăŃi s-a făcut Ńinându-se seama de 
dimensiunile frontului la stradă a nr. top 34 (25,59 m şi 21 m pe latura nordică), stabilite de expertiza 
efectuată de d-na expert V. K. şi necontestate de pârâtă, nu se mai impunea efectuarea unui nou raport 
de expertiză.  

 În recurs, pârâta R.M. a solicitat casarea cu trimitere spre rejudecare nu numai pentru 
completarea probaŃiunii cu efectuarea unui nou raport de expertiză, ci şi pentru administrarea unor 
probe care nu au fost solicitate în apel: interogatoriul părŃilor, ataşarea dosarului în care s-a pronunŃat 
sentinŃa civilă nr. 1587/1975 şi audierea martorilor C.I., B.G., P.G. care au fost prezenŃi la încheierea 
convenŃiei în 1993. 

 Pârâta apelantă a fost asistată de un avocat în apel şi avea posibilitatea să solicite aceste probe 
în condiŃiile reglementate de art. 292 coroborat cu art. 295 alin. 2 Cod proc.civ. Aceste cereri în 
probaŃiune nu au fost formulate în apel, situaŃie în care, în recurs pârâta nu mai poate solicita casarea 
cu trimitere spre rejudecare pentru administrarea unor probe care nu le-a propus şi nu le-a administrat 
în condiŃiile legii, după cum reiese din art. 129 alin. 5(1)2 Cod proc.civ.  

 Critica referitoare la modul în care a stabilit instanŃa de fond cheltuielile de judecată nu poate fi 
primită. Verificând motivele de apel cu care pârâta a investit instanŃa curtea constată că pârâta nu a 
criticat modul în care au fost stabilite cheltuielile de judecată, prima instanŃă. 



 Apelul are caracter devolutiv, însă instanŃa este limitată în verificarea legalităŃii şi temeiniciei 
hotărârii instanŃei de fond prin prisma criticilor formulate de apelant în termenul legal.  

 În cazul de faŃă, pârâta R.M. a solicitat în apel desfiinŃarea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare pentru administrarea unei noi expertize şi pentru audierea unor martori, invocând lipsa de 
rol activ a instanŃei şi a criticat sentinŃa în care judecătoria a stabilit cheltuielile de judecată numai prin 
concluziile scrise(f. 122), depuse cu mult peste termenul prevăzut de art. 287 Cod proc.civ.  

 Aşadar, această critică a fost tardiv formulată, motiv pentru care instanŃa de apel nu a verificat 
şi legalitatea stabilirii cheltuielilor de judecată. 

 Acelaşi regim se aplică şi altor critici dezvoltate de pârâtă doar în concluziile scrise formulate 
în apel, dar neinvocate în memoriul de apel, respectiv cele referitoare la nelegalitatea sentinŃei din 
perspectiva dispoziŃiilor art. 261 pct. 5 Cod proc.civ.  

 Aceste critici care nu au fost formulate prin memoriul de apel, ci doar prin concluziile scrise nu 
au fost avute în vedere de către instanŃa de apel la soluŃionarea apelului deoarece, pe de o parte erau 
tardiv formulate şi pe de altă parte, au fost depuse după închiderea dezbaterilor, când nu se mai poate 
efectua nici un act de procedură.   

 Aşa-zisele aspecte contradictorii referitoare la suprafaŃa deŃinută de apelantă, de asemenea nu 
au fost invocate în memoriul de apel, ci au fost dezvoltate doar în concluziile scrise şi prin urmare, 
aceste critici au fost tardiv formulate, motiv pentru care nu au fost analizate de instanŃa de apel.  

 Criticile formulate de pârâtă numai prin concluziile scrise depuse în apel în mod legal nu au 
fost examinate de instanŃa de apel, deoarece în caz contrar ar fi încălcat principiul tantum devolutum 
quantum apellantum. După cum am arătat în considerentele mai sus reŃinute, aceste critici nu pot fi 
valorificate în recurs deoarece sunt formulate omisso medio.  

 ConvenŃia pentru apărarea Drepturilor Omului şi LibertăŃilor fundamentale nu îşi propune să 
garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective, iar dreptul la un proces 
echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă cererile şi observaŃiile părŃilor sunt examinate 
conform normelor de procedură de către tribunalul sesizat.  

Art. 6 din ConvenŃie impune tribunalelor obligaŃia de a proceda la o examinare efectivă a 
motivelor şi argumentelor şi a cererilor în probaŃiune ale părŃilor, însă, pe de altă parte părŃile trebuie 
să respecte normele de procedură aplicabile în speŃă. 

 Ori, apelanta a invocat faptul că instanŃa de apel nu a răspuns unor critici care nu au fost 
formulate în memoriul de apel depus în termenul prevăzut de art. 287 Cod proc.civ., acuzând 
tribunalul că i-a încălcat dreptul la un proces echitabil, deşi culpa îi aparŃine pentru depunerea tardivă 
unor critici. 

 Din această perspectivă este nefondată critica pârâtei referitoare la faptul că hotărârea instanŃei 
de apel este criticabilă pentru că nu a răspuns la toate criticile pârâtei. InstanŃa de apel a motivat cu 
argumente clare şi coerente soluŃia pronunŃată, raportându-se şi la probe necontestate de părŃi, cum ar 
fi schiŃa de intabulare a imobilului pârâtei efectuat de d-na expert V.K.. 

 Aşadar, pentru că tribunalul nu a analizat criticile tardive formulate în apel nu se poate susŃine 
că instanŃa nu a intrat în cercetarea fonului, cum susŃine recurenta, situaŃie în care, curtea constată că 
nu este incident art. 312 alin. 3 Cod proc.civ.  

 Pârâta nu a contestat la data când a fost audiată martora S.M. că s-a apelat la un traducător 
neautorizat şi nu a solicitat la termenul imediat următor reaudierea ei în prezenŃa unui traducător 
autorizat, situaŃie în care nulitatea relativă a fost acoperită şi nu mai poate fi invocată în recurs. Pe de 
altă parte, recurenta a atacat numai decizia pronunŃată în apel nu şi încheierea din 12.04.2012.  

Nu se impune casarea cu trimitere spre rejudecare în apel pentru motivul că reclamanta C.M. 
nu mai deŃine imobilul în litigiu.  Contractul de care se prevalează recurenta este un contract sub 
semnătură privată prin care C.M. a vândut numitului O.G. terenul de 1101 mp la data de 10.08.2011. 
Transmiterea dreptului de proprietate, la data încheierii acestui contract, se putea face numai dacă 
contractul se încheia în formă autentică, după cum rezultă din dispoziŃiile art. 2 Titlul X, Legea nr. 
247/2005. Aşadar, contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, invocat, are valoarea unui 
antecontract şi nu se poate pune în discuŃie transmisiunea calităŃii procesuale a reclamantei intimate. 

 Recurenta a solicitat în subsidiar modificarea deciziei recurate însă argumentele invocate tind 
la modificarea stării de fapt reŃinute de tribunal ceea ce nu este admisibil în recurs. 



 Nu este fondată critica modificării deciziei pronunŃate în apel cu consecinŃa admiterii apelului 
şi respingerii acŃiunii, deoarece deşi recurenta invocă nerespectarea dispoziŃiilor art. 585 C. civil, 
criticile invocate tind la reaprecierea stării de fapt, prin repoziŃionarea reperelor salcie şi măr, indicate 
în probele testimoniale, precum şi în raportul de expertiză. 

 Ori, în recurs, potrivit art. 304 pct. 1-9 Cod proc.civ., hotărârea instanŃei de apel poate fi 
verificată numai pe motive de nelegalitate, nu şi de netemeinicie, art. 304 punctele 10 şi 11 C.Pr.Civ. 
fiind abrogate.  

Recurenta contestă linia actuală de demarcaŃie între cele două fonduri, deşi expertul a avut în 
vedere, la data stabilirii liniei de demarcaŃie, frontul la stradă a terenului pârâtei aşa cum a fost stabilit 
în expertiza doamnei V.K. şi necontestat de recurentă . 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 C.Pr.Civ. curtea va respinge ca nefondat recursul 
declarat de pârâta R.M. împotriva deciziei civile nr. 37/A din 21.02.2013 a Tribunalului Maramureş 
pronunŃată în dosar nr. 1668/336/2008, pe care o va menŃine. 

În temeiul art. 274 C.Pr.Civ. curtea va obliga pe numita recurentă să-i plătească intimatei C.M. 
suma de 1500 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul avocaŃial(25). 

 
8. GrăniŃuire. Terenuri ce au făcut obiectul legilor fondului funciar. Stabilire 

pe baza documentelor de punere în posesie 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4032 din 17 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă 9335 din 26.10.2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, a fost admisă 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului S.D., invocată de acesta prin întâmpinare, a fost 
respinsă acŃiunea civilă formulată de reclamantul S.F., în contradictoriu cu pârâtul S.D., ca fiind 
formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. 

 A fost admisă excepŃia tardivităŃii formulării cererii de modificare a acŃiunii iniŃiale, invocată 
de pârâŃi prin întâmpinare şi a fost decăzut reclamantul S.F. din dreptul de a modifica acŃiunea iniŃială, 
în ceea ce priveşte solicitarea acestuia de demolare a anexei gospodăreşti situată în localitatea Recea, 
nr. …, jud. Maramureş, proprietatea pârâŃilor, evidenŃiată în Anexa 2 a raportului de expertiză efectuat 
de expert S.O., lângă Şură, la pct .13.  

 A fost admisă acŃiunea civilă formulată şi ulterior precizată de reclamantul S.F. în 
contradictoriu cu pârâŃii S.L.A. şi S.A.M. şi s-a stabilit linia de hotar dintre terenul proprietatea 
reclamantului situat în localitatea Recea, judeŃul Maramureş, la locul numit „ACASĂ” în suprafaŃă 
totală de 2075 m.p cuprins în titlul de proprietate nr. 6071/17, Cod 106434, emis la data de 17.01.2000 
de Comisia JudeŃeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Maramureş, pe de o parte, şi terenul 
proprietatea pârâŃilor situat în localitatea Recea, judeŃul Maramureş, înscris în CF 1946 a localităŃii 
Recea, având nr. topo 6105, pe de altă parte, pe aliniamentul punctelor 3-18-19-10 din planul de 
situaŃie al imobilului, pe suport cadastral, anexa grafică nr.1 la raportul de expertiză întocmit în cauză 
de expert tehnic judiciar dr. ing. S.O., parte integrantă din hotărâre.  

 Au fost obligaŃi pârâŃii să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în 
suprafaŃă de 79 m.p. delimitat de punctele 18-14-13-12-11-10-19-18, conform anexei grafice nr.1 la 
raportul de expertiză întocmit în cauză de expert tehnic judiciar dr. ing. S.O., parte integrantă din 
hotărâre. A fost dispusă compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părŃi până la valoarea cea 
mai mică respectiv 1020 lei şi, pe cale de consecinŃă, s-a admis, în parte, cererea reclamantului de 
obligare a pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată, fiind obligaŃi aceştia să plătească reclamantului, în 
solidar, suma de 1526 lei reprezentând cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut : 
În ce priveşte excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului S.D., invocată de pârâŃi prin 

întâmpinare, instanŃa a constatat că aceasta este întemeiată întrucât potrivit contractului de vânzare-
cumpărare cu clauză de întreŃinere autentificat sub nr. 3020 din data de 20 iunie 2008 de BNP AsociaŃi 
C., pârâtul S.D. şi-a înstrăinat nuda proprietate, aferentă cotei parte deŃinută din terenul ce face 
obiectul prezentului litigiu, către ceilalŃi 2 pârâŃi S.L.A. şi S.A.M., aceştia figurând, urmare a încheierii 
respectivului contract, ca proprietari ai terenului, inclusiv în cartea funciară.  

Calitatea procesuală pasivă presupune existenta identităŃii între persoana pârâtului si cel care 
este titular al dreptului şi împotriva căruia se urmăreşte a se obŃine un folos de către reclamant, ceea ce 



în cazul pârâtului S.D. nu mai este valabil, prin înstrăinarea nudei proprietăŃii acesta pierzând şi 
calitatea de titular al dreptului de proprietate. 

 InstanŃa a decăzut pe reclamantul S.F. din dreptul de a modifica acŃiunea iniŃială, în ceea ce 
priveşte solicitarea acestuia de demolare a anexei gospodăreşti, situată în localitatea Recea, nr. …, jud. 
Maramureş, proprietatea pârâŃilor, evidenŃiată în Anexa 2 a raportului de expertiză efectuat de expert 
S.O., lângă Şură, la pct .13., raportat la prevederile art. 134, art. 132 Cod procedură civilă. Întrucât 
norma procedurală înscrisă în art. 132 alin. (1) Cod procedură civilă conŃine prevederi ce sunt 
statornicite în interesul pârâŃilor, ei i se conferă şi un caracter imperativ în măsura în care aceştia nu au 
consimŃit expres sau tacit la modificarea acŃiunii ulterioară primei zile de înfăŃişare, ci, din contra, s-au 
opus modificării într-un mod neechivoc prin înscrisul intitulat întâmpinare depus la dosarul cauzei. 
Neefectuarea modificării la prima zi de înfăŃişare, atrage sancŃiunea decăderii din dreptul de a o mai 
îndeplini.  

În ceea ce priveşte acŃiunea reclamanŃilor pe fond: 
Dreptul la acŃiune, bazat pe dispoziŃiile art. 584 Cod civil, circumscrie posibilitatea pentru 

proprietar asupra unui fond limitrof de a pretinde vecinului său prin acŃiune în justiŃie (sau pe cale 
amiabila) stabilirea hotarului care separa fondurile învecinate si marcarea acestora prin semne 
materiale vizibile. InstanŃa a constatat vecinătatea între proprietăŃile părŃilor, proprietatea asupra 
terenurilor reieşind din înscrisurile depuse la dosar, care nu este delimitată însă prin semne vizibile de 
hotar, astfel încât din acest punct de vedere sunt îndeplinite condiŃiile cerute de lege pentru admiterea 
acestui capăt de cerere. 

InstanŃa a constatat că au fost efectuate 2 rapoarte de expertiză de către experŃii F.I. şi S.O., ale 
căror concluzii sunt concordante, cu mici diferenŃe în ceea ce priveşte suprafaŃa ocupată de pârâŃi, însă 
având în vedere că prin dispoziŃiile Încheierii din data de 14 aprilie 2010 a fost încuviinŃată efectuarea 
unei noi expertize topografice, la soluŃionarea cauzei a Ńinut cont doar de concluziile noii expertize 
topografice, efectuate de către expertul S.O.. 

 Întrucât prin expertiza efectuată de expert S.O. s-a identificat hotarul real prin examinarea 
titlurilor de proprietate ale părŃilor implicate în litigiu, şi efectuarea unor operaŃiuni topografice 
complexe descrise de acesta în cuprinsul lucrării efectuate, linia de hotar între terenurile părŃilor a fost 
stabilită în conformitate cu determinarea făcută de expert prin anexa grafică nr.1 la raportul de 
expertiză, pe aliniamentul punctelor 3-18-19-10.  

 Reclamantul a solicitat totodată, prin cererea formulată astfel cum aceasta a fost precizată, să-i 
fie lăsat în deplină proprietate şi paşnică folosinŃă imobilul în natură teren suprafaŃă de 79 m.p. situat 
în Recea, la locurile numite „Acasă” cuprins în Titlul de Proprietate nr. 6071/17, Cod 106434, emis la 
data de 17.01.2000 de Comisia JudeŃeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Maramureş. 

 Prima instanŃă de fond a reŃinut că acŃiunea în revendicare este acea acŃiune în justiŃie prin 
intermediul căreia reclamantul care se pretinde proprietarul unui bun individual determinat cu privire 
la care a pierdut posesia, a solicitat instanŃei să i se recunoască dreptul său exclusiv de proprietate 
asupra bunului, cu consecinŃa obligării pârâtului - care posedă bunul respectiv si care la rândul lui se 
pretinde proprietar - la restituirea acestuia. 

Potrivit concluziilor aceluiaşi raport de expertiză tehnică în specialitatea topografie întocmit în 
cauză, pârâŃii folosesc o suprafaŃă de teren de 79 m.p. din terenul reclamantului, porŃiunea folosită în 
plus fiind determinată de punctele 4-5-18-19-4 din anexa grafică la raportul de expertiză. Proprietatea 
privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular iar dreptul de proprietate 
obligă la asigurarea bunei vecinătăŃi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau 
obiceiului, revin proprietarului (art. 44 din ConstituŃia României). În temeiul art. 480 Cod civ. si ale 
Protocolul nr.1 la C.E.D.O pârâŃii au obligaŃia de a respecta dreptul de proprietate al reclamantului şi 
de a îi lăsa în deplina proprietate si posesie terenul în suprafaŃă de 79 m.p., ocupat de aceştia. În baza 
aceloraşi principii enunŃate anterior care garantează dreptul de proprietate şi obligarea la respectarea 
acestuia, instanŃa a admis şi capătul de cerere privind revendicarea suprafeŃei de teren deŃinută de 
pârâŃi, conform dispozitivului.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată instanŃa a reŃinut dispoziŃiile art. 274 Cod procedură 
civilă şi ale art. 584 Cod civil, conform cărora cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe jumătate, adică se 
vor împărŃi în mod egal între proprietarii terenurilor între care s-au stabilit limitele de proprietate, 
stabilirea limitelor profitând în egală măsură proprietarilor. Pe cale de consecinŃă, instanŃa a compensat 



cheltuielile de judecată efectuate de părŃi, constând în plata onorariului de expert până la valoarea cea 
mai mică, suportată de reclamant, respectiv 1020 lei. 

Reclamantul a solicitat obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată şi reŃinând că aceştia 
din urmă au căzut în pretenŃii, după efectuarea compensării cheltuielilor în modalitatea prezentată mai 
sus instanŃa i-a obligat pe aceştia, în solidar, la plata sumei de 1526 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată, constând în taxă judiciară de timbru de 126 lei, astfel cum rezultă din ChitanŃa nr. 
2231889/26.08.2008, şi onorariu de avocat în cuantum de 1400 lei. 

Prin decizia civilă nr.121/27 mai 2013 a Tribunalului Maramureş, a fost admis apelul declarat 
de apelanŃii S.L.A. şi S.A.M., în contradictoriu cu intimaŃii S.F., şi S.D., împotriva sentinŃei civile nr. 
9335 din 26.10.2011, pronunŃată de Judecătoria Baia Mare, care a fost schimbată în parte, în sensul că: 

A fost admisă în parte acŃiunea formulată de reclamantul S.F., în contradictoriu cu pârâŃii 
S.L.A. şi S.A.M.. 

S-a stabilit linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamantului, situat în localitatea Recea, 
judeŃul Maramureş, la locul numit Acasă, în suprafaŃă totală de 2075 mp, cuprins în titlul de 
proprietate nr. 6071/17, Cod 106434, emis în data de 17.01.2000 de Comisia judeŃeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureş pe de o parte şi terenul 
proprietatea pârâŃilor, situat în localitatea Recea, înscris în CF nr.1946 Recea, nr. cadastral 6105, pe de 
altă parte, pe aliniamentul punctelor 2-18-17-12-11 din Anexa nr. 2 la raportul de expertiză efectuat în 
cauză de expert S.O. (limitele estice ale nr. cadastral 6105). 

A fost respins capătul de cerere având ca obiect revendicarea suprafeŃei de 79 mp teren. 
Au fost compensate parŃial cheltuielile de judecată şi reclamantul a fost obligat să achite 

pârâŃilor suma de 1540 lei, cheltuieli de judecată la prima instanŃă. 
Au fost menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei, care nu sunt contrare prezentelor. 
Intimatul S.F. a fost obligat să achite apelanŃilor suma de 2465 lei, cheltuieli de judecată în 

apel. 
Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin raportul de expertiză efectuat în cauză expertul F.I. a arătat că terenul folosit de S.F. şi 

S.M. are o suprafaŃă de 2041 mp, iar cel folosit de S.L.A. are o suprafaŃă de 2047 mp, ocupând parcela 
cu nr. cadastral 6105 din CF nr. 1946 Recea şi nr. topo 87/2/2, porŃiuni din nr. topo 972/2a şi 971. 

Raportându-se la planul cadastral al localităŃii Recea, expertul F.I. a propus linia de hotar 
conform acestuia, arătând că linia de folosinŃă nu coincide cu aliniamentul propus, intersectându-se de 
mai multe ori, dar a precizat că trei dintre anexele gospodăreşti ale pârâŃilor depăşesc linia de hotar. 
Tot conform schiŃei efectuate de expert, în curtea familiei S.L.A. şi S.A. sunt edificate în total cinci 
construcŃii, pe lângă cele arătate anterior fiind configurată casa P+M şi încă o anexă. Aspecte similare 
au relevat şi expertiza efectuată de expertul tehnic judiciar S.O.. 

De asemenea, raportându-se la conturul nr. topo iniŃiale, existent pe planul cu nr. topo după 
care lucrează cartea funciară, expertul S.O. a concluzionat că limita estică a nr. cadastral 6105, atribuit 
o dată cu intabularea titlului de proprietate nr. 1901/68 este diferită de limita nr. topo iniŃiale, cât şi de 
limita de folosinŃe actuale pe aliniamentul determinat în planul de situaŃie din anexă, de punctele 2-17-
11. Expertul a precizat că limita estică ce desparte nr.topo 85 şi 86 de nr. topo 83 şi 84 este o linie 
dreaptă, în timp ce limita estică a terenului intabulat în favoarea pârâŃilor este o linie frântă. 

OperaŃiunea de grăniŃuire presupune, în aplicarea prevederilor art. 584 din Codul civil de la 
1864, determinarea, prin semne exterioare, a liniei despărŃitoare dintre două fonduri limitrofe. În 
scopul determinării hotarului real trebuie cercetată originea drepturilor părŃilor, trebuie căutată acea 
linie de hotar existentă anterior contestării şi disputării ei de către părŃi, deoarece respectiva linie 
despărŃitoare, agreată, este cea reală. 

În contextul în care dreptul de proprietate al autorilor părŃilor a fost stabilit în procedura de 
reconstituire, conform Legii nr. 18/1991, (reconstituire ce nu presupunea iniŃial respectarea întocmai a 
limitelor materiale anterioare ale terenului ce face obiectul procedurii) tribunalul a apreciat că pentru a 
stabili în ce limite s-a efectuat propriu-zis reconstituirea dreptului de proprietate trebuie să se raporteze 
la punerea în posesie. 

În această ordine de idei, nu au putut fi avute în vedere planuri cadastrale anterioare anului 
1999 (când a fost pus în posesie primul dintre vecini, S.G.) deoarece punerea în posesie nu s-a făcut în 
funcŃie de aceste planuri, ci materialmente în teren. Că este aşa o demonstrează şi diferenŃele între linia 



de folosinŃă şi cea topo, în ce priveşte punctul de delimitare dintre proprietăŃi, de la stradă (punctul 2 
configurat în anexa la raportul de expertiză efectuat de expert S.O.). Cu toate acestea nu au putut fi 
avute în vedere schiŃele întocmite pe verso-ul proceselor verbale de punere în posesie deoarece nu sunt 
la scară şi nu relevă poziŃionarea construcŃiilor. 

Din depoziŃia martorului S.M. a rezultat că anul 2007 când a efectuat măsurătoarea terenului 
pârâŃilor în vederea intabulării dreptului de proprietate (după o săptămână măsurând şi terenul 
reclamanŃilor), ambele părŃi s-au înŃeles asupra mejdei, acceptând-o pe cea existentă în teren. Cu 
ocazia celei de a doua măsurători, mejda a fost stabilită cu acordul comun al părŃilor. Martorul B.S. a 
arătat că mejda existentă în prezent este aceeaşi dintotdeauna. Pe lângă declaraŃia martorilor, instanŃa a 
mai reŃinut situaŃia anexelor gospodăreşti ale pârâŃilor-apelanŃi, care potrivit ambelor expertize, 
depăşesc linia de hotar conformă planurilor topografice. 

Audiat fiind în anul 2011, martorul C.I. a arătat că anexele au fost construite de aproximativ 10 
ani. Conform adeverinŃei nr. 4889 din 06.09.2012 emisă de Comuna Recea, familia apelanŃilor 
figurează în evidenŃe cu casă de locuit (din 1941, chirpici) şi 2 anexe, una datând din 1943, alta din 
1960, din cărămidă. Sub acest aspect, instanŃa a reŃinut că dintre cele patru anexe gospodăreşti, trei 
depăşesc linia de hotar stabilită de prima instanŃă, aşadar de principiu cel puŃin una dintre acestea este 
vizată prin adeverinŃa anterior evocată. 

Apelantul şi intimatul au arătat, cu privire la vechimea anexelor gospodăreşti, aceştia au indicat 
în şedinŃa publică din data de 22.11.2012 că anexele ar fi fost edificate de 20 respectiv 30 de ani, deci 
în mod cert anterior punerii în posesie a lui S.G.. Pe cale de consecinŃă, uzând de o prezumŃie simplă, 
tribunalul a apreciat că punerea în posesie a lui S.G. nu s-a efectuat inclusiv asupra terenului ocupat de 
construcŃiile anexe gospodăreşti ale vecinului său, o atare împrejurare nerezultând din nicio probă 
administrată în cauză. Corelativ, punerea în posesie a lui S.G. a vizat integral şi terenul aflat sub 
anexele gospodăreşti deŃinute de acesta, iar aceasta independent de realitatea scriptică, topografică ori 
cadastrală, în operaŃiunea de grăniŃuire fiind esenŃiale reperele materiale, aspectul obiectiv, concret al 
întinderii dreptului, iar nu elementele scriptice. 

În considerarea acestor aspecte, tribunalul a apreciat că se impune ca linia de hotar dintre cele 
două proprietăŃi să fie stabilită pe limita estică a nr. cadastral 6105, care coincide cu folosinŃa actuală 
şi, prin prisma celor anterior arătate, cu hotarul acceptat după reconstituirea dreptului de proprietate. 
Astfel, s-a stabilit linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamantului, situat în localitatea Recea, 
judeŃul Maramureş, la locul numit Acasă, în suprafaŃă totală de 2075 mp, cuprins în titlul de 
proprietate nr. 6071/17, Cod 106434, emis în data de 17.01.2000 de Comisia judeŃeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureş pe de o parte şi terenul 
proprietatea pârâŃilor, situat în localitatea Recea, înscris în CF nr.1946 Recea, nr. cadastral 6105, pe de 
altă parte, pe aliniamentul punctelor 2-18-17-12-11 din Anexa nr. 2 la raportul de expertiză efectuat în 
cauză de expert S.O. (limitele estice ale nr. cadastral 6105). 

În consecinŃă, instanŃa a constatat neîndeplinite condiŃiile articolului 480 din Codul civil de la 
1864, reclamanŃii nefăcând dovada că ar fi proprietarii actuali ai terenului în suprafaŃă de 79 mp, a 
cărui revendicare au pretins-o. 

De asemenea, urmare a schimbării soluŃiei primei instanŃe, au fost compensate parŃial 
cheltuielile de judecată efectuate în respectivul ciclu procesual. 

În privinŃa reclamantului, instanŃa a constatat că acesta a suportat onorariu pentru expert în 
sumă de 1020 lei, iar pârâŃii onorariu în sumă de 1700 lei şi împărŃind egal aceste onorarii (expertiza 
vizând petitul de grăniŃuire) rezultă că reclamantul mai trebuie să achite pârâŃilor suma de 340 lei 
(după compensare), la care se adaugă 1200 lei, onorariu avocat (o parte din onorariul total de 1500 lei 
pretins, întrucât şi acŃiunea reclamanŃilor a fost admisă în parte). 

În ce priveşte cheltuielile de judecată în apel, intimatul a fost obligat la plata acestora către 
apelanŃi (2000 lei onorariu avocat conform fotocopiei chitanŃei depuse la dosar, 65 lei taxă judiciară de 
timbru, 400 lei onorariu expert), în temeiul prevederilor art. 298 raportat la art.274 Cod procedură 
civilă, întrucât se află în culpă procesuală. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal reclamantul S.F., solicitând în 
principal casarea deciziei civile nr. 121/A/27 mai 2013 a Tribunalului Maramureş şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare şi în subsidiar, modificarea deciziei civile nr. 121/A/27 mai 2013 a Tribunalului 
Maramureş în sensul respingerii apelului declarat de pârâŃi. 



În susŃinerea recursului au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 1,5,7 şi 9 Cod proc.civ. 
l. Cu privire la motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 1 Cod proc.civ., recurentul a arătat că 

unul dintre membrii completului de judecată care a pronunŃat decizia în apel a participat şi la judecarea 
cauzei în primă instanŃă. Astfel, încheierile aflate la dosarul instanŃei de fond la f. 24,38, 44 ş.a., au fost 
pronunŃate de d-na judecător G.B., care a luat act de poziŃia părŃilor, a încuviinŃat probaŃiunea în cauză 
şi s-a pronunŃat asupra excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive, în sensul că unit-o cu fondul, motiv 
pentru care apreciază că judecătorul avea obligaŃia de a se abŃine de la judecarea pricinii în instanŃa de 
apel. 

Decizia atacată a fost pronunŃată de instanŃa de apel cu depăşirea limitelor cererii de apel, fapt 
ce încalcă dispoziŃiile art. 295 Cod proc.civ. şi se încadrează în dispoziŃiile art. 304 pct. 5 Cod proc.civ.  

ApelanŃii nu au solicitat admiterea apelului în maniera în care a fost pronunŃată decizia atacată, 
respectiv prin motivule de apel nu s-a solicitat grăniŃuirea celor două proprietăŃi pe aliniamentul pct. 2-
18-17-12-11 din anexa nr. 2 din raportul de expertiză efectuat în cauză de expert S.O.. 

2. În al doilea rând instanŃa de apel nu a Ńinut seama de constatările raportului de expertiză, 
referitoare la faptul că intabularea titlului de proprietate al pârâŃilor nu s-a realizat corect, instanŃa de 
apel pronunŃând o hotărâre nelegală, întrucât a stabilit linia de hotar dintre cele două proprietăŃi, deşi 
documentaŃia cadastrală care a stat la bata intabulării dreptului de proprietate al apelanŃilor a fost greşit 
întocmită.  

3. Hotărârea instanŃei de apel cuprinde dispoziŃii contradictorii, care se includ în motivele de 
recurs prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc.civ. 

Astfel, instanŃa de apel apreciază că pentru a se stabili în ce limite s-a efectuat reconstituirea 
dreptului de proprietate trebuie să se raporteze la punerea în posesie. Apoi, aceeaşi instanŃă revine şi 
arată că nu pot fi avute în vedere schiŃele întocmite pe verso-ul proceselor verbale de punere în 
posesie, deoarece nu sunt la scară şi nu relevă poziŃionarea construcŃiilor, deşi aceste procese verbale 
de punere în posesie şi implicit titlul de proprietate nu au fost contestate de părŃi, dar sunt contestate de 
instanŃa de judecată, fără să fie investită în acest sens. 

InstanŃa de apel admite cererea privind grăniŃuirea terenului de 2075 mp, însă prin dispozitiv 
stabileşte doar parŃial linia de hotar dintre cele două proprietăŃi, adică numai pe aliniamentul 2-18-17-
12-11 din anexa nr. 2 la raportul de expertiză întocmit de expert S.O., dar nu stabileşte linia de hotar 
pentru întreaga suprafaŃă de teren, aşa cum s-a evidenŃiat în rapoartele de expertiză prin care s-a stabilit 
mejdia integrală dintre cele două proprietăŃi. 

Numărul cadastral 6105 Recea provine din dezmembrarea nr. top 85/2, 85/3/2, 86/2, 86/3/2, 
87/2, din CF 386 Recea, iar schiŃa de dezmembrare întocmită de expertul S.M., care a stat la baza 
intabulării dreptului de proprietate al apelanŃilor, în mod greşit, cuprinde şi o parte din nr. top 82, 83 şi 
84 din CF 386 Recea, iar din CF 386 Recea în urma acestor dezmembrări rămâne suprafaŃa de 79 mp 
neintabulată în cartea funciară, transferându-se în Cf 1946 Recea, nr. cad 6105 numai suprafeŃele 
cuprinse în nr. top 85/2, 85/3/2, 86/2, 86/3/2, 87/2. 

4. InstanŃa de apel avea obligaŃia să soluŃioneze prioritar cererea având ca obiect revendicarea 
şi, ulterior, cererea având ca obiect grăniŃuirea celor două proprietăŃi.  

Cu privire la cererea privind revendicarea suprafeŃei de 79 mp, instanŃa de apel în mod nelegal 
o respinge, reŃinând că nu sunt îndeplinite condiŃiile art. 480 C. civil, întrucât reclamantul nu a făcut 
dovada că ar fi proprietar al acestei suprafeŃe. În primul rând instanŃa de apel nu a pus în discuŃie acest 
aspect, iar în al doilea rând, prin probele administrate în cauză a făcut dovada că acest teren este 
proprietatea recurentului şi este parte integrantă din suprafaŃa de 2075 mp, situată la locul numit 
„acasă” înscrisă în titlul de proprietate al antecesorului său. 

5. Decizia instanŃei de apel a fost pronunŃată cu încălcarea dispoziŃiilor art. 304 pct. 9 Cod 
proc.civ.  

Antecesorului său, numitul S.G. i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 
18/1991, ulterior eliberându-se titlul de proprietate nr. 6071/2000. Anterior emiterii titlului de 
proprietate intimaŃii au acaparat porŃiunea de 79 mp teren din terenul din partea de Nord de la drum 
spre Sud.  

Expertiza extrajudiciară întocmită de expertul S.M. nu le este opozabilă şi nu este corectă, 
întrucât anexele gospodăreşti nu sunt corect identificate în teren. Prin completarea la raportul de 
expertiză, expertul S.O. a arătat că documentaŃia cadastrală realizată în vederea intabulării dreptului de 



proprietate al intimaŃilor nu a fost corect realizată, dar, cu toate acestea, instanŃa de apel în mod greşit 
admite apelul formulat de pârâŃi. 

Aceste concluzii se coroborează şi cu raportul de expertiză întocmit de expertul F.I. depus la 
dosarul cauzei (f. 58-60). 

6. Ultima critică din declaraŃia de recurs se referă la obligarea lui în mod nelegal la plata 
cheltuielilor de judecată în primă instanŃă, motivat pe faptul că, prin declaraŃia de apel nu se motivează 
această cerere, potrivit dispoziŃiilor art. 287 Cod proc.civ. 

Prin concluziile scrise depuse la dosar intimaŃii S.L.A. şi S.A.M. s-au opus admiterii recursului 
şi au solicitat obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în recurs, arătând următoarele: 

 DispoziŃiile art. 304 pct. 1 Cod proc.civ., nu au fost încălcate conform susŃinerilor recurentului, 
raportat la dispoziŃiile art. 24 Cod proc.civ., invocând în sprijinul poziŃiei exprimate şi decizia civilă a 
CurŃii Supreme de JustiŃie nr. 263/1993. 

Referirile recurentului la concluziile raportului de expertiză topografică întocmit de expert S.O. 
au drept scop o reapreciere a probelor de către instanŃa de recurs, aspecte care vizează netemeinica şi 
nu nelegalitatea hotărârii recurate. 

Textul art. 304 pct. 7 Cod proc.civ., vizează două situaŃii, însă aceste situaŃii nu se regăsesc în 
decizia recurată, pentru că instanŃa de apel stabileşte linia de hotar între cele două terenuri ca fiind 
„limitele estice ale nr. cad. 6105”, situaŃie în care nu se poate susŃine că această limită nu vizează 
întregul teren, din moment ce se face referire la un nr. cadastral în întregul său. 

InstanŃa de apel soluŃionează cererea de stabilire a liniei de hotar şi ulterior soluŃionează capătul 
de cerere având ca obiect revendicare. Prin urmare, este firesc să se reŃină că reclamantul nu este 
proprietar al terenului revendicat, din moment ce intimaŃii sunt proprietarii tabulari ai terenului pe care 
îl deŃin în limita liniei de hotar stabilite de instanŃă.  

Înscrierea dreptului de proprietate al lor în cartea funciară nu a fost într-un fel anulată, 
modificată sau radiată, astfel că dreptul lor de proprietate este valabil înscris în cartea funciară. Prin 
urmare, acŃiunea în revendicare formulată de reclamant trebuia respinsă, iar linia de hotar stabilită 
conform datelor lor de carte funciară.  

Prin apelul declarat au solicitat şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată în 
fond şi în apel. Nemotivarea apelului nu atrage sancŃiuni procedurale aşa cum este cazul recursului, 
motiv pentru care criticile recurentului cu privire la acest aspect sunt nefondate. 

Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că este nefondat 
şi în consecinŃă, în baza art. 304 pct. 1, 5, 7 şi 9 şi art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă 
pentru următoarele considerente:  

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 Cod proc.civ.  
Conform prevederilor art. 295 Cod proc.civ., instanŃa de apel va verifica în limitele cererii de 

apel, stabilirea situaŃiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanŃă. 
Prin declaraŃia de apel pârâŃii au solicitat în principal anularea sentinŃei civile nr. 9335/26 

octombrie 2011 şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, schimbarea în parte a sentinŃei 
civile nr. 9335/26 octombrie 2011 în ce priveşte capetele de cerere având ca obiect revendicare şi 
grăniŃuire. 

În motivarea apelului s-a arătat că în ce priveşte acŃiunea în revendicare şi grăniŃuire, instanŃa 
de fond se limitează doar la a face trimitere la ultima expertiză topografică, fără a arăta elementele de 
fapt care au condus la formularea părerii cu privire la cauza dedusă judecăŃii, că la efectuarea 
expertizei tehnice şi la soluŃionarea cauzei este necesar a se avea în vedere limitele numărului cadastral 
6105 şi nu harta cadastrală veche a localităŃii Recea. 

Faptul că apelanŃii nu au solicitat stabilirea graniŃei pe aliniamentul punctelor 2-18-17-12-11-
10-9 din anexa nr. 2 la raportul de expertiză efectuat în cauză, aşa cum a dispus instanŃa, nu înseamnă 
că instanŃa de apel a depăşit limitele cererii de apel. 

InstanŃa de apel are obligaŃia de a analiza punctele deduse judecăŃii prin cererea de apel, 
urmând a repune în discuŃie întreaga acŃiune din faŃa primei instanŃe. Cum acŃiunea în faŃa primei 
instanŃe a avut ca obiect revendicare şi grăniŃuire între terenul proprietatea reclamanŃilor şi terenul 
proprietatea pârâŃilor, instanŃa de apel în baza principiului „tantum devolutum quantum apellantum” a 
analizat hotărârea primei instanŃe prin raportare la criticile aduse prin cererea de apel. 

Motivul de recurs prev. de art.304 pct. 1 Cod proc.civ.: 



InstanŃa este greşit alcătuită în situaŃia în care la judecată participă un judecător incompatibil, 
având în vedere că dispoziŃiile art. 24 Cod proc.civ. au un caracter imperativ. 

Potrivit art. 24 alin. 1 Cod proc.civ., pentru a deveni incompatibil, judecătorul trebuie să fi 
pronunŃat o hotărâre prin care se dezleagă o problemă litigioasă, de natură să dezinvestească instanŃa. 

Prin urmare, judecătorul care a pronunŃat o încheiere ce are caracter preparator, ca aceea 
invocată de reclamant cu privire la faptul că judecătorul instanŃei de fond s-a pronunŃat în sensul unirii 
excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive, în sensul că a unit-o cu fondul cauzei, nu devine 
incompatibil. 

Motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 7 Cod proc.civ. 
Obiectul cererii de chemare în judecată l-a constituit stabilirea liniei de graniŃă dintre 

proprietatea reclamantului şi ce a pârâŃilor. InstanŃa de apel stabileşte linia de hotar dintre cele două 
terenuri pe aliniamentele 2-18-17-12-11 ca fiind limitele estice ale numărului cadastral 6105. 

Recurentul susŃine că există contradicŃiei între considerentele deciziei pronunŃate şi dispozitivul 
acesteia, pentru că, prin raportul de expertiză „se stabileşte linia de hotar pe aliniamentul pct. 2-18-17-
12-11-10-9, adică şi pentru punctele 11-10-9 omise de instanŃă”. 

Curtea constată că cerinŃele acestui text de lege nu sunt îndeplinite în cauză, pentru că instanŃa 
de apel, atât în considerente, cât şi în dispozitiv arată că stabileşte linia de hotar dintre terenul 
proprietatea reclamanŃilor şi cel al pârâŃilor pe aliniamentul pct. 2-18-17-12-11 din anexa nr. 2 la 
raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul Stefan Ovidiu, limitele estice ale nr. cadastral 6105. 

Chiar dacă instanŃa a omis să indice toate punctele pe care stabileşte linia de hotar, această 
omisiune se poate clarifica eventual pe calea lămuririi dispozitivului, însă această omisiune nu se 
încadrează în dispoziŃiile art. 304 pct. 7 Cod proc.civ.  

Motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ.: 
AcŃiunea în grăniŃuire are ca scop stabilirea vechiului hotar dintre fonduri, ceea ce nu implică în 

mod necesar şi revendicarea unei suprafeŃe de teren cuprinsă în graniŃa ce corespunde folosinŃei de fapt 
şi aceea nou stabilită de instanŃă, neputându-se vorbi despre nelegalitatea hotărârii ce ar statua astfel, 
atâta vreme cât instanŃa nu a dispus, în mod expres şi neechivoc obligarea uneia dintre părŃi la a-i lăsa 
celeilalte în deplină proprietate şi liniştită posesie vreo suprafaŃă de teren. 

În speŃă, pentru stabilirea liniei de hotar dintre cele două proprietăŃi ale părŃilor conform 
folosinŃei actuale şi raportat la graniŃa acceptată după reconstituirea dreptului de proprietate, s-a 
dovedit că reclamanŃii nu sunt proprietarii suprafeŃei de 79 mp teren pe care o revendică, motiv pentru 
care, instanŃa de apel a şi respins capătul de acŃiune având ca obiect revendicarea acestei suprafeŃe. 

Celelalte motive invocate de recurent la acest punct al declaraŃiei de recurs se referă la aspecte 
de netemeinicie a hotărârii atacate. Astfel recurenŃii se referă la rapoartele de expertiză efectuate în 
cauză, la expertiza extrajudiciară efectuată de expertul SaleŃchi, la concluziile raportului de expertiză 
efectuat de expertul F.I. şi la completarea acestuia, că acestea se coroborează cu cele din raportul de 
expertiză şi completarea efectuată de expertul S.O., că acestea confirmă faptul că intimaŃii au ocupat 
suprafaŃa de 79 mp din terenul lor. 

Recurentul invocă şi adeverinŃa nr. 4489 din 6 septembrie 2012 emisă de Primăria Recea, 
arătând că imobilele construcŃii din 1941 deŃinute de intimaŃi au fost demolate şi că s-a edificat un nou 
imobil cu anexe gospodăreşti identificate de expertul Filimon, o prin completarea la raportul de 
expertiză, că intimaŃii au edificat anexele gospodăreşti fără autorizaŃie de construire. 

Aceste motive se referă la modul cum instanŃa a apreciat probele administrate în cauză, astfel 
că, prin raportare la dispoziŃiile art. 304 Cod proc.civ., constituie motive de netemeinicie, care nu mai 
pot fi analizate de instanŃa de recurs. 

Ultimul motiv de recurs se referă la acordarea cheltuielilor de judecată, motivat pe faptul că 
motivele de apel nu vizează această cerere, potrivit dispoziŃiilor art. 287 Cod proc.civ. 

Acest motiv de recurs este nefondat. Art. 292 alin. 2 Cod proc.civ. prevede posibilitatea ca 
apelul să nu fie motivat. Apelul este o cale de atac ce duce la rejudecarea pricinii în fond, obiectul 
apelului constituindu-l hotărârea primei instanŃe pe care apelantul o poate critica în întregime sau 
numai cu privire la unele aspecte. 

În speŃă, se invocă faptul că apelantul nu a motivat cererea cu privire la acordarea cheltuielilor 
de judecată în fond şi apel, aşa cum a solicitat prin cererea de declarare a apelului. Având în vedere că 



prin admiterea apelului s-a schimbat soluŃia instanŃei de fond, efectul devolutiv al acestuia se extinde şi 
cu privire la modalitatea de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Urmare respingerii recursului, fiind în culpă procesuală, în baza art. 274 Cod proc.civ., 
recurentul va fi obligat să plătească intimaŃilor S.L.A. Şi S.A.M., suma de 2000 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat, conform chitanŃei de la fila 24. 

 
9. Lucrări de construire executate fără autorizaŃie de construire. 

SancŃionarea executantului cu amendă contravenŃională şi desfiinŃarea lucrărilor. 
Admisibilitatea acŃiunii având ca obiect desfiinŃarea lucrărilor executate nelegal, numai 

în contradictoriu cu executantul, care nu este şi proprietarul clădirii 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4457 din 27 noiembrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 18024 din 24 septembrie 2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis 
acŃiunea civilă intentată de reclamantul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, în 
contradictoriu cu pârâtul O.M.M. şi în consecinŃă, a fost obligat pârâtul să desfiinŃeze lucrările 
efectuate fără autorizaŃie la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. V. nr.1 şi să aducă imobilul la starea 
iniŃială, în termen de 3 luni de la pronunŃarea hotărârii. 

 A fost obligat pârâtul să îi plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 10,3 lei. 
 Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut că prin procesul-verbal de constatare 

a contravenŃiei nr. 2076 din 7.05.2009, încheiat de municipiul Cluj-Napoca, pârâtul O.M.M. a fost 
sancŃionat cu amendă contravenŃională de 31.000 lei pentru săvârşirea contravenŃiei prevăzute de art. 
26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 50/1991, pentru că în urma controlului efectuat la data de 30.04.2009 în 
Cluj-Napoca, str. V. nr.1, s-a constatat că pârâtul în calitate de investitor, executa lucrări de 
compartimentări interioare în podul imobilului de pe str. V. şi a montat ferestre de mansardă tip 
VELUX pe învelitoare, după înscrierea imobilului în CF, fără a deŃine autorizaŃie de construire, 
stabilindu-se obligaŃia pârâtului de a intra în legalitate. Ulterior, la data de 22.07.2011, reclamantul a 
constatat că pârâtul nu s-a conformat celor dispuse prin actul de sancŃionare şi s-a propus sesizarea 
instanŃei de judecată. 

 Potrivit art. 32 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, 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, conform art. 28 alin.(1), organul care a aplicat sancŃiunea 
va sesiza instanŃele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile 
autorizaŃiei; b) desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal. Conform alin.(2) al aceluiaşi articol, în 
cazul admiterii cererii, instanŃa va stabili termene limită de executare a măsurilor prevăzute la alin.(1). 

 Având în vedere că pârâtul în calitate de investitor a efectuat lucrări de construcŃii fără a deŃine 
autorizaŃie în acest sens şi nu s-a conformat celor stabilite prin procesul-verbal de constatare şi 
sancŃionare a contravenŃiilor nr. 2076 din 7.05.2009, în temeiul art. 32 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, 
judecătoria a apreciat acŃiunea reclamantului ca întemeiată şi în consecinŃă, a dispus obligarea 
pârâtului la desfiinŃarea lucrărilor executate nelegal. 

  Legiuitorul sancŃionează fapta de a efectua lucrări fără autorizaŃie, fără a deosebi după cum 
persoana care le efectuează este proprietarul sau investitorul imobilului în care se efectuează lucrările 
neautorizate, pârâtul are calitate procesuală pasivă. 

 Prin decizia civilă nr. 213/A din 24 aprilie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a admis apelul declarat 
de pârâtul O.M.M. împotriva sentinŃei civile nr. 18024 din 24.09.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe 
care a schimbat-o în tot şi în consecinŃă, s-a respins acŃiunea civilă intentată de reclamantul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul O.M.M.. 

 Pentru a decide astfel, instanŃa de apel a reŃinut că prima instanŃă în mod corect a apreciat că 
pârâtul este cel care a efectuat lucrările şi că pe numele lui s-a încheiat procesul-verbal de constatare şi 
sancŃionare contravenŃională. 

 Dar proprietar al imobilului este o altă persoană, dat fiind că prin contractul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 736 din 10.06.2008, D.L. şi soŃia D.L. au vândut lui M.N. şi soŃia M.I.C. 
apartamentul nr. 13, situat în Cluj-Napoca, str. V. nr.1, cumpărătorii fiind intabulaŃi în CF. 

 În situaŃia în care executant a fost pârâtul O.M.M., iar proprietarul imobilului este o altă 
persoană, tribunalul a considerat că ambii trebuiau chemaŃi în judecată. 



 Cadrul procesual nefiind complet, iar în apel neputând fi schimbate obiectul, cauza şi părŃile, 
potrivit art. 294 C.pr.civ., soluŃia ce se impune este aceea de respingere a cererii de chemare în 
judecată. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
solicitând modificarea ei în sensul respingerii apelului exercitat de pârât împotriva sentinŃei 
judecătoriei, care să fie menŃinută în întregime. 

 În motivarea recursului, reclamantul a susŃinut că pârâtul a fost sancŃionat contravenŃional 
pentru nerespectarea disciplinei în construcŃii, întrucât a executat lucrări de construcŃii la imobil, fără a 
deŃine autorizaŃie de construire, prin acelaşi proces-verbal dispunându-se intrarea în legalitate până la 
data de 1.09.2009, însă acesta nu s-a conformat măsurii complementare. 

 Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, executarea lucrărilor de construcŃii este permisă 
numai pe baza unei autorizaŃii de construire sau de desfiinŃare, iar conform alin. (2) al aceluiaşi articol, 
construcŃiile civile se pot realiza numai cu respectarea autorizaŃiei de construire, emisă în condiŃiile 
prezentei legi şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcŃiilor. 

 Aceste norme legale au caracter imperativ, fiind edictate de legiuitor pentru ocrotirea unor 
interese de ordin general cum sunt riscul major pe care îl reprezintă pentru viaŃa şi sănătatea populaŃiei 
în general, posibilitatea producerii unor accidente care pun în pericol viaŃa şi sănătatea cetăŃenilor, 
întrucât în lipsa autorizaŃiei şi a producerii de verificare a imobilului, pot apărea litigii cu vecinii, 
neexistând nicio garanŃie că imobilul respectă regimul de înălŃime şi distanŃa legală faŃă de imobilele 
vecine, ori că se respectă stilul şi echilibrul arhitectonic. 

 SancŃiunea amenzii contravenŃionale s-a aplicat contravenientului O.M.M., pentru săvârşirea 
contravenŃiei prevăzute de art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991, contravenientul dând în faŃa 
agentului constatator o declaraŃie prin care a recunoscut lucrările executate, astfel că a fost sancŃionat 
în calitate de investitor şi executant, în baza principiului răspunderii personale, conform căruia 
răspunderea revine numai celui efectiv vinovat de comiterea faptei ilicite, regulă cu caracter absolut în 
cazul sancŃionării, datorită pericolului social pentru societate. 

 SancŃiunea contravenŃională aplicată pârâtului prin procesul-verbal este definitivă, nefiind 
anulată, iar autorizaŃia nu s-a emis în termenul stabilit în actul constatator. ObligaŃia de a intra în 
legalitate îi revine pârâtului, întrucât potrivit art. 32 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, în cazul în 
care persoana sancŃionată contravenŃional nu a intrat în legalitate, organul care a aplicat sancŃiunea va 
sesiza instanŃele judecătoreşti pentru a dispune desfiinŃarea construcŃiilor ca sancŃiune complementară, 
fiind incident art. 5 alin. (3) lit. g) din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001. 

 Executarea sancŃiunilor complementare conform art. 40 şi 48 din OrdonanŃa Guvernului nr. 
2/2001 ale cărei dispoziŃii completează Legea nr. 50/1991, are loc în condiŃiile legii speciale, obligaŃia 
de a desfiinŃa lucrările executate nelegal, revenindu-i pârâtului. 

 InstanŃa de recurs trebuie să aibă în vedere că desfiinŃarea construcŃiei executate nelegal se 
dispune ca sancŃiune de instanŃa de judecată în cazul în care cel sancŃionat cu amendă contravenŃională 
nu a obŃinut autorizaŃia de construire pentru lucrările executate în termenul stabilit de agentul 
constatator. 

 Din dispoziŃiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, rezultă că măsura desfiinŃării 
construcŃiilor executate nelegal constituie o sancŃiune a obligaŃiilor impuse de agentul constatator prin 
procesul-verbal. Măsura de intrare în legalitate dispusă de agentul constatator prin procesul-verbal nu a 
fost îndeplinită în termenul stabilit, astfel încât nu se impune aplicarea sancŃiunii desfiinŃării 
construcŃiilor executate nelegal. 

 Motivele care l-au împiedicat pe contravenient să obŃină autorizaŃia de construire, cum sunt 
cele invocate de pârât, puteau fi relevante fie într-un proces având ca obiect anularea procesului-verbal 
de contravenŃie, fie în altul în care să vizeze refuzul autorităŃilor de a elibera autorizaŃia de construire. 

 Intrând în analiza motivelor invocate de pârât pentru a justifica lipsa autorizaŃiei de construire, 
tribunalul a depăşit cadrul procesual în care se afla, cadru stabilit de reclamant prin acŃiunea sa şi care 
era clar reglementat de art. 32 din Legea nr. 50/1991. 

 Intimatul O.M.M. prin întâmpinare depusă la dosar fila 16-17, a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat şi menŃinerea deciziei atacate ca temeinică şi legală. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reŃine următoarele: 



 Prin procesul-verbal de constatare şi sancŃionare contravenŃională nr. 2076 din 7.05.2009, 
încheiat de Serviciul de Control Urbanism şi Disciplină în ConstrucŃii din cadrul Municipiului Cluj-
Napoca, ca urmare a controlului efectuat în data de 30.04.2009 în municipiul Cluj-Napoca, str. V. nr.1, 
s-a constatat că pârâtul O.M.M. a executat lucrări de compartimentare interioară în podul imobilului 
situat la această adresă şi a montat ferestre tip VELUX pe învelitoare, după înscrierea imobilului în 
cartea funciară, fapta încadrându-se în dispoziŃiile art. 26 lit. a) din Legea nr. 50/1991. Prin rezoluŃia 
Primarului municipiului Cluj-Napoca din 25.05.2009, pentru fapta săvârşită de contravenient, s-a 
aplicat amenda de 1.000 lei şi s-a dispus măsura intrării în legalitate până la data de 1.09.2009. 

 Ulterior, prin procesul-verbal de constatare nr. 62 din 24.05.2011 încheiat de acelaşi Serviciu 
de Control Urbanism şi Disciplină în ConstrucŃii din cadrul Municipiului Cluj-Napoca, s-a constatat că 
O.M.M. nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancŃionare 
contravenŃională, prin obŃinerea autorizaŃiei de construire sau desfiinŃarea lucrărilor executate fără 
autorizaŃie de construire şi s-a propus sesizarea instanŃei de judecată. 

 Întrucât procesul-verbal de constatare şi sancŃionare contravenŃională nu a fost atacat cu 
plângere la Judecătoria Cluj-Napoca, rămânând definitiv, la data de 2 august 2011 Primarul 
municipiului Cluj-Napoca a înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca acŃiunea având ca obiect obligarea 
pârâtului O.M.M. să desfiinŃeze lucrările de construcŃii executate nelegal în Cluj-Napoca, str. V. nr.1 şi 
aducerea imobilului la starea iniŃială. 

 Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, executarea lucrărilor de construcŃii 
este permisă numai pe baza unei autorizaŃii de construire sau de desfiinŃare, emisă în condiŃiile 
prezentei legi, iar conform alin. (2) al aceluiaşi articol, construcŃiile civile se pot realiza numai cu 
respectarea autorizaŃiei de construire, emisă în condiŃiile legii şi a reglementărilor privind proiectarea 
şi executarea construcŃiilor.  

 La rândul său, art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, prevede că reprezintă 
contravenŃie dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiŃii încât, potrivit legii să fie considerată 
infracŃiune, executarea sau desfiinŃarea, totală ori parŃială, fără autorizaŃie a lucrărilor prevăzute la art. 
3, cu excepŃia celor menŃionate la lit. b), de către investitor şi executant. Iar potrivit art. 32 tot din 
Legea nr. 50/1991, republicată, 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 dispuse, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaŃiei; 
b) desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal. 

 Pe baza acestei stări de fapt şi de drept, în mod corect judecătoria a admis acŃiunea 
reclamantului împotriva pârâtului, pe care l-a obligat să desfiinŃeze lucrările executate fără autorizaŃie 
de construire la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. V. nr. 1 şi să readucă imobilul la starea iniŃială, în 
termen de 3 luni de la data pronunŃării sentinŃei. 

 Cel care a procedat greşit a fost tribunalul, care a admis apelul pârâtului împotriva sentinŃei 
judecătoriei, pe care a schimbat-o în totalitate în sensul că a respins acŃiunea reclamantului în 
contradictoriu cu pârâtul, reŃinând că întrucât pârâtul O.M.M. a fost doar executantul lucrărilor de 
construire, în timp ce proprietarii imobilului la care au fost executate lucrările sunt numiŃii M.N. şi 
soŃia, care nu au fost chemaŃi în judecată, actualul cadru procesual nu este complet, iar în apel nu se 
poate întregi, faŃă de dispoziŃiile art. 294 C.pr.civ. 

 RaŃiunea legiuitorului atunci când a adoptat Legea nr. 51/1990, republicată, a fost de a imprima 
o disciplină severă în construcŃii, astfel că atunci când se execută lucrări fără autorizaŃie de construire 
sau cu nerespectarea autorizaŃiei de construire, să fie sancŃionaŃi atât investitorul, cât şi executantul, 
fiecare distinct pentru fapta lui, răspunderea contravenŃională fiind personală. 

 În speŃă, executantul a fost sancŃionat cu sancŃiunea contravenŃională principală a amenzii, şi i 
s-a mai aplicat măsura complementară prevăzută de lege, a intrării în legalitate, fără ca acesta să se 
conformeze în termenul stabilit, dar nici până în prezent. 

 Pentru desfiinŃarea lucrărilor executate fără autorizaŃie de construire sau cu nerespectarea 
autorizaŃiei de construire, executantul (constructorul) nu este necesar să fie şi proprietarul imobilului, 
deoarece el a săvârşit contravenŃia reŃinută în sarcina sa în calitate de executant (constructor), calitate 
în care a fost sancŃionat şi nu a atacat procesul-verbal de constatare şi sancŃionare contravenŃională.  



 Contravenientul nu a fost sancŃionat în calitate de proprietar al imobilului, pentru a fi necesară 
introducerea în cauză a proprietarilor actuali. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9, coroborat cu art. 312 alin.(1) şi (3) C. pr. 
civ., se va admite recursul reclamantului împotriva deciziei tribunalului, care va fi modificată în sensul 
că se va respinge apelul declarat de pârât împotriva sentinŃei judecătoriei, care va fi menŃinută în 
întregime. 

 
 
 
 

10. GrăniŃuire. Stabilire pe baza documentaŃiei de intabulare 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3991 din 15 octombrie 2013 

Prin cererea înregistrată la 22.09. 2010 reclamanŃii G.I., G.S., K.O. şi K.E. au chemat în 
judecată pe pârâtul K.S. solicitând obligarea acestuia la grăniŃuirea proprietăŃilor lor, învecinate, şi 
anume terenul proprietatea reclamanŃilor situat în satul L. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1615 din 20.12.2012 pronunŃată de Judecătoria Şimleu-Silvaniei s-a 
admis cererea reclamanŃilor G.I., G.S., K.O., K.E. împotriva pârâtului K.S.. 

S-a stabilit linia de hotar dintre proprietatea reclamanŃilor, teren intravilan, curŃi, constricŃii 
situat în L.t,înscris în TP nr.1204/111534/18.09.2009 de 1000 mp cu vecinătăŃile G.S., Drum, K.S, 
G.A, şi proprietatea pârâtului, teren intravilan, curŃi construcŃii situat în L., înscris în TP 
nr.1493/89447/11.12.2002 şi în cf 50245 Sărmăşag nr.cad.50245 de 1000 mp cu vecinătăŃile: Gal J., 
Drum, L.G, G.A, pe linia notată cu A-10-9-8 pe schiŃa de la fila 64 din dosar, conform completării 
expertizei topometrice efectuate de către exp.A.N. (f.63-64). 

 Completarea expertizei topometrice efectuate în cauză de către A.N. (f.63-64) face parte 
integrantă din hotărâre. 

 Au fost compensate cheltuielile de judecată. 
 Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
 Prin Titlul de Proprietate nr. 1204/111534/18.09.2009 s-a reconstituit în favoarea reclamanŃilor 

G.S., G.I:, K.O., K.E. dreptul de proprietate pentru suprafaŃa de 1000 mp situat pe teritoriul comunei 
Sărmăşag, curŃi construcŃii cu vecinătăŃile: Nord – G.S., Est - Drum, Sud- K.S., Vest – G.A.(f.7) 

 Prin Titlul de Proprietate nr.1493/89447/11.12.2002 s-a reconstituit în favoarea pârâtului K.S. 
dreptul de proprietate pentru suprafaŃa de 1000 mp situat pe teritoriul satului L., comuna Sărmăşag, 
curŃi construcŃii cu vecinătăŃile: Nord – G.J., Est - Drum, Sud- L.G., Vest –G.A.(f.16) .Ulterior, in 
favoarea  pârâtului s-a întabulat dreptul de proprietate în  cf. 50245 Sărmăşag nr.cad.50245 (f.14), 
conform planului de amplasament depus la fila 13. 

 Prin expertiza topometrica efectuata in cauza de către exp.A.N. au fost propuse trei variante de 
stabilirea liniei de hotar: varianta 1 , solicitata de către reclamanŃi, conform folosinŃei actuale, in care 
fântâna rămâne in proprietatea reclamanŃilor; varianta 2, solicitata de parat, conform documentaŃiei de 
intabulare, cu un front la strada pentru reclamanŃi de 19,31 m, iar al paratului de 17,81 m; varianta 3, 
propusa de expert, in care  frontul la strada  al reclamanŃilor este de 20,61 m , iar al paratului este de 
16,51 m si cu fântâna in proprietatea  reclamanŃilor.(f.31-34). 

 La cererea pârâtului , a fost efectuata  completarea acestei expertize, cu efectuarea unei variante 
in conformitate cu documentaŃia de intabulare, in care frontul stradal este de 16,80 ml (f.44), 
completarea fiind depusa la filele 63-64 , in aceasta varianta  linia de hotar fiind notata cu A-10-9-8, 
iar fântâna rămâne in proprietatea reclamanŃilor. 

 In urma interogatoriului luat reclamantei G.S., la cererea pârâtului, aceasta  a arătat ca fântâna  
a fost situata in curtea reclamanŃilor si nu pe linia de  hotar (f.68). 

 Din declaraŃiile martorilor ascultaŃi in cauza, L.I. si L.A., s-a reŃinut ca  fântâna este in curtea 
reclamanŃilor G. (f.72,73). 

 Potrivit art.584 cod civil, orice proprietar poate îndatora  pe vecinul sau la  grăniŃuirea 
proprietăŃii lipite cu a sa. 

 In consecinŃă , instanŃa a admis cererea  si a dispus stabilirea liniei de hotar  dintre proprietatea 
reclamanŃilor, teren intravilan curŃi situat în L.,înscris în TP nr.1204/111534/18.09.2009 de 1000 mp 
cu vecinătăŃile G.S., Drum, K.S, G.A, şi proprietatea pârâtului, teren intravilan, curŃi construcŃii situat 



în L., înscris în TP nr.1493/89447/11.12.2002 şi în cf 50245 Sărmăşag nr.cad.50245 de 1000 mp cu 
vecinătăŃile: G.J., Drum, L.G, G.A, pe linia notată cu A-10-9-8 pe schiŃa de la fila 64 din dosar, 
conform completării expertizei topometrice efectuate de către exp.A.N. (f.63-64), varianta care tine 
cont de documentaŃia de intabulare a proprietăŃii pârâtului. 

 Completarea expertizei topometrice efectuate în cauză de către A.N. (f.63-64) face parte 
integrantă din hotărâre. 

 Cheltuielile grăniŃuirii se vor face pe jumătate conform dispoziŃiilor art.584 cod civil, astfel ca 
in baza art.276 c.pr.civ. instanŃa a compensat cheltuielile de judecata ale părŃilor, care au suportat in 
mod egal costurile expertizei topometrice. 

Prin decizia civilă nr. 48 din 21.05.2013 pronunŃată de Tribunalul Sălaj s-a respins  ca  
nefondat apelul  declarat  de pârâtul  K. S., împotriva  SentinŃei  civile nr. 1615 din 20 decembrie 
2012, pronunŃată  de Judecătoria  Şimleu Silvaniei. 

A fost obligat  pârâtul  la 1000 lei cheltuieli de  judecată în  recurs către reclamanŃi. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Terenul intravilan al pârâŃilor se învecinează, ambilor fiindu-le reconstituit dreptul de  

proprietate prin titlul de  proprietate, pârâŃii întabulându-şi  dreptul în cartea  funciară. 
Expertiza efectuată  în cauză pentru stabilirea liniei  de hotar a  propus 3 variante : varianta 1, 

solicitată de către reclamanŃi, conform folosinŃei actuale, în care fântâna rămâne în proprietatea 
reclamanŃilor; varianta 2, solicitată de pârât, conform documentaŃiei de întabulare, cu un front la stradă 
pentru reclamanŃi de 19,31 m, iar al pârâtului de 17,81 m ; varianta 3, propusă de expert, în care  
frontul la stradă  al reclamanŃilor este de 20,61 m, iar al pârâtului este de 16,51 m şi cu fântâna în 
proprietatea  reclamanŃilor.(f.31-34). 

La cererea pârâtului, a fost efectuată  completarea acestei expertize, cu efectuarea unei variante 
în conformitate cu documentaŃia de întabulare, în care frontul stradal este de 16,80 ml (f.44), 
completarea fiind depusă la filele 63-64, în această variantă  linia de hotar fiind notată cu A-10-9-8, iar 
fântâna rămâne în proprietatea reclamanŃilor. 

Varianta stabilită de  prima instanŃă a fost cea conform completării raportului de expertiză, cu 
motivarea că aceasta Ńine cont de  documentaŃia de  întabulare a proprietăŃii pârâtului. 

Pârâtul arată că nu este de acord cu această variantă deşi completarea  raportului de  expertiză 
cu  aceasta s-a  făcut la  solicitarea  acestuia ( f. 43). 

Argumentele pârâtului recurent pentru varianta II solicitată nu sunt neîntemeiate  pentru 
următoarele : 

1)  atât varianta II  din  raportul de  expertiză cât  şi completarea  la  raportul de  expertiză Ńine  
seama de  schiŃa de  întabulare a pârâtului, şi nu doar varianta II, cum  susŃine recurentul. 

2)  comparând  cu  schiŃa  de  întabulare a pârâtului  ( f. 13) schiŃa efectuată în completarea  
raportului  de expertiză  se  poate  constata că  s-au respectat perfect  dimensiunile  schiŃei (4,18 ml + 
7,33 ml + 4,85 ml + 0,44 ml) ( fila 13, 64), inclusiv frontul la  stradă, care varianta II  din raportul  de  
expertiză nu a  respectat-o făcându-l de 19,31 m pentru reclamanŃi şi  de 17,81 m pentru pârâŃi. 

3)  suprafaŃa tabulară a  nr.  cadastral 50245 este într-adevăr de 1013 mp. însă  cartea  funciară  
nu  garantează întinderea dreptului  de  proprietate. 

În  atari condiŃii, varianta stabilită  de  prima instanŃă este corectă, în  concordanŃă deplină cu 
documentaŃia de  întabulare a pârâtului astfel că apelul acestuia din urmă apare ca nefundat şi în baza 
art. 297 Cod procedură  civilă a fost  respins. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul solicitând modificarea deciziei civile nr. 
48/2013 a Tribunalului Sălaj şi a sentinŃei pronunŃată de judecătorie în sensul stabilirii liniei de hotar 
conform variantei II din raportul de expertiză întocmit la data de 11.04.2011, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivare s-a arătat că în soluŃionarea litigiului trebuia pornit de la documentaŃia de 
întabulare prin care pârâtului i s-a delimitat o suprafaŃă de 1013 m.p. având nr. cadastral 50245, 
această întabulare fiind opozabilă erga omnes, nefiind contestată de către reclamanŃi care posedă un 
titlu de proprietate cu o suprafaŃă teoretică, neîntabulată. 

Deşi există o variantă din expertiză care consacră această variantă solicitată de către pârât, 
aceasta nu a fost avută în vedere la stabilirea graniŃei. 



Varianta propusă de către pârât este cea care trebuie aleasă având în vedere că este singura care 
are în vedere documentaŃia de întabulare; conform acesteia nu se impune rectificarea suprafeŃei 
parcelei având nr. cadastral 50245. 

Nu poate fi reŃinută argumentaŃia instanŃei de apel în sensul că prin înscrierea din cartea 
funciară nu este garantată suprafaŃa, aceasta fiind valabilă numai în vechiul sistem de publicitate 
imobiliară. 

În ceea ce priveşte varianta aleasă de către instanŃă s-a arătat că aceasta nu respectă 
documentaŃia de întabulare, impunându-se şi rectificarea suprafeŃei nr. cadastral 50245 şi revendicarea 
suprafeŃei de 7 m.p. din proprietatea pârâtului, ceea ce reclamanŃii nu au solicitat. 

Conform documentaŃiei de întabulare linia de hotar între fondurile învecinate este dreaptă, fără 
frânturi, pe când în cazul variantei aleasă de instanŃă este vorba despre o linie frântă pe o porŃiune. 

Referitor la fântână, aceasta constituie un reper pentru linia de hotar, în urma lotizării făcute de 
către antecesorii părŃilor aceasta rămânând în folosinŃă comună. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 6, 7 şi 8 C.pr.civ. 
În apărare, intimaŃii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, cu cheltuieli de judecată. 
AfirmaŃia pârâtului recurent în sensul că în soluŃiile pronunŃate s-a ignorat documentaŃia de 

întabulare a proprietăŃii pârâtului este nereală, cele două instanŃe de fond pronunŃând soluŃiile raportat 
la documentaŃia cadastrală a pârâtului. 

Analizând recursul declarat de pârâtul K.Ş. împotriva deciziei civile nr. 48 din 21.05.2013 a 
Tribunalului Sălaj, Curtea reŃine următoarele: 

Problema care se impune a fi lămurită în vederea soluŃionării recursului este aceea a respectării 
sau nu a documentaŃiei de întabulare a terenului aflat în proprietatea pârâtului în momentul stabilirii de 
către instanŃa de fond a liniei de hotar dintre imobilele aflate în proprietatea părŃilor. 

Aceasta în condiŃiile în care atât reclamanŃii cât şi pârâtul acceptă că  reperul principal care 
poate fi avut în vedere conform dispoziŃiilor art. 584 Cod civil este documentaŃia de întabulare a 
terenului aflat în proprietatea pârâtului, documentaŃie necontestată de către reclamanŃi. 

Din dosarul Judecătoriei Şimleu-Silvaniei rezultă că raportul de expertiză tehnică judiciară 
depus la dosar la data de 11.04.2011 de către expertul judiciar A.N. indică 3 variante pentru stabilirea 
liniei de hotar dintre cele două proprietăŃi, varianta I care respectă folosinŃa actuală, varianta II care are 
în considerare documentaŃia de întabulare a parcelei aflate în proprietatea pârâtului şi varianta III 
propusă de expert, variantă care nu este însă justificată de către acesta. 

Important de reŃinut este faptul că în cuprinsul expertizei s-a arătat că nu  există schiŃe de 
punere în posesie, acestea nefiind deci luate în considerare la stabilirea liniei de hotar. 

Ulterior, la data de 21.06.2012, în urma obiecŃiunilor formulate de către părŃi, se depune la 
dosar o completare la raportul de expertiză prin care se propune o nouă variantă de stabilire a liniei de 
hotar, menŃionându-se că şi această variantă respectă documentaŃia de întabulare a imobilului aflat în 
proprietatea pârâtului. Această variantă este aleasă de către instanŃa de fond pentru stabilirea liniei de 
hotar, soluŃia fiind menŃinută şi în apel. 

La data de 11.10.2012 se depune însă de către expertul A.N. un script intitulat „Sesizare” prin 
care acesta arată că varianta II din raportul de expertiză iniŃial este cea care respectă documentaŃia de 
întabulare a parcelei aflate în proprietatea pârâtului. La data de 21.11.2012 expertul aduce precizări în 
legătură cu scriptul intitulat „Sesizare”, depus anterior la dosar, arătând care este motivul pentru care a 
făcut aceste precizări. 

Din coroborarea tuturor aspectelor reŃinute mai sus în legătură cu lucrarea de specialitate 
efectuată în cauză de către expertul judiciar A.N. rezultă că varianta din expertiză efectuată raportat la 
documentaŃia de întabulare aflată în proprietatea pârâtului este varianta II din raportul de expertiză 
iniŃial, în condiŃiile în care o singură variantă de grăniŃuire poate fi întocmită cu respectarea acestei 
documentaŃii cadastrale. 

În lipsa planurilor de punere în posesie şi având în vedere declaraŃiile contradictorii ale 
martorilor audiaŃi în cauză, singurul criteriu care poate fi avut  în vedere pentru stabilirea liniei de 
hotar dintre proprietăŃile părŃilor este documentaŃia de întabulare a imobilului proprietatea pârâtului, 
aspect acceptat şi de către reclamanŃi, astfel cum s-a precizat şi anterior. 



Rezultă deci că se impune în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 3 C.pr.civ. 
admiterea recursului declarat de pârâtul K.Ş. împotriva deciziei civile nr. 48 din 21.05.2013 a 
Tribunalului Sălaj şi modificarea acesteia în sensul că în temeiul art.296 C.pr.civ. va fi admis apelul 
declarat de pârât împotriva sentinŃei civile  nr. 1615/20.12.2012 a Judecătoriei Şimleu-Silvaniei. 

Se va schimba sentinŃa, stabilindu-se linia de hotar între proprietăŃile părŃilor conform variantei 
2 din raportul de expertiză  întocmit de către expertul tehnic judiciar A.N., la data de 11.04.2011, 
raport care face parte integrantă din hotărâre, menŃinându-se soluŃia de compensare a cheltuielilor de 
judecată pentru fondul cauzei. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. instanŃa va obliga reclamanŃii la plata în favoarea pârâtului a 
sumei de 19,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel şi recurs reprezentând taxe judiciare de 
timbru  şi timbru judiciar. 

  
 
 

11. AcŃiune în grăniŃuire. Stabilirea liniei de mejdă, pe baza delimitării 
efectuate de fostul proprietar al ambelor parcele învecinate 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3992 din 16 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 376 din 03.02.2011 pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus a fost 

admisă în parte acŃiunea formulată şi precizată de reclamanŃii M.V. şi M.I. împotriva pârâŃilor T.F. şi 
oraşul Viseu de Sus prin primar şi s-a stabilit linia de mejda dintre terenurile proprietatea 
reclamanŃilor şi a pârâtei, situate în str.C. nr. 67 şi nr. 69 pe traseul punctelor 33,32,31,30,20,12 A 
conform anexei 1 la expertiză, ce face parte din sentinŃă, pârâta a fost obligată să desfiinŃeze gardul 
construit înspre proprietatea reclamanŃilor, iar în caz de refuz, au fost autorizaŃi reclamanŃii sa-l 
desfiinŃeze pe cheltuiala pârâŃilor, pârâta a fost obligată să permită reclamanŃilor să-şi îngrădească 
proprietatea pe aliniamentul menŃionat, au fost respinse respins petitele reclamanŃilor privind 
obligarea pârâtei a executa lucrări de captare şi depozitare a dejecŃiilor provenite de la gospodăria ei 
şi de a le preda în deplină proprietate si liniştită posesie suprafaŃa de 9 m.p. teren colorat cu galben in 
anexa I şi au fost compensate cheltuielile de judecată. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă prima instanŃă a reŃinut având în vedere probaŃiunea 
administrată a reŃinut că proprietăŃile reclamanŃilor şi a pârâtei T.F. se învecinează nemijlocit pe 
aliniamentul 33-32-31-30-20-12a. 

A mai reŃinut prima instanŃă, pe baza concluziilor expertului, că pârâta ocupa cca.9 m.p. din 
terenul proprietatea reclamanŃilor şi faŃă de aceste considerente, văzând prevederile art. 584 şi 
următoarele Cod civil, a admis în parte acŃiunea stabilind linia de mejdă dintre proprietăŃile părŃilor pe 
aliniamentul punctelor 33-32-31-30-20-12a conform anexelor 1 si 2 din expertiză, a obligat pârâta să-şi 
desfiinŃeze gardul de pe proprietatea reclamantului, în caz de refuz autorizându-i pe reclamanŃi să-l 
desfiinŃeze pe cheltuiala pârâtei şi a obligat pârâta să permită reclamanŃilor să îngrădească proprietatea 
pe aliniamentul de mai sus . 

FaŃă de faptul că atât în deplasarea la fata locului, cât şi din declaraŃiile martorilor a constatat 
faptul că nu se observă scurgeri de dejecŃie provenind de la grajdul pârâtei, prima instanŃă a respins 
acest petit ca nedovedit şi, totodată, a respins şi petitul reclamanŃilor de a obliga pârâta să predea in 
deplină proprietate si folosinŃa suprafaŃa de 9 m.p. teren pe motivul că din concluziile expertizei nu 
rezulta indubitabil ca pârâta ar ocupa vreo suprafaŃa de teren din terenul reclamanŃilor, expertul 
menŃionând în anexa 1 la lucrarea de expertiza că potrivit susŃinerile reclamanŃilor pârâta ar ocupa din 
terenul acestora suprafaŃa de 9 m.p., expertul neconstatând în lucrarea din cauză acest aspect.  

Prin decizia civilă nr. 115/A/23.05.2013 a Tribunalului Maramureş a fost respins apelul 
declarat de apelanta T.F., împotriva sentinŃei civile nr. 376/03.02.2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, ca 
nefondat, a fost admis apelul formulat de apelanŃii M.V. şi M.I., împotriva sentinŃei civile nr. 
376/03.02.2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, care a fost schimbată în parte în sensul că a fost admisă 
în tot acŃiunea civilă formulată şi precizată de reclamanŃii M.V. şi M.I. împotriva pârâŃilor T.F. şi 
Oraşul Vişeu de Sus prin primar, pârâta T.F. a fost obligată să le lase reclamanŃilor în deplină posesie 
şi paşnică folosinŃă suprafaŃa de 9 mp teren proprietate a acestora, parte din nr. top. 67/5/1 înscris în 
C.F. 6964 Vişeu de Sus, conturată de punctele A-13-11-19-27-30-20-12-A în anexa 1 a raportului de 
expertiză întocmit de expert topograf F.I. la data de 05.06.2010, ce face parte integrantă din prezenta 



hotărâre, pârâta B.F. a fost obligată să execute lucrări de captare şi depozitare a dejecŃiilor 
provenind de la gospodăria sa, iar în caz de neexecutare, autorizează pe reclamanŃi să execute 
asemenea lucrări pe cheltuiala pârâtei şi să le plătească reclamanŃilor suma de 2400 lei cheltuieli de 
judecată în primă instanŃă, au fost menŃinute celelalte dispoziŃii SentinŃei civile nr. 376/03.02.2011 
pronunŃate de Judecătoria Vişeu de Sus care nu sunt contrare prezentei decizii, intimata B.F. a fost 
obligată să le plătească apelanŃilor M.V. şi M.I. suma de 2013,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în 
apel şi să plătească expertului tehnic judiciar F.I., prin Biroului local pentru expertize judiciare 
tehnice şi contabile Maramureş, suma definitivă aprobată la plată de 700 lei, pentru completarea 
raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit la data de 21.12.2012. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că cele două fonduri se învecinează 
nemijlocit şi, întrucât între părŃi au intervenit neînŃelegeri în legătură cu gardul despărŃitor edificat de 
pârâtă, prima instanŃă a stabilit traseul liniei de hotar pe aliniamentul 33-32-31-30-20-12-A. 

Pârâta apelantă a criticat acest aliniament stabilit de prima instanŃă, susŃinând că actualul grad 
existent între proprietăŃi, amplasat pe linia marcată de punctele 33-32-31-30-27-19-11-13 reprezintă 
vechea mejdă dintre proprietăŃi, evidenŃiată de schiŃa din 20.12.1972 întocmită de N. R. 

Tribunalul a reŃinut din cuprinsul schiŃei de dezmembrare nr. 418/02.11.1972- anexa 4 a 
completării raportului de expertiză întocmit în apel că, la origine, imobilele cu nr. administrativ 67 şi 
69 de pe strada C. din Vişeu de Sus au aparŃinut unui singur proprietar: G.P., care şi-a împărŃit 
proprietatea înscrisă în C.F. 4634 Vişeu de Sus cu nr. top. 67/5, 1732/4 şi 1732/a/4 în două loturi 
egale: unul format din nr. top. 67/5/1, nr. top. 1732/8 şi nr. top. 1732/a/8, celălalt din nr. top. 67/5/2, 
nr. top. 1732/9 şi nr. top. 1732/a/9. 

SchiŃa din 20.12.1972 de care se prevalează pârâta apelantă, a fost întocmită de N. R. pentru a-i 
servi vânzătoarei G.P. la înstrăinarea imobilelor cu nr. top. 67/5/2, nr. top. 1732/9 şi nr. top. 1732/a/9. 

Din conŃinutul ambelor schiŃe rezultă că linia de delimitare dintre cele două loturi, astfel cum a 
fost stabilită prin voinŃa proprietarului de la momentul formării lor, G.P., nu era amplasată pe linia 
peretelui casei cu nr. 67. aşa cum susŃine pârâta apelantă, ci pe linia de streaşină a acestei case. 

PărŃile au confirmat că imobilul casă cu nr. 67 evidenŃiat pe ambele schiŃe din 1972 există şi în 
prezent, fiind casa de lemn cu nr. 67 utilizată ca reper atât de părŃi, cât şi de expert, pentru stabilirea 
hotarului.  

Amplasamentul liniei de hotar dintre nr. top. 67/5/1 şi 67/5/2 trasat în cele două schiŃele din 
1972 la distanŃa picăturii streşinii faŃă de peretele casei cu nr. 67 se coroborează cu depoziŃiile 
martorilor R.M. şi T.M. şi susŃine prezumŃia ce rezultă din prevederile art. 615 Cod civil, că limita 
dintre proprietăŃi se stabileşte după linia picăturilor streaşinii caselor. 

 Aşadar, cum pârâta apelantă nu a dovedit o altă linie de graniŃă stabilită fie prin voinŃa comună 
şi concordantă a dobânditorilor celor două fonduri, fie prin hotărâre judecătorească, tribunalul a 
apreciat că în mod corect a fixat prima instanŃă hotarul dintre părŃi pe aliniamentul 33-32-31-30-20-12-
A, ce corespunde vechiului aliniament trasat atât în schiŃa de dezmembrare nr. 418/02.11.1972, cât şi 
în schiŃa din 20.12.1972 întocmită de N.R., cu consecinŃa respingerii apelului pârâtei ca neîntemeiat.  

Întrucât cererea pârâtei de obligarea reclamanŃilor de a deschide accesul la fântână de consum a 
apei potabile nu a fost formulată în faŃa instanŃei de fond, tribunalul a reŃinut că ea nu poate fi primită 
direct în apel faŃă de dispoziŃiile art. 294 alin. 1 Cod procedură civilă care prevăd că în apel nu se pot 
face alte cereri noi. 

Urmare stabilirii unui alt amplasament al liniei de graniŃă decât cel al folosinŃei actuale, 
tribunalul a apreciat că în mod greşit a respins prima instanŃă revendicarea diferenŃei de 9 mp de teren 
cuprinsă între hotarul ce corespunde folosinŃei de fapt şi cel nou stabilit, suprafaŃă aflată în posesia 
pârâtei intimate dar în proprietatea reclamanŃilor apelanŃi, fiind parte din nr. top. 67/5/1 înscris în C.F. 
6964 Vişeu de Sus. 

Tribunalul a apreciat fondată şi critica reclamanŃilor apelanŃi vizând obligarea pârâtei să 
execute lucrări de captare şi depozitare a dejecŃiilor provenind de la gospodăria sa, căci declaraŃia 
martorului R.M. potrivit căreia”atunci când plouă dejecŃiile de la grajdul familiei T. curg pe terenul 
familiei M.” coroborată cu constatările expertului judiciar privind existenŃa scurgerilor de material 
lichid din platforma de gunoi din spatele grajdului pârâtei în terenul reclamanŃilor, a confirmat starea 
de fapt afirmată de reclamanŃi şi a justificat îndatorirea pârâtei a executa lucrările pretinse sau, în caz 
contrar, autorizarea lor a le îndeplini. 



În temeiul art. 274 Cod procedură civilă tribunalul a obligat-o pe pârâta intimată să le plătească 
reclamanŃilor cheltuieli de judecată în primă instanŃă constând onorariu expert şi suma de 2013,5 lei cu 
titlu de onorariu avocaŃial şi taxă de timbru, timbru judiciar în apel.  

În temeiul art. 22 al. 2 şi 3 şi art. 23 al. 2 din O.G.2/2000 tribunalul a obligat-o pe intimata B.F. 
să plătească expertului tehnic judiciar F.I., prin Biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi 
contabile Maramureş, suma definitivă aprobată la plată de 700 lei, pentru completarea raportului de 
expertiză tehnică judiciară întocmit la data de 21.12.2012. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta T.F., solicitând instanŃei admiterea recursului 
şi modificarea în totalitate a deciziei atacate, cu consecinŃa schimbării sentinŃei civile nr. 
376/3.02.2011 în sensul respingerii acŃiunii reclmanŃilor cu privire la toate petitele şi obligarea 
intimaŃilor M.V. şi I. la plata cheltuielilor de judecată în apel şi în recurs. 

În motivarea recursului pârâta a arătat că decizia pronunŃată în apel este criticabilă sub aspectul 
interpretării probelor administrate în cauză. InstanŃa de apel a dispus din oficiul completarea 
probaŃiunii cu proba testimonială şi recurenta a solicitat efectuarea unui nou raportul de expertiză în 
specialitatea topografiei, considerând că primul raport este neconcludent, precum şi o expertiză tehnică 
în construcŃii, considerată ca fiind pertinentă şi utilă cauzei, însă instanŃa de apel a respins cererile în 
probaŃiune şi a dispus din oficiu completarea raportului de expertiză efectuat iniŃial în cauză. 

Deşi instanŃa de apel a dispus din oficiu completarea raportului de expertiză, în mod nelegal a 
fost obligată pârâta să suporte costurile acestei completări de expertiză, efectuate de expertul contestat 
de pârâtă. 

În consecinŃă, pârâta recurentă a solicitat să fie reanalizat întregul material probator şi, dând o 
nouă interpretare a acestuia, să se dispună admiterea recursului cum a fost formulat. 

Deşi în lucrarea de expertiză a rezultat că intimaŃii folosesc mai mult teren, prin admiterea 
apelului s-a dispus obligarea pârâtei să le lase reclamanŃilor în deplină posesie şi paşnică folosinŃă o 
suprafaŃă de 9 mp teren, fapt care ar conduce la o îmbogăŃire fără just temei a acestora. 

În drept, au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc.civ.  
Prin întâmpinare, intimaŃii M.V. şi M.I. au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi pe 

cale de excepŃie au invocat inadmisibilitatea recursului, deoarece în motivele de recurs se critică 
exclusiv probele administrate în cauză, abordând aspecte legate de temeinicia deciziei pronunŃate în 
apel. 

În subsidiar, s-a arătat că art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., nu este incident în cauză, întrucât 
considerentele deciziei pronunŃate în apel sunt în concordanŃă cu dispozitivul acesteia. Linia de hotar 
stabilită de expertul topograf în prezenta cauză coincide cu schiŃele de dezmembrare întocmite în 1972, 
de care s-a prevalat recurenta pârâtă şi care au fost întocmită de proprietarul comun al celor două 
fonduri învecinate - G.P. care şi-a împărŃit proprietatea înscrisă în CF 4634 Vişeu de Sus, în două 
loturi egale, unul constituind proprietatea reclamanŃilor, iar celălalt proprietatea recurentei pârâte. 

Petitul de revendicare a fost o consecinŃă firească al stabilirii unui alt amplasament al liniei de 
hotar decât cel al folosinŃei actuale, iar petitul de obligare a recurentei să execute lucrări de captarea şi 
depozitarea dejecŃiilor, a fost admis, ca urmare a coroborării depoziŃiilor martorului R.M. cu 
constatările expertului judiciar. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat. 304 cpt. 9 Cod proc.civ., 
recurenta nu a precizat pe care din cele două ipoteze reglementate de textul de lege se întemeiază, 
hotărârea recurată fiind lipsită de temei legal sau fiind pronunŃată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii. 

Analizând decizia pronunŃată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constată că 
recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

Prima critică invocată de recurentă vizează greşita interpretare a probelor administrate în apel.  
Recursul este o cale extraordinară de atac şi potrivit dispoziŃiilor art. 304 pct. 1-9 Cod proc.civ., 

motivele de recurs vizează numai nelegalitatea deciziei pronunŃate în apel, iar motivele prevăzute de 
art. 304 pct. 10 şi 11 C.Pr.Civ. care permiteau analizarea deciziei pronunŃate în apel pentru motive de 
netemeinice au fost abrogate. 

Aşadar, în prezenta configuraŃie, recursul vizează numai motive de nelegalitate ale deciziei 
pronunŃate în apel şi această decizie nu poate fi verificată sub aspectul temeiniciei. Cu alte cuvinte, 
instanŃa de recurs nu mai poate reanaliza probele administrate şi să stabilească o altă stare de fapt decât 



cea avută în vedere de către instanŃa de apel. Deci, criticile vizând interpretarea probelor administrate, 
precum şi solicitarea de a da o nouă interpretare probelor administrate sunt inadmisibile în recurs. 

Curtea constată că instanŃa de apel, din oficiu, a administrat o vastă probaŃiune, completând 
probaŃiunea administrată la fond, exercitându-şi astfel rolul activ pentru pronunŃarea unei soluŃii 
temeinice şi legale. Astfel, în apel s-a suplimentat probaŃiunea cu probe testimoniale, fiind ascultaŃi 
câte doi martori pentru fiecare parte (f. 41). 

Deşi în memoriul de recurs pârâta recurentă T.F. arată că a solicitat efectuarea unui nou 
raportul de expertiză, curtea constată că în faŃa instanŃei de apel (în şedinŃa publică din 15.03.2012, f. 
60) pârâta a solicitat refacerea expertizei şi în şedinŃa publică din 12.04.2012 a solicitat efectuarea unei 
completări la expertiză. 

InstanŃa a dispus completarea la expertiză sub aspectul identificării topografice, având în 
vedere şi depoziŃiile martorilor şi evident, s-a dispus ca această completare la expertiză să fie făcută de 
acelaşi expert care a făcut raportul iniŃial, expertul F.I.. Curtea constată că pârâta nu a solicitat un alt 
expert topograf, situaŃie în care susŃinerea că instanŃa de apel i-a respins cererea de efectuare a unei 
contraexpertize este în contradicŃie cu susŃinerile pârâtei consemnate în încheierile mai sus arătate. 

În ceea ce priveşte solicitarea efectuării unei expertize în construcŃii, curtea constată că, într-
adevăr, aceasta cerere în probaŃiune a fost formulată de recurentă, însă instanŃa de apel a respins 
motivat proba solicitată ca nefiind utilă soluŃionării cauzei şi respingerea acestei probe s-a făcut cu 
respectarea dispoziŃiilor art. 167 alin. 1 Cod proc. civ. Prin urmare, curtea constată că instanŃa de apel a 
respectat dispoziŃiile legale referitoare la administrarea probaŃiunii, întrucât nu se impunea efectuarea 
unei expertize în construcŃii, raportat la obiectul cauzei şi probele deja administrate. 

Recurenta a fost nemulŃumită de concluziile completării la raportul de expertiză, însă 
completarea raportului de expertiză efectuată de dl. expert F.I. s-a făcut la solicitarea apelantei pârâtă 
T.F. şi având în vedere acest aspect, chiar dacă recurenta nu a fost mulŃumită de concluziile raportului 
de expertiză, este obligată să achite onorariul expert, potrivit dispoziŃiilor art. 20 din OrdonanŃa nr. 
2/2000. Potrivit dispoziŃiei legale anterior enunŃate, partea care a solicitat efectuarea unui raportul de 
expertiză, are obligaŃi să şi avanseze cheltuieli de judecată necesare administrării probei. 

Aşadar, nici critica legată de obligaŃia suportării costurilor completării la raportul de expertiză 
nu este fondată. 

Pârâta recurentă a invocat ca temei de drept dispoziŃiile art. 304 pct. 7 Cod proc. civ., însă nu a 
criticat în concret decizia pronunŃată în apel şi nu a menŃionat care din cele trei ipoteze reglementate de 
art. 304 pct. 7 Cod proc.civ. ar fi incidente, hotărârea nu este motivată, hotărârea conŃine motive 
contradictorii ori hotărârea conŃine motive străine de natura pricinii şi să arate care sunt acestea. 

Verificând decizia pronunŃată în apel, curtea constată că în considerentele deciziei instanŃa de 
apel a stabilit starea de fapt raportându-se la probatoriul administrat în cauză, înscrisurile depuse: 
extrasele de carte funciară, schiŃele de dezmembrare ale imobilului înscrise în CF 4634 Vişeu de Sus, 
din 1972, când proprietarul tabular iniŃial, G.P. a dispus partajarea imobilului în două loturi egale, care 
ulterior au fost vândute reclamanŃilor intimaŃi şi pârâtei. Chiar pârâta recurentă se prevalează de 
această schiŃă din 1972, în baza căreia în completare la raportul de expertiză s-a stabilit linia de 
demarcaŃie dintre cele două fonduri ale reclamanŃilor şi pârâtei, linie despărŃitoare confirmată de 
martorii audiaŃi în apel. 

Aşadar, dispoziŃiile art. 584 şi 480 C.civil, au fost legal aplicate la starea de fapt reŃinută, curtea 
apreciind că nu este incident nici motivul de nelegalitate invocat, prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod 
proc.civ.  

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod proc.civ., curtea va respinge recursul pârâtei 
recurente. 

 În temeiul art.274 Cod proc.civ., recurenta va fi obligată să le plătească intimaŃilor M.V. şi 
Mezeniuc Ilişca suma de 1500 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaŃial (f. 
16). 

 
 



12. RezoluŃiunea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare. Culpa 
pârâtului promitent-cumpărător, la neîncheierea contractului în formă autentică. 

Respingere  
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3997 din 16 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 1340/9.02.2012, Judecătoria Baia Mare a respins ca neîntemeiată 
cererea formulată de reclamantul D.L. în contradictoriu cu pârâtul P.V. având ca obiect rezoluŃiune 
promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. 

În temeiul art. 19 din OUG 51/2008 a fost obligat reclamantul, D.L., de la data rămânerii 
irevocabile a sentinŃei, să restituie suma de 5878,5 lei reprezentând ajutorul public judiciar de care a 
beneficiat. 

A fost obligat reclamantul să plătească pârâtului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 

 Pentru a pronunŃa această soluŃie, prima instanŃă a reŃinut următoarele considerente:  
La data de 19 august 2008, între reclamantul D.L. şi pârâtul P.V. s-a încheiat actul juridic 

denumit de părŃi „Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare”. Obiectul acestei convenŃii l-a 
constituit asumarea obligaŃiei de către promitentul vânzător P.V. ca în schimbul sumei de 50.000 euro 
să înstrăineze promitentului cumpărător D.L. dreptul de proprietate asupra apartamentului compus 
dintr-o cameră şi dependinŃe în suprafaŃă de 37,81 mp şi cota de 160/694 teren în indiviziune situat în 
Baia Mare str. S. nr. 59 ap. 3. 

Corelativ obligaŃiei de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, 
promitentul cumpărător s-a obligat să cumpere imobilul şi să încheie contractul în formă autentică cel 
mai târziu la data de 19.08.2011. 

Potrivit menŃiunilor contractuale la data încheierii promisiunii a fost achitată suma de 7000 
euro cu titlu de arvună. 

Contractul a fost depus în copie la fila 4-5 din dosar fond. 
Reclamantul a solicitat rezoluŃiunea promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, arătând 

că a solicitat în mai multe rânduri pârâtului să se prezinte la notar pentru a încheia contractul în formă 
autentică. 

În acest sens la dosarul cauzei nu a fost depusă nici o dovadă, iar susŃinerea reclamantului nu a 
fost probată nici prin alte mijloace de probă. Dimpotrivă, pârâtul a depus la dosarul cauzei OrdonanŃa 
din data de 6 ianuarie 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în cuprinsul căreia se 
reŃine că reclamantul s-a prezentat la domiciliul pârâtului pentru a-i solicita restituirea sumei de bani 
achitată cu titlu de arvună, ocazie cu care între reclamant şi pârât a avut loc o altercaŃie pârâtul suferind 
leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale. 

InstanŃa a reŃinut faptul că reclamantul nu s-a prezentat la domiciliul pârâtului pentru a-i solicita 
să se prezinte la notar ci pentru a-i solicita restituirea sumei achitate cu titlu de arvună. 

Potrivit art. 1020-1021 C.civ., condiŃia rezolutorie se prezumă a fi inserată în contractele 
sinalagmatice. RezoluŃiunea contractului urmează însă a fi dispusă în condiŃiile în care pârâtul nu-şi 
execută în mod culpabil obligaŃiile asumate prin actul a cărei rezoluŃiune se solicită. 

Pârâtul a arătat că este de acord cu încheierea contractului, însă cel care nu mai doreşte 
încheierea acestuia este chiar reclamantul. Din acest punct de vedere instanŃa a constatat că pârâtul nu 
are nici o culpă în neexecutarea convenŃiei încheiate cu reclamantul, astfel că cererea acestuia a fost 
respinsă. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, constatând culpa procesuală a reclamantului, instanŃa 
l-a obligat pe acesta să plătească pârâtului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu avocaŃial, justificat prin înscrisurile depuse la dosar. 

 Reclamantul a beneficiat de acordarea ajutorului public judiciar în prezenta cauză. Potrivit art. 
19 alin. 2 din OUG 51/2008, „instanŃa poate dispune însă, odată cu soluŃionarea cauzei, obligarea părŃii 
care a beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de 
către stat, dacă prin comportamentul nediligent avut în timpul procesului a cauzat pierderea procesului 
ori dacă prin hotărâre judecătorească s-a constatat că acŃiunea a fost exercitată abuziv.” 

 În prezenta cauză reclamantul nu a solicitat administrarea altor probe decât proba cu înscrisuri, 
fiind depus la dosarul înscrisul constatator al convenŃiei a cărei rezoluŃiune se solicită. 



 Din acest punct de vedere s-a considerat că prezenta acŃiune a fost exercitată în mod abuziv, în 
condiŃiile în care nu s-a făcut dovada celor susŃinute în cererea de chemare în judecată. Mai mult decât 
atât potrivit stării de fapt reŃinute de instanŃă, reclamantul s-a deplasat la domiciliul pârâtului 
solicitându-i restituirea sumei de bani achitate cu titlu de arvună, deoarece s-a răzgândit în privinŃa 
perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

 Având în vedere şi textul legal menŃionat mai sus, reclamantul a fost obligat la plata în 
favoarea statului a sumelor acordate cu titlu de ajutor public judiciar. 

 Prin decizia civilă nr. 41/ din 27.03.2013 a Tribunalului Maramureş, s-a admis în parte apelul 
declarat de către reclamantul D.L., împotriva sentinŃei civile nr. 1340/09.02.2011 a Judecătoriei Baia 
Mare, care a fost schimbată în parte în sensul că s-a înlăturat din sentinŃă dispoziŃia privind restituirea 
sumei de 5878,5 lei reprezentând ajutorul public judiciar de care a beneficiat. 

 S-au menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei civile nr. 1340/9.02.2012.  
 A fost obligat apelantul la plata către intimatul P.V., a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată în apel.  
 Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Atât în faŃa primei instanŃe cât şi în apel, apelantul a fost asistat respectiv reprezentat prin 

avocat. Apelantul nu a propus probe.  
 Prin cererea de apel, apelantul a criticat sentinŃa atacată apreciind că prima instanŃă nu a avut 

rol activ şi nu a administrat probe în dovedirea susŃinerilor apelantului-reclamant însă nu specifică în 
cererea de apel care sunt acele probe considerate pertinente, concludente şi utile pe care prima instanŃă 
nu le-a administrat.  

 Prin cererea de apel, formulată prin avocat apelantul reclamant, deşi este asistat de avocat, nu a 
propus niciun fel de probe nici în apel.  

 InstanŃa de apel a avut în vedere prevederile art. 295 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 292 alin. 
1 Cod procedură civilă. 

 Apelantul nu a arătat în cererea de apel, formulată şi motivată prin avocat mijloacele de apărare 
şi dovezile de care înŃelege să se folosească în susŃinerea apelului. De asemenea, nici cu prilejul 
dezbaterilor, reprezentantul apelantului, avocat nu a propus probe în apel.  

 Potrivit art. 129 pct. 5 indice 1 Cod procedură civilă, părŃile nu pot invoca în căile de atac 
omisiunea instanŃei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiŃiile 
legii.  

Reclamantul a solicitat rezoluŃiunea promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, arătând 
că a solicitat în mai multe rânduri pârâtului să se prezinte la notar pentru a încheia contractul în formă 
autentică. 

În acest sens la dosarul cauzei nu a fost depusă nici o dovadă, iar susŃinerea reclamantului nu a 
fost probată nici prin alte mijloace de probă. Dimpotrivă, pârâtul a depus la dosarul cauzei OrdonanŃa 
din data de 6 ianuarie 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în cuprinsul căreia se 
reŃine că reclamantul s-a prezentat la domiciliul pârâtului pentru a-i solicita restituirea sumei de bani 
achitată cu titlu de arvună, ocazie cu care între reclamant şi pârât a avut loc o altercaŃie pârâtul suferind 
leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale. 

InstanŃa a reŃinut faptul că reclamantul nu s-a prezentat la domiciliul pârâtului pentru a-i solicita 
să se prezinte la notar ci pentru a-i solicita restituirea sumei achitate cu titlu de arvună. 

Potrivit art. 1020-1021 C.civ., condiŃia rezolutorie se prezumă a fi inserată în contractele 
sinalagmatice. RezoluŃiunea contractului a fost dispusă în condiŃiile în care pârâtul nu-şi execută în 
mod culpabil obligaŃiile asumate prin actul a cărei rezoluŃiune se solicită. 

 Aşa fiind, în mod corect prima instanŃă a reŃinut că nu s-a dovedit culpa pârâtului în 
neexecutarea convenŃiei încheiate cu reclamantului, cererea de chemare în judecată fiind în mod corect 
respinsă. 

 În ceea ce priveşte critica din motivele de apel, vizând dispoziŃia de restituire a ajutorului 
public acordat la fondul cauzei, tribunalul a apreciat această critică întemeiată.  

 Art. 19 alin. 2 din OUG nr. 51/2008 prevede că instanŃa poate dispune, odată cu soluŃionarea 
cauzei, obligarea părŃii care a beneficiar de ajutor public judiciar la restituirea în tot sau în parte, a 
cheltuielilor avansate de către stat, dacă prin comportamentul nediligent avut în timpul procesului, a 



cauzat pierderea procesului ori dacă prin hotărârea judecătorească s-a constatat că acŃiunea a fost 
exercitată abuziv.  

 Prima instanŃă a dat o interpretare excesivă acestui text de lege, în prezenta cauză. Astfel, 
potrivit art. 109 alin. 1 Cod procedură civilă, oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane, 
trebuie să facă o cerere înaintea instanŃei competente. Împrejurarea că cererea de chemare în judecată a 
fost respinsă ca neîntemeiată nu conduce în mod automat la concluzia că reclamantul a avut un 
comportament nediligent sau că acŃiunea a fost exercitată abuziv. O interpretare de această manieră 
încalcă dispoziŃiile art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, privind accesul la justiŃie.  

 Raportat la considerentele ce preced, în baza art. 296 Cod procedură civilă, tribunalul a admis 
în parte apelul. 

 În baza art. 274 Cod procedură civilă, apelantul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată 
în apel către intimatul P.V.. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, solicitând casarea pentru următoarele 
motive, apreciate de recurent ca fiind de nelegalitate: 

 InstanŃa de fond nu a stabilit pe fond, cu claritate, obiectul şi cauza cererii, respectiv temeiul de 
drept al cererii de chemare în judecată. 

 InstanŃa nu a manifestat rol activ în judecarea cauzei, nu a cercetat fondul cauzei, consecinŃa 
fiind aceea că nu a dat o soluŃie corectă. 

 Din considerentele sentinŃei rezultă că hotărârea este contradictorie, nu este motivată şi nu 
rezultă clar motivele de fapt şi de drept care au format convingerea judecătorului pentru a pronunŃa 
soluŃia respectivă. 

 În esenŃă, hotărârea atacată s-a dat cu nerespectarea prevederilor legale şi cu aplicarea incorectă 
a legii. 

 Prin întâmpinarea formulată (f. 13), intimatul P.V. a solicitat respingerea recursului, arătând că 
motivele nu sunt întemeiate, instanŃele de fond stabilind cu claritate obiectul şi cauza cererii, temeiul 
de drept al acesteia, au cercetat fondul cauzei şi au dat o soluŃie corectă. 

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

 Prin recursul declarat de reclamant, acesta a invocat că decizia pronunŃată în apel s-a dat cu 
nerespectarea prevederilor legale şi cu aplicarea incorectă a legii, fără a arăta în mod explicit care 
dispoziŃii legale au fost încălcate, respectiv care au fost aplicate incorect de către instanŃa de apel. 

 Această critică se încadrează în motivul de nelegalitate prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., 
însă în lipsa dezvoltării sale, cu arătarea explicită a dispoziŃiilor legale încălcate sau aplicate incorect, 
analiza deciziei pronunŃate în apel din această perspectivă este dificilă. 

 Verificând acest motiv prin analizarea dispoziŃiilor legale reŃinute de către instanŃa de apel, 
curtea constată că nu este fondat. 

 Astfel, instanŃa de apel a făcut o corectă aplicare atât a prevederilor de drept procedural, cât şi a 
celor de drept material, respectiv a dispoziŃiilor art. 292 alin. 1, 129 pct. 51 Cod proc.civ., în condiŃiile 
în care aşa cum reiese din recursul declarat împotriva sentinŃei civile nr. 1340/9.02.12011 a 
Judecătoriei Baia Mare, recalificat ca apel, reclamantul nu a formulat cereri în probaŃiune. 

 Corect a fost aplicat şi art. 1020 – 1021 C. civil, cu ocazia soluŃionării fondului apelului, 
reŃinându-se că din ansamblul probelor administrate în faŃa primei instanŃe (singurele susceptibile de a 
fi luate în considerare, în absenŃa complinirii probaŃiunii în apel), a reieşit cu evidenŃă că reclamantului 
îi revine culpa neexecutării antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 19.08.2008, el 
fiind cel care nu mai vrea perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, anterior promovării acŃiunii 
solicitându-i imperativ pârâtului restituirea sumei de bani achitată cu titlu de arvună, în condiŃiile în 
care pârâtul doreşte perfectarea contractului. 

 Prin urmare, motivul de nelegalitate prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. nu este fondat. 
 Celelalte motive de nelegalitate invocate de reclamant: lipsa rolului activ în judecarea cauzei, 

necercetarea fondului cauzei, contradictorialitatea motivării şi lipsa motivelor de fapt şi de drept care 
au format convingerea judecătorului sunt total nefondate, întrucât: 

 În căile de atac părŃile nu pot invoca omisiunea instanŃei de a ordona din oficiu probe pe care 
ele nu le-au propus şi administrat în condiŃiile legii, această dispoziŃie legală – art. 129 alin. 51 Cod 



proc.civ. – fiind introdusă prin Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluŃionării proceselor. 

 Din conŃinutul considerentelor deciziei pronunŃate în apel reiese cu evidenŃă faptul că fondul 
cauzei a fost cercetat prin prisma probelor administrate în faŃa primei instanŃe, motivarea nu conŃine 
elemente contradictorii şi hotărârea este fundamentată atât pe motive de fapt, cu arătarea stării de fapt, 
cât şi pe motive de drept, cu arătarea temeiurilor juridice care au fundamentat soluŃia instanŃei de apel. 

 Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., curtea va respinge 
recursul reclamantului. 

 
 

13. Erori judiciare. Cuantificarea despăgubirilor 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3809 din 1 octombrie 2013  

I. Prin sentinŃa civilă nr. 857 din 28 noiembrie 2012 a Tribunalului Cluj, s-a admis acŃiunea 
civilă înaintată de reclamanta D.M. împotriva Statului Român, reprezentat prin Ministerul FinanŃelor 
Publice, dispunându-se obligarea pârâtului la a-i plăti reclamantei: suma de 400.000 lei, cu titlul de 
despăgubiri pentru privarea de libertate a reclamantei şi pentru durata lungă a procedurilor judiciare; 
suma de 2480 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a avut în vedere, în principal, următoarele:  
InstanŃa de fond a reŃinut că temeiul de drept al acŃiunii îl constituie dispoziŃiile art. 504 alin l si 

2 – art. 506 C.pr.pen., precum si încălcarea dispoziŃiilor art. 6 paragraful 1 din ConvenŃia Europeana a 
Drepturilor Omului, care statuează asupra dreptului persoanei la judecarea in mod echitabil, in mod 
public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. 

Sub aspectul stării de fapt, instanŃa a reŃinut că reclamanta a fost trimisa in judecata prin 
Rechizitoriul nr. 9/PMF/1994 din 20.07.1994 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa - 
SecŃia Maritima si Fluviala, pentru săvârşirea unor infracŃiuni de abuz in serviciu contra intereselor 
publice cu consecinŃe deosebit de grave, faptă prevăzută si pedepsita de art. 248 alin. 2 Cod penal, de 
fals intelectual, fapta prevăzută si pedepsita de art. 289 alin. l Cod penal şi de uz de fals, fapta 
prevăzută si pedepsită de art.291 Cod penal. 

Reclamanta a făcut parte dintr-un lot de inculpaŃi, in aşa numitul dosar « F. », in care s-a regăsit 
întreaga echipa manageriala a Companiei de NavigaŃie Maritima ( CNM) P. SA, faptele reŃinute in 
sarcina acelor inculpaŃi fiind de abuz in serviciu, fals, uz de fals, contrabanda cu nave, operaŃiuni 
interzise de export si folosire fara drept a creditului societăŃii. 

Prin SentinŃa penala nr. 5 MF din 9.12.1996 pronunŃată in dosarul nr. 27/MF/1994 al 
Tribunalului Constanta, SecŃia Maritima si Fluviala s-a dispus achitarea reclamantei. 

Prin Decizia penala nr. 2/MF din 8.07.1997, pronunŃată in dosarul nr. 561/MF/1997 al CurŃii de 
Apel Constanta, SecŃia Maritima si Fluviala a fost respins apelul declarat de Parchetul de pe lângă 
Curtea De Apel Constanta. 

Prin Decizia penală nr. 1604/10.06.1998 pronunŃată in dosarul nr. 2202/1997 al CurŃii Supreme 
de JustiŃie, fără a se administra alte probe decât cele avute in vedere de Curtea de Apel Constanta, a 
fost admis recursul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta, au fost casate hotărârile 
pronunŃate in fond şi s-a dispus condamnarea tuturor inculpaŃilor in cauza, inclusiv a reclamantei, la 
pedepse cuprinse intre 2 ani si 12 ani închisoare. 

Reclamanta a fost condamnata la pedeapsa închisorii de 7 ani si interzicerea drepturilor 
prevăzute de art. 64 lit. a,b si c C.pen. şi a fost obligată, in solidar cu ceilalŃi inculpaŃi din cauză, la 
plata sumei de 100.540.659 USD către partea civila CNM P. SA iar in conformitate cu dispoziŃiile art. 
385 indice 15 pct.2 lit. c C.pr.pen. cauza a fost trimisa la Tribunalul GalaŃi - SecŃia Maritima si 
Fluviala, in vederea judecării laturii civile sub aspectul stabilirii beneficiului nerealizat. 

Împotriva Deciziei penale nr. 1604/10.06.1998 pronunŃată de Curtea Suprema de JustiŃie, 
condamnaŃii, printre care şi reclamanta, au formulat cerere de revizuire in temeiul dispoziŃiilor art. 394 
alin. l lit. a C.pr.pen, cerere care a făcut obiectul dosarului nr. 34/MF/1998 al Tribunalului Constanta.  

In acest dosar s-a dispus in data de 9.09.1998 admiterea in principiu a cererii de revizuire cu 
consecinŃa rejudecării cauzei şi a suspendării in întregime a hotărârii supuse revizuirii. 

Prin SentinŃa nr. 8/MF/21.07.2000, Tribunalul Constanta a respins, pentru prima dată, cerere de 
revizuire ca nefondata. 



Prin Decizia penala nr. 3/PMF din 9.03.2001, pronunŃata in dosarul nr.4180/MF/2000 al CurŃii 
de Apel Constanta, s-a dispus admiterea apelului, desfiinŃarea in totalitate a SentinŃei nr. 8/MF din 
21.07.2000 pronunŃată de Tribunalul Constanta şi trimiterea cauzei, in vederea rejudecării, la instanŃa 
iniŃială. 

In rejudecare, prin SentinŃa penala nr. 1/MF din 8.01.2002, pronunŃată in dosarul nr. 
R.6/MF/2001 al Tribunalului Constanta, s-a dispus, din nou, respingerea cererii de revizuire ca 
nefondata. 

In cursul judecării apelului în procedura de revizuire, urmare Încheierii nr. 2857 din 4.06.2002, 
pronunŃată de Curtea Suprema de JustiŃie, s-a dispus strămutarea cauzei la Curtea de Apel GalaŃi, astfel 
încât s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul CurŃii de Apel ConstanŃa şi s-a trimis cauza la Curtea de 
Apel GalaŃi. 

Urmare unei sesizării a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta (nr. 
1256/111/11/7.06.2002, formulata urmare a unui Ordin - nr. 160/02/31.05.2002 al Prim adjunctului 
Procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de JustiŃie, la data de 11.06.2002 s-au 
pronunŃat 6 încheieri de rectificare a mandatelor de executare, după care organele de poliŃie au primit 
dispoziŃii in vederea încarcerării condamnaŃilor revizuienŃi. 

Conform mandatului de executare, reclamanta a fost încarcerată la data de 14.06.2002. 
Au fost formulate contestaŃii la executare respinse însă prin SentinŃa penala nr. 

5/MF/14.06.2002, pronunŃata in dosarul nr. 7/MF/2002 al Tribunalului Constanta (fond), menŃinuta 
prin Decizia penala nr. 2/PMF/9.07.2002, pronunŃata in dosarul nr. 609/PMF/2002 al CurŃii de Apel 
Constanta (apel) şi menŃinute prin Decizia nr. 5639/11.12.2002, pronunŃata in dosarul nr. 3431/2002 al 
CurŃii Supreme de JustiŃie (recurs). 

Prin Decizia penala nr. 2/A/MF din 25.11.2002, pronunŃata in dosarul nr. 1/MF/2002 al CurŃii 
de Apel GalaŃi, a fost respins apelul în procedura revizuirii, ca nefondat. 

Prin Decizia penala nr. 656 din 4.02.2004, pronunŃata in dosarul nr. 630/2003 al instanŃei 
supreme, devenită între timp Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, s-a dispus admiterea recursului, casarea 
hotărârilor pronunŃate in fond si in apel si trimiterea cauzei, in vederea rejudecării, la instanŃa de fond - 
Tribunalul GalaŃi, precum si punerea reclamantei in libertate.  

Urmare a acestei decizii, reclamanta a fost pusă în libertate, la data de 5.02.2004. 
A continuat însă judecarea revizuirii, în rejudecare, prin SentinŃa penala nr. 3/MF din 

17.03.2005, pronunŃata in dosarul nr. 5/MF/2004 al Tribunalului GalaŃi, s-a dispus, din nou, pentru a 
treia dată, respingerea cererii de revizuire. 

Prin Decizia penala nr. 3/MFA din 22.03.2006, pronunŃata in dosarul nr. 2574/2005 al CurŃii de 
Apel GalaŃi, s-a dispus admiterea apelului, desfiinŃarea hotărârii instanŃei de fond şi, din nou, s-a 
dispus trimiterea cauzei, in vederea rejudecării fondului revizuirii, la instanŃa de fond - Tribunalul 
GalaŃi. 

In a patra rejudecare a fondului revizuirii, prin SentinŃa penala nr. 2 MF din 16.11.2007, 
pronunŃata in dosarul nr. 5735/121/2006 (nr. 2/MF/2006 in format vechi) al Tribunalului GalaŃi, s-a 
dispus admiterea cererii de revizuire, anularea Deciziei penale nr. 1604 din 10.06.1998, pronunŃată de 
Curtea Suprema de JustiŃie şi, in temeiul dispoziŃiilor art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen., raportat la art. 10 lit. 
d C.pr.pen., achitarea in legătură cu toate infracŃiunile puse în sarcina sa precum şi respingerea acŃiunii 
civile ca nefondata. 

Prin Decizia penala nr. 2/A/MF din 11.12.2008, a CurŃii de Apel GalaŃi, s-a dispus respingerea 
apelului declarat de Ministerul Public si de către partea civilă. 

Prin Decizia penala nr. 1820 din 7.05.2010. a Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, s-a dispus 
respingerea recursului declarat, de asemenea, de către Ministerul Public si de către partea civila. 

Astfel, procedura finalizata cu achitarea reclamantei s-a încheiat, prin urmare, la data de 
7.05.2010. 

Ca urmare a celor expuse, instanŃa a reŃinut ca starea de detenŃie a reclamantei a durat de la data 
de 14.06.2002 până la data de 05.02.2004, aşadar 1 an 7 luni si 22 de zile, iar de la data începerii 
urmăririi penale si până la data soluŃionării definitive a cauzei au trecut 17 ani. 

Raportat la aspectele menŃionate, instanŃa a apreciat că executarea unei pedepse privative de 
libertate în urma unei condamnări definitive, in condiŃiile in care reclamanta a obŃinut în revizuire, 
până la urmă, o soluŃie de achitare in privinŃa faptelor reŃinute in sarcina sa, face posibilă aplicarea in 



cauza a dispoziŃiilor art. 504 C.pr.pen şi urm. C.pr.pen., fiind întrunite condiŃiile de răspundere a 
statului, reclamanta fiind îndreptăŃită la despăgubiri, cu condiŃia dovedirii acestora. 

De asemenea, instanŃa a reŃinut ca împotriva reclamantei a fost începută urmărirea penala in 
anul 1993, fiind trimisă în judecată în anul 1994, iar procedura penala desfăşurată împotriva sa a durat 
17 ani, fiind finalizata in anul 2010, cu achitarea reclamantei. Având in vedere vârsta actuala a 
reclamantei, rezulta că, aproximativ o treime din viata sa, reclamanta s-a luptat cu autorităŃile judiciare 
pentru dovedirea nevinovăŃiei sale. 

In sensul art. 6 din CEDO, orice persoana are dreptul la judecarea intr-un termen rezonabil a 
cauzei sale.  

CerinŃa ConvenŃiei ca examinarea cauzei să se facă într-un termen rezonabil trebuie raportată la 
fiecare caz în parte, luând în considerare durata procedurii, natura pretenŃiilor, complexitatea 
procesului, comportamentul autorităŃilor competente şi al părŃilor, dificultatea dezbaterilor, 
aglomerarea rolului instanŃei şi exercitarea căilor de atac. 

Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înlăturarea incertitudinii în care se 
găsesc părŃile prin restabilirea, cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate şi prin reinstaurarea 
legalităŃii, care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept, ceea ce constituie o 
garanŃie a unui proces echitabil. 

Luând în considerare aceste aspecte, instanŃa a apreciat că, în cauza, nu a fost respectat 
termenul rezonabil pretins de art. 6 din CEDO, desfăşurarea procedurii penale pe parcursul a 17 ani, 
chiar având in vedere complexitatea cauzei, fiind nerezonabila.  

Astfel, acŃiunea reclamantei este întemeiata sub aspectul solicitării de despăgubiri atât pentru 
privarea sa de libertate cât şi pentru durata lungă a procedurii penale. 

InstanŃa a reŃinut că prin privarea de libertate, reclamantei i s-a adus atingere drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale, iar durerile psihice şi suferinŃele fizice provocate de o atare măsură pot şi 
trebuie să fie reparate prin acordarea unor despăgubiri. 

La stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unei daune morale se include o doză de 
aproximare, iar instanŃele au, de regulă, în vedere o serie de criterii cum ar fi consecinŃele negative 
suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanŃa valorilor morale lezate, măsura în care au fost 
lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost receptate consecinŃele vătămării, măsura în care i-a 
fost afectată situaŃia familială, profesională şi socială. 

Dovedirea acestor aspecte, s-a făcut în cauză prin audierea a trei martori, depunerea unor 
înscrisuri din care rezultă condiŃiile de detenŃie din închisorile româneşti, corespondenŃa reclamantei 
din perioada lipsirii de libertate şi extrase din presa vremii. 

Din probele care au fost administrate in prezenta cauza, a reieşit faptul ca privarea de libertate a 
reclamantei şi condamnarea acesteia au avut consecinŃe negative asupra existenŃei sale. 

Reclamanta a lucrat in calitate de economist între anii 1980-1990 la N., iar ulterior reclamanta a 
deŃinut funcŃia de director comercial al SC P. SA. 

După ce reclamanta a părăsit această funcŃie, a deschis la Constanta o librărie, numita „S.”. 
Aşa cum au relatat si martorele audiate in cauza, reclamanta a avut preocupări culturale, 

reuşind sa confere librăriei un loc de referinŃă in viata culturala a oraşului. In aceasta librărie, cu un 
profil unic la acel moment, erau îndrumaŃi studenŃii facultăŃilor de litere filosofie si istorie din oraş.  

În anul 2009 reclamanta a părăsit ConstanŃa, mutându-se in oraşul T. 
Reclamanta a trecut prin procedura incomodă a anchetelor, a interogatoriilor, a confruntărilor şi 

a percheziŃiilor domiciliare si a parcurs cele trei stadii procedurale in fata instanŃei de judecata, la 
finalul cărora a fost încarcerata şi toate acestea, în mod gratuit, până la urmă, în revizuire dovedindu-se 
nevinovăŃia sa. 

Începând cu momentul încarcerării, reclamanta a luat contact cu sistemul penitenciar roman 
care potrivit rapoartelor întocmite in acea perioada de APADOR - CH se confrunta in mod dramatic cu 
problema suprapopulării, precaritatea asistentei medicale si a condiŃiilor de igienă, reflectate in 
incidenta mare a bolilor de piele ale deŃinuŃilor, cu frigul si umezeala din celule, precaritatea hranei. 
Mai ales în închisorile de tranzit suprapopularea era o mare problema, fiind necesar ca un pat să fie 
folosit în mod simultan de mai multe persoane.  

Aşa cum reiese din scrisorile scrise de reclamantă în acea perioadă, dar şi din relatările 
martorilor audiaŃi in cauză, reclamanta a fost afectată de aceste realităŃi ale închisorilor româneşti. 



Frigul, umezeala, suprapopularea şi precaritatea condiŃiilor de igienă, lipsa tratamentelor medicale, 
violenta verbala si agresivitatea fizica a deŃinutelor alături de care reclamanta era nevoita sa coabiteze 
au marcat în mod profund reclamanta sub aspectul stării sale de sănătate fizice şi psihice. 

În afara detenŃiei efective, o mare parte din atingerile aduse drepturilor nepatrimoniale s-au 
produs si în perioada in care procesul se afla in derulare. Urmărirea penala declanşata împotriva 
reclamantei, urmata de condamnare si încarcerare au stigmatizat reclamanta din punct de vedere social. 

Reclamanta a fost nevoită să suporte dispreŃul public si excluderea socială datorate atât 
existentei procedurii judiciare în sine dar şi mediatizării excesive a procesului. 

În comunitatea locală, cercetarea şi condamnarea reclamatei au avut ecouri profunde, iar presa 
a relatat şi a comentat în cea mai mare parte, in mod defavorabil faptele anchetate. Din extrasele 
depuse la dosar, din presa vremii, reiese că procesul a fost speculat politic, oamenii politici ai vremii, 
la fel ca şi presa s-au raportat la acest proces în lupta politica, astfel încât expunerea publică a celor 
cercetaŃi şi condamnaŃi a fost maxima. 

ConsecinŃa acestei mediatizări excesive a fost faptul că şi ulterior achitării, reclamanta a 
continuat sa fie privită cu suspiciune şi să fie considerată vinovata de către opinia publică pentru 
săvârşirea faptelor care au constituit temeiul acuzării. 

Efectele mediatizării si ecourile pe care le-a avut condamnarea au determinat reclamanta ca, în 
anul 2009, să părăsească oraşul Constanta si să se stabilească la T., unde era o persoana mai puŃin 
cunoscuta iar şansele de a duce o existenta normala erau mai mari. 

In ceea ce priveşte modul de stabilire a despăgubirilor pentru atingerile aduse valorilor 
nepatrimoniale care se referă la existenŃa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, 
demnitate, onoare, prestigiu profesional, instanŃa s-a raportat la practica judiciară care a consacrat 
principiul că repararea prejudiciilor morale nu trebuie să ocazioneze o îmbogăŃire fără just temei a 
persoanelor prejudiciate, fiind necesară aprecierea unei anumite proporŃionalităŃi între cuantumul 
despăgubirilor şi valorile lezate. 

Din acest punct de vedere, instanŃa a apreciat că acordarea unor despăgubiri morale în valoare 
de 370 000 RON reclamantei sunt în măsură să acopere prejudiciile morale suferite, suma acordată 
fiind proporŃională valorilor afectate. 

În ceea ce priveşte stabilirea despăgubirilor faŃă de încălcarea dispoziŃiilor art. 6 din CEDO 
referitoare la depăşirea unei durate rezonabile a procesului, instanŃa s-a raportat la cauzele pronunŃate 
de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele contra României, (Cauza Balint împotriva 
României din 26 ianuarie 2010, Cauza Crăciun împotriva României din 30 septembrie 2008), apreciind 
că o sumă de 30 000 RON este corespunzătoare încălcării dreptului protejat. 

II. Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta, solicitând schimbarea ei în sensul 
admiterii în totul a acŃiunii şi obligării pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 1.000.000 Euro 
(echivalentul în lei la data plăŃii) cu titlu de despăgubiri, precum şi a unor cheltuieli de judecată care să 
cuprindă şi costul transportului la instanŃă (50 lei pentru fiecare termen de judecată), deoarece: 

a) Suma de 619 lei/zi de detenŃie acordată de prima instanŃă este prea mică în raport cu natura şi 
gravitatea prejudiciului produs reclamantei prin condamnarea suferită. Era prin urmare just a se acorda 
o sumă de 2.000 lei / zi de detenŃie, starea de fapt existentă în cauză fiind, de altfel, bine reŃinută de 
instanŃă. 

Starea de detenŃie a reclamantei a durat de la data de 14.06.2002 până la data de 05.02.2004, 
deci 1 an, 7 luni şi 22 de zile, iar de la data începerii urmăririi penale şi până la data soluŃionării 
definitive a cauzei au trecut 17 ani. 

Trebuie prin urmare reŃinută şi durata excesivă a procedurii judiciare, din motive neimputabile 
reclamantei. 

Probele administrate în cauză atestă că încarcerarea şi condamnarea reclamantei au avut efecte 
devastatoare asupra întregii existenŃe a reclamantei. Aceasta a cunoscut teama şi tensiunea provocate 
de anchete şi interogatorii, de confruntările şi percheziŃiile domiciliare efectuate.  

Penitenciarul în care a fost încarcerat era suprapopulat, insalubru, friguros, reclamanta fiind 
marcată şi de violenŃa verbală şi agresivitatea fizică a celorlalte deŃinute. Tot în închisoare s-au 
declanşat ori au apărut germenii unor afecŃiuni care au necesitat o ulterioară intervenŃie chirurgicală. 

Urmărirea penală declanşată, urmată condamnarea şi încarcerarea reclamantei, au stigmatizat-o 
din punct de vedere social, ecourile acestei mediatizări persistând şi în prezent. Efectele mediatizării şi 



ecourile pe care le-a avut condamnarea reclamantei au determinat-o în anul 2009 să părăsească 
municipiul ConstanŃa şi să se stabilească în T., în acest oraş reclamanta fiind mai puŃin cunoscută. 

Achitarea tardivă (survenită în anul 2010) nu a mai produs efecte pozitive semnificative în ce 
priveşte felul în care a fost percepută de cei din jur, în condiŃiile în care procesul penal a fost inclusiv 
speculat politic, ceea ce a intensificat expunerea publică a celor învinuiŃi sau inculpaŃi. 

b) Atât Tribunalul Cluj, cât şi Tribunalul Maramureş au formulat hotărâri judecătoreşti prin 
care, în alte procese, au stabilit daune morale/zi de detenŃie mai mari decât cele acordate de către prima 
instanŃă în prezentul proces. Tot astfel, şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a stablit,prin decizii de 
speŃă, un nivel al despăgubirilor mai ridicat decât acela acordat în prezentul proces de Tribunalul Cluj. 

c) Daunele morale acordate trebuie să acopere şi despăgubirea cuvenită pentru durata excesivă 
a procesului penal. 

Expunerea pe larg a motivelor de recurs se regăseşte la dosarul instanŃei de apel, f. 4-10. 
III. Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs şi pârâtul Statul Român, prin Ministerul 

FinanŃelor Publice, solicitând schimbarea ei în principal în sensul respingerii acŃiuni reclamantei, iar 
în subsidiar, în sensul reducerii cuantumului despăgubirilor acordate, deoarece: 

a) DispoziŃiile art. 504 C.pr.pen. nu sunt incidente în cauză câtă vreme achitarea reclamantei a 
fost dispusă în contextul admiterii unei cereri de revizuire întemeiate pe dispoziŃiile art. 394 alin. 1 lit. 
a C.pr.pen. Aşa fiind, nu se poate considera că hotărârea de condamnarea (decizia penală nr. 
1604/10.06.1998) a fost nelegală, din moment ce probele care au determinat achitarea tuturor 
inculpaŃilor au fost depuse la dosarul cauzei de către P. abia cu ocazia rejudecării în fond a cererii de 
revizuire. Nu există, deci, o culpă a statului în condamnarea reclamantei. 

b) În subsidiar, se impune reducerea cuantumului daunelor morale întrucît achitarea 
reclamantei s-a datorat apariŃiei unor probe noi, deci fără a exista o culpă a instanŃelor de judecată. 

Prima instanŃă nu a prezentat nici modul de cuantificare a despăgubirilor acordate, acestea 
apărând ca prea mari în aport cu practica C.E.D.O. şi a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

Reducerea cuantumului despăgubirilor se impune şi pentru că prelungirea duratei procesului s-a 
datorat apariŃiei unor probe noi, deci fără a exista o culpă a instanŃelor de judecată. 

Prima instanŃă nu a prezentat nici modul de cuantificare a despăgubirilor şi criteriile care au 
condus la stabilirea sumei de 400.000 lei. 

IV. Împotriva sentinŃei a declarat recurs şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru 
Ministerul Public, solicitând casarea în totul a sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în primă 
instanŃă, fiind incidente motivele prevăzute de art. 304 pct. 6-9 C.pr.civ., totodată cu incidenŃa 
prevederilor art. 3041 C.pr.civ., întrucât: 

a) Deşi motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată a cuprins referiri la nemulŃumirile 
reclamantei faŃă de durata excesivă a procesului penal, reclamanta nu a procedat totuşi la modificarea 
sau precizarea acŃiunii iniŃiale prin introducerea unui nou şi separat petit de acordare de despăgubiri 
pentru acest motiv, astfel că unicul temi de drept al cererii a rămas cel reprezentat de dispoziŃiile art. 
504 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. Cu toate acestea, prima instanŃă a reŃinut, în considerentele sentinŃei şi 
incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor art. 998-999 C.civ. raportat la art. 6 pct. 1 din C.E.D.O., acordând 
inclusiv despăgubiri în sumă de 30.000 lei pentru durata prea lungă a procedurilor judiciare. 

Se impune, aşadar, casarea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, nefiind suficient ca 
reclamanta a indicat abia prin concluziile sale scrise, depuse după închiderea dezbaterilor şi 
prevederile art. 6 paragraf 1 din C.E.D.O. Este de remarcat, sub acelaşi aspect, şi că reŃinerea 
incidenŃei art. 998-999 C.civ. pentru acordarea de despăgubiri ar fi impus în primul rând stabilirea 
instanŃei competente material (judecătorie sau tribunal) în funcŃie de suma solicitată, precum şi 
verificarea altor aspecte de natură juridică. 

b) Cuantumul daunelor morale acordate reclamantei este excesiv faŃă de perioada totală de 
detenŃie a reclamantei. Această concluzie rezultă inclusiv din examinarea jurisprudenŃei C.E.D.O. în 
materie, fiind de avut în vedere inclusiv că acordarea unor sume foarte mai de bani, nejustificate faŃă 
de întinderea prejudiciului real suferit, nu este legală deoarece instituŃia răspunderii delictuale nu poate 
reprezenta pentru nimeni un izvor de îmbogăŃire fără just temei. 

V. Reclamanta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondate a recursurilor 
declarate de Statul Român şi Ministerul Public (f. 17-20). 

V. Cu privire la recursurile declarate, Curtea are în vedere următoarele:  



Contrar celor afirmate de recurentul Ministerul Public prin Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Cluj, referirea pe care reclamanta a făcut-o, în cuprinsul cererii de chemare în judecată la durata 
excesivă a procesului penal ca temei al acordării de daune morale era suficientă cunoaşterii exacte, sub 
aspect juridic, a faptului că reclamanta a înŃeles să solicite dezdăunarea sa nu doar ca o consecinŃă a 
faptului că, urmare condamnării şi încarcerării sale, a fost ulterior achitată prin hotărâre definitivă, ci 
distinct, şi pentru că procesul penal a avut o durată mult prea mare. 

Neindicarea în cuprinsul cererii de chemare în judecată ori printr-o cerere adiŃională ulterioară a 
dispoziŃiilor legale în raport de care puteau fi solicitate despăgubiri aferente duratei excesive a 
judecăŃii nu reprezintă, în concret, un viciu formal care să aibă vocaŃia de a cauza, în sensul 
prevederilor art. 105 alin. 2 C.pr.civ., o vătămare, fiind de principiu ca într-o cerere de chemare în 
judecată esenŃială este adecvata menŃionare a motivelor de fapt, motivele de drept fiind o consecinŃă 
necesară şi univocă a celor dintîi. 

Sunt nejustificate şi susŃinerile Ministerului Public cu privire la posibilele consecinŃe asupra 
determinării instanŃei competente material în funcŃie de întinderea daunelor atrase de durata excesivă a 
procesului penal, în condiŃiile în care şi o asemenea pretenŃie intră tot sub incidenŃa prevederilor art. 2 
pct. 1 lit. h din Codul de procedură civilă din 1865, fiind asimilabilă unei erori judiciare săvârşite într-
un proces penal. 

În ce priveşte îndreptăŃirea reclamantei la a primi despăgubiri pentru daunele morale ce i-au 
fost cauzate prin arestarea sa pe timp de 1 an, 7 luni şi 22 de zile, Curtea observă, contrar celor 
afirmare de recurentul Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice, că procesul penal – ca şi cel 
civil, de altfel – trebuie privit ca întreg, căile extraordinare de atac făcând (sau, după caz, putând face) 
parte integrantă din el. Prin urmare, împrejurarea că reclamanta a fost achitată în procesul penal numai 
ca urmare a admiterii unei cereri de revizuire, efect al descoperirii unor fapte şi împrejurări noi, ce nu 
au fost cunoscute de instanŃa sau instanŃele care iniŃial pronunŃaseră condamnarea penală a 
reclamantei, nu este de natură a trimite la concluzia că nu s-ar găsi întrunite condiŃiile prevăzute de art. 
504 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. 

Ceea ce prezintă cu adevărat relevanŃă, în sensul acestor prevederi legale, este faptul privării de 
libertate urmat, mai apoi, de pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de achitare a celui ce 
fusese privat de libertate, ceea ce face ca privarea de libertate să dobândească un caracter nelegal şi să 
justifice, în consecinŃă, acordarea de despăgubiri. 

În prezenta cauză prima instanŃă a stabilit în mod corect starea de fapt şi întreaga evoluŃie a 
procesului penal în care, finalmente, s-a pronunŃat achitarea reclamantei, niciunul dintre recurenŃi 
neînŃelegând să conteste aceste chestiuni de fapt. 

Sunt pe deplin juste şi statuările primei instanŃe cu privire la suferinŃele şi stigmatizarea socială 
pe care privarea de libertate i le-au provocat reclamantei. Nu încape nicio îndoială cu privire la faptul 
că luarea împotriva unei persoane a unei măsuri procedurale ce conduce la lipsirea sa de libertate ori 
încarcerarea în vederea executării unei pedepse cu închisoarea sunt de natură a-i provoca celui vizat o 
suferinŃă psihică puternică şi poate avea inclusiv consecinŃe de natură pur fizică asupra acestuia. Drept 
urmare, dezdăunarea ce i se cuvine în temeiul art. 504 C.pr.pen. trebuie astfel stabilită încât să asigure 
un echilibru cât mai corect între suferinŃă şi, în genere, neajunsurile şi disconfortul provocate şi suma 
acordată cu titlu de compensaŃie financiară. 

În cazul reclamantei se poate considera că suferinŃa psihică ce i-a fost provocată de plasarea sa 
în detenŃie, precum şi, ulterior eliberării sale, de reacŃia dezaprobatoare sau chiar de respingere socială 
pe care a trebuit să o suporte, a fost încă mai intensă decât în cazul altor persoane ce au suferit 
condamnări penale nelegale, întrucât anterior poziŃia sa socială era una onorabilă, recunoscută social şi 
preŃuită, reclamanta fiind director comercial al S.C. P. S.A. 

Sunt, de asemenea, corecte şi constatările primei instanŃe referitoare la insuficienŃele sistemului 
penitenciar din România în perioada detenŃiei reclamantei, la suprapopularea existentă şi la 
precaritatea condiŃiilor de detenŃie, precum şi la particularităŃile relaŃiilor interumane stabilite în 
interiorul penitenciarului, caracterizate uneori prin violenŃă verbală şi chiar agresivitate fizică între 
deŃinuŃi. 

Mediatizarea excesivă a procesului penal a constituit, în sine, un factor cauzator de tensiune şi 
suferinŃă pentru reclamantă, accentuând stigmatizarea publică la care a fost supusă şi provocându-i, în 
acest fel, o certă suferinŃă psihică. 



Pe de altă parte însă, Curtea nu poate ignora că, în acord şi cu cele ce se degajă şi din 
jurisprudenŃa în materie a CurŃii Europene a Drepturilor Omului, stabilirea cât mai exactă a 
suferinŃelor provocate de privarea nelegală de libertate trebuie să fie în egală măsură acompaniată de 
preocuparea de a determina cât mai exact întinderea compensaŃiei financiare cuvenite victimei. Cum 
oportun s-a precizat, compensaŃia financiară acordată trebuie să fie adecvată, deci rezonabilă, astfel 
încât să aibă calitatea de a reprezenta o despăgubire suficientă pentru victimă, dar, în acelaşi timp, să 
nu se dovedească nici excesivă, adică disproporŃionat de mare şi, din acest motiv, convertită într-o 
sursă injustă de îmbogăŃire. 

Plecând de la aceste principii generale şi corelându-le cu situaŃia particulară a reclamantei, 
Curtea are a observa că prima instanŃă a acordat o sumă totală de 400.000 lei, din care suma de 30.000 
lei corespunde duratei nejustificat de mari a procedurilor judiciare penale finalizate cu achitarea 
reclamantei. 

În ce priveşte această sumă de 30.000 lei (aproximativ 6.600 Euro), prezenta instanŃă o 
apreciază ca fiind corect stabilită, fiind evident că importanŃa pentru reclamantă a procesului penal – 
acesta punându-i în discuŃie onorabilitatea socială şi calitatea de cetăŃean onest, dar, în acelaşi timp, 
inducându-i şi temerea că îşi poate pierde libertatea – impunea o concentrare a procedurilor judiciare, 
astfel ca durata fiecărei etape sau faze procedurale să fie cât mai scurtă. Deşi nu se poate nega 
complexitatea ridicată a procesului penal, examinarea în ansamblu a tuturor factorilor şi 
circumstanŃelor specifice trimite la concluzia că durata generală a fost prea mare. 

Prezenta Curte nu este însă de acord cu prima instanŃă în ce priveşte întinderea daunelor morale 
acordate aferent privării de libertate a reclamantei, Tribunalul stabilind o sumă de 370.000 lei 
(aproximativ 83.000 Euro). 

În împrejurările concrete ale cauzei de faŃă, Ńinându-se seama de durata privării de libertate (1 
an, 7 luni şi 22 luni), precum şi de suferinŃa şi consecinŃele cauzate de aceasta, astfel cum au fost ele 
relevate de către prima instanŃă, precum şi în sensul celor arătate mai sus, prezenta Curte apreciază că 
stabilirea unei sume de cca. 53.400 euro cu titlu de daune morale aferente privării de libertate 
reprezintă o compensaŃie pecuniară suficientă. 

La aceasta se mai adaugă echivalentul în Euro al sumei de 30.000 lei acordate reclamantei 
pentru durata excesivă a procedurilor judiciare penale, astfel că suma totală cuvenită este de 60.000 
Euro (sau echivalentul în lei al acesteia la data efectuării plăŃii de către Statul Român). 

 În ce priveşte criteriile Statului Român privitoare la neindicatoare de către prima instanŃă a 
criteriilor în raport de care a stabilit întinderea despăgubirilor acordate, Curtea le consideră nefondate, 
tribunalul motivând într-o măsură suficientă soluŃia la care s-a oprit. 

Sunt neîntemeiate şi criticile formulate de reclamanta recurentă cu privire la neacordarea de 
către prima instanŃă a cheltuielilor de judecată reprezentate de costul transportului la sediul 
Tribunalului Cluj, nefiind făcută de către reclamantă dovada efectivă, pentru fiecare deplasare în parte, 
a acestor cheltuieli. 

În raport cu cele ce preced, se va respinge ca nefondat recursul reclamantei şi se va admite în 
parte recursul Statului Român, precum şi recursul declarat de Ministerul Public, urmând a se dispune, 
în baza art. 312 alin. 1 C.pr.civ., modificarea sentinŃei în sensul stabilirii unei sume totale de 60.000 
Euro (sau echivalentul în lei la data efectuării plăŃii) cu titlu de daune morale cuvenite reclamantei. 

Se vor menŃine celelalte dispoziŃii ale sentinŃei. 
 

14. Despăgubiri din erori judiciare. Estimare 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4134 din 24 octombrie 2013  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, reclamantul V.O.M. a chemat în judecată 
Statul Român solicitând ca, prin hotărârea ce va fi pronunŃată să fie obligat pârâtul la plata sumei de 
1 milion lei reprezentând prejudiciu moral şi material suferit prin privarea de libertate cu ocazia 
dispunerii măsurii arestării preventive 22 luni, precum şi prin restrângerea libertăŃii de mişcare prin 
dispunerea măsurii obligării de nu părăsi Ńara timp de 7 ani, cu cheltuieli de judecată. 

 Reclamantul a formulat o precizare de acŃiune ( f.26), prin care arată că solicită suma de 
25.000 euro cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuielile făcute de el şi familia sa în perioada 
cât a stat în detenŃie până la finalizarea procesului precum şi câştigurile salariale nerealizate în acea 
perioadă, precum şi suma de 1.000.000 lei prejudiciu moral. 



Prin sentinŃa civilă nr. 285 din 07 iunie 2013 a Tribunalului Cluj s-a admis in parte acŃiunea 
civila formulata de reclamantul V.O.M. in contradictoriu cu STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL 
DE FINANłELOR PUBLICE şi în consecinŃă a fost obligat pârâtul să plătească reclamantului suma 
de 15.091 lei cu titlu de despăgubiri materiale şi suma de 90.000 lei cu titlu de despăgubiri morale, 
respingând alte pretenŃii. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
 Prin sentinŃa penală 45/22.04.2010, pronunŃată de Curtea de apel Iaşi reclamantul a fost achitat 

pentru săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 26 C.pen, combinat cu art. 20 C. pen., raportat la art. 174 şi 
175 C.pen. 

 S-a reŃinut că reclamantul a fost arestat preventiv de la data de 17.01.2004 până la data de 
03.11.2005. După data de 03.11.2005 s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi Ńara, dispoziŃie care a 
fost menŃinută prin această sentinŃă. 

 Prin Decizia penală 3700/2012, s-a respins ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Iaşi împotriva sentinŃei penale 45/2010 a CurŃii de Apel Iaşi. 

 Din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti sus amintite rezultă fără echivoc că reclamantul a fost 
arestat preventiv, dispunându-se interdicŃia de a părăsi Ńara. Analiza încheierilor pronunŃate de Înalta 
Curte de CasaŃie şi JustiŃie în faza de recurs confirmă că măsura interzicerii de a părăsi Ńara a fost 
menŃinută, cu singura precizare că în perioada soluŃionării recursului, reclamantul a fost arestat într-o 
altă cauză, perioadă în care, evident, interzicerea de a părăsi Ńara este fără obiect. 

 Art. 504 C.pr.pen. are în vedere repararea prejudiciului cauzat prin nelegala privare sau 
restrângere de libertate în cursul procesului penal, finalizat printr-o soluŃie de achitare. 

 În ceea ce priveşte daunele materiale, din actele dosarului rezultă că reclamantul a fost deŃinut 
în mai multe penitenciare în executarea măsurii arestării preventive.  

Din adresa comunicată de Penitenciarul Jilava rezultă că în contul acestuia au intrat diverse 
sume care au totalizat 934 lei. Din actele comunicate de acelaşi penitenciar, rezultă că reclamantul a 
mai primit vizite din partea familiei, cât şi pachete. În perioada arestului în Penitenciarul Jilava, 
reclamantul a fost vizitat de 16 ori de fosta soŃie. 

 În perioada arestului în penitenciarul Iaşi ( f.83) reclamantul a deŃinut în conturi suma de 400 
lei.  

Din declaraŃia martorului C.M.I. rezultă că reclamantul a fost vizitat de soŃie, martorul fiind cel 
care a sprijinit familia cu diverse sume de bani. Acesta a mai declarat că sumele necesare unei vizite al 
unui membru al familiei la acea perioadă se cifrau la nivelul sumei de 2-300 euro, sume care includeau 
transportul, cazarea şi pachetele. Acelaşi martor a declarat că, urmare a măsurii preventive luate faŃă de 
reclamant, relaŃiile acestuia cu familia s-au deteriorat, intervenind chiar divorŃul, iar relaŃiile de afaceri 
ale acestuia au fost afectate.  

Având în vedere nivelul de 200 euro necesar pentru realizarea unei vizite, nivel care apare 
rezonabil în raport cu costurile de transport, cazare, dar şi de realizarea unor pachete, menŃionate în 
evidenŃa organelor de urmărire penală, paritatea leu/euro de 4,45 lei, la cursul pronunŃării hotărârii, 
precum şi sumele de bani efective care au fost înaintate reclamantului, s-a putut trage concluzia că 
suma de 15.091 lei a fost cheltuită în perioada detenŃiei. 

 În ceea ce priveşte daunele morale, trebuie reŃinut că acestea constau în atingerea adusă 
valorilor care definesc personalitatea umană, referitoare la existenŃa fizică a omului, sănătatea şi 
integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. 

 Din această perspectivă, privarea de libertate în mod nelegal, aduce atingere drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale omului, iar suferinŃele psihice provocate de o atare măsură pot şi trebuie 
să fie reparate prin acordarea unor despăgubiri. Însă la stabilirea cuantumului despăgubirilor 
echivalente unui prejudiciu nepatrimonial există o doză de aproximare, instanŃa trebuind să aibă în 
vedere consecinŃele negative suferite de cel în cauză pe plan psihic, măsura în care ele au fost 
vătămătoare şi intensitatea acestora, modul în care a fost afectată situaŃia familială, profesională şi 
socială. 

 DeclaraŃia testimonială sus amintită justifică faptul că reclamantul a suferit urmare a măsurilor 
preventive luate faŃă de el, inclusiv prin desfacerea căsătoriei şi alterarea relaŃiilor de afaceri. Pe de altă 
parte, durata mare a privării de libertate, de aproximativ 22 luni, este în măsură să ducă la concluzia 
unor vătămări consistente. 



 În soluŃionarea acestei cereri este important de reŃinut că atunci când circumstanŃele justifică 
acordarea unei reparaŃii aceasta să nu fie teoretică şi iluzorie, căci astfel s-ar goli de conŃinut dreptul 
garantat de art. 505 alin.1 C.pr.civ., precum şi protecŃia oferită de art. 5 paragraf 5 din CEDO. 

 Raportat la apărarea pârâtei prin care se afirmă nedovedirea unui prejudiciu, instanŃa a reŃinut 
că despăgubirea bănească pentru repararea unui prejudiciu nepatrimonial fiind prin însăşi destinaŃia ei 
aceea de a uşura situaŃia persoanei lezate de a-i acorda o satisfacŃie, nu poate fi refuzată datorită 
imposibilităŃii fireşti de stabilire a unei concordanŃe valorice exacte între cuantumul său şi gravitatea 
prejudiciului la a cărui reparare este destinată să contribuie. Această despăgubire nu poate fi negată pe 
considerentul că dacă ar fi apreciată prea mare să constituie o sursă de îmbogăŃire fără temei legitim. 

 Rolul daunelor morale este şi trebuie înŃeles într-un sens mai larg, nu atât ca o compensare 
materială, care fizic nici nu este posibilă, ci având scopul raportat la particularităŃile fiecărui caz în 
parte, de oferire a unei satisfacŃii pentru suferinŃele îndurate. 

 Aprecierea prejudiciilor morale nu are la baza criterii exacte, ştiinŃifice, deoarece există o 
incompatibilitate între caracterul moral, nepatrimonial al daunelor şi cel bănesc, patrimonial al 
despăgubirilor. 

 Cu reŃinerea unei anumite doze de relativitate, ceea ce trebuie evaluat este despăgubirea care să 
compenseze prejudiciul şi nu prejudiciul ca atare. Această evaluare înseamnă practic o apreciere 
multilaterală, globală a tuturor consecinŃelor negative ale prejudiciului şi ale implicaŃiilor acestora pe 
toate planurile. 

 Raportat la natura învinuirii, circumstanŃele arestării, fiind vorba de un dosar cu o relevanŃă 
crescută inclusiv în canalele de informare media, ale soluŃionării procesului care a durat o perioadă 
relativ mare până la soluŃia definitivă de achitare, aproximativ 9 ani, vârsta şi statutul socio-profesional 
al reclamantului, precum şi deteriorarea situaŃiei personale şi familiale a acestuia prin desfacerea 
căsătoriei prin divorŃ, instanŃa a apreciat că suma de 90.000 lei este suficientă şi răspunde cerinŃelor de 
mai sus în determinarea cuantumului daunelor morale. 

 InstanŃa a avut în vedere şi jurisprudenŃa decurgând din cauzele Pantea contra României şi 
Bursuc contra României, statuând în echitate această sumă pe care a apreciat-o că nu este de natură să 
justifice o îmbogăŃire fără just titlu a reclamantului.  

 Pentru aceste considerente, instanŃa, în temeiul art. 504 C.pr.civ., a admis in parte acŃiunea 
civila formulata de reclamantul V.O.M. in contradictoriu cu STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL 
DE FINANłELOR PUBLICE şi în consecinŃă a obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 
15.091 lei cu titlu de despăgubiri materiale şi suma de 90.000 lei cu titlu de despăgubiri morale, 
respingând alte pretenŃii. 

 Cu ocazia dezbaterilor, reclamantul a învederat că nu solicită cheltuieli de judecată. 
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamantul V.O.M. şi pârâtul STATUL ROMÂN 

prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE.  
1.Prin recursul declarat de reclamantul V.O.M. s-a solicitat modificarea în parte a sentinŃei în 

sensul majorării cuantumului daunelor morale la suma de 659.736 lei. 
În motivare s-a arătat că din probele administrate în cauză s-a dovedit fără putinŃă de tăgadă 

suferinŃele provocate reclamantului prin arestarea sa pe o durată de 22 de luni şi restrângerea libertăŃii 
de mişcare pe o durată de 7 ani, cu toate acestea reŃinând şi apreciind cuantumul daunelor morale cu o 
anumită doză de relativitate şi fără să facă vreo trimitere la practica judecătorească în materie. 

Criteriile după care se cuantifică prejudiciul moral este apanajul exclusiv al judecătorului prin 
apreciere în funcŃie de consecinŃele negative produse asupra celui în cauză în plan fizic şi psihic, 
importanŃa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate şi intensitatea cu care au fost percepute 
consecinŃele vătămării, efectul produs asupra situaŃiei sociale, familiale şi profesionale, toate aceste 
criterii trebuind subordonate unei aprecieri rezonabile corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv 
produs. 

Au fost invocate cu titlu de practică judiciară decizia nr. 182/2008 a Tribunalului Maramureş, 
decizia Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie pronunŃată în dosarul nr. …/3/2008 al Înaltei CurŃi de CasaŃie 
şi JustiŃie, alte decizii, fără a le fi indicat numărul, pronunŃate de către Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie. În baza acestora s-a reŃinut că media aritmetică a sumelor acordate pe zi de detenŃie este de 
830 lei, raportat la această sumă apreciindu-se că se impune a fi acordată suma de 659.736 lei cu titlu 
de daune morale. 



În drept au fost invocate prevederile art. 3041 raportat la art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ. 
Pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE nu a formulat 

întâmpinare la recursul declarat de reclamant până la finalizarea dezbaterilor în cauză. 
2.Prin recursul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR 

PUBLICE s-a solicitat modificarea sentinŃei în sensul respingerii acŃiunii formulate de reclamant. 
În motivare s-a arătat că pârâtului nu i s-a comunicat răspunsul reclamantului în ceea ce 

priveşte excepŃiile invocate, încălcându-se astfel dreptul la apărare şi principiul contradictorialităŃii, 
motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C.pr.civ.  

SoluŃia instanŃei de fond este rezultatul interpretării greşite a prevederilor art. 504 C.pr.pen. 
InstanŃa de fond a respins excepŃia tardivităŃii invocată de către pârât fără a motiva soluŃia, în 

soluŃionarea excepŃiei tardivităŃii şi a inadmisibilităŃii ignorând prevederile art. 506 alin. 2 şi art. 504 
alin. 3 C.pr.pen. 

În ceea ce priveşte temeiul de drept al acŃiunii formulate s-a arătat că reclamantul nu se află în 
situaŃia prevăzută de art. 504 alin. 1 C.pr.pen., nefiind condamnat definitiv în cadrul procesului penal. 

În ceea ce priveşte art. 504 alin. 2 C.pr.pen. s-a arătat că trebuie analizată îndeplinirea 
cumulativă a celor două condiŃii prevăzute de acest text de lege: actul procesual prin care s-a stabilit 
nelegalitatea măsurii privative sau restrictive de libertate şi apoi verificarea respectării termenului de 
18 luni în care poate fi introdusă acŃiunea, termen care curge de la data rămânerii definitive a 
hotărârilor instanŃei de judecată sau ordonanŃelor procurorului prevăzute de art. 504. 

În cauza dedusă judecăŃii instanŃa a ignorat prevederile menŃionate şi a admis acŃiunea fără a 
analiza îndeplinirea celor două condiŃii prevăzute de art. 504 alin. 3 şi art. 506 alin. 2 C.pr.pen., motiv 
de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Răspunderea statului se angajează în cazul în care se face dovada că reclamantul a fost victima 
unei erori judiciare ceea ce în speŃă ar fi însemnat dovedirea faptului că măsura privativă de libertate 
dispusă în temeiul mandatului de arestare a fost nelegală iar apoi dovedirea faptului că măsura 
interdicŃiei de a părăsi Ńara a fost nelegală. Nelegalitatea acestor măsuri trebuia dovedită printr-unul din 
actele prevăzute la art. 504 alin. 3 C.pr.pen. şi nu prezumată. 

S-a mai arătat că prin sentinŃa penală nr. 45/2010 a CurŃii de Apel Iaşi, rămasă definitivă, nu s-a 
făcut nicio menŃiune despre caracterul ilegal al măsurilor privative sau restrictive de libertate. 

În ceea ce priveşte cererea de despăgubiri pentru măsura privativă de libertate a arestării pentru 
perioada 17.01.2004-30.10.2005 s-a arătat că în mod greşit a respins instanŃa de fond excepŃia 
tardivităŃii, cu ignorarea prevederilor art. 504 alin. 3 C.pr.pen. 

InstanŃa de fond nu a observat că măsura arestării în mod nelegal a fost stabilită prin încheierea 
de şedinŃă din data de 31.10.2005 prin care s-a revocat arestarea preventivă, fiind înlocuită cu măsura 
obligării de a nu părăsi Ńara. Termenul de 18 luni curge de la data când privarea de libertate a fost 
stabilită ca nelegală, respectiv încheierea din 31.10.2005 (03.11.2005) a Tribunalului Iaşi. 

Pentru ca termenul de 18 luni să curgă de la data rămânerii definitive a sentinŃei penale nr. 
45/2010 a CurŃii de Apel Iaşi trebuia ca în cuprinsul acesteia să se fi stabilit nelegalitatea măsurilor, 
respectiv să se fi revocat măsurile privative sau restrictive de libertate. 

Referitor la cererea de despăgubiri pentru măsura restrictivă de libertate, interdicŃia de a părăsi 
Ńara pe o perioadă de 7 ani, instanŃa de fond a ignorat prevederile art. 504 alin. 3 C.pr.pen., 
neanalizându-se prin ce act a fost stabilită nelegalitatea acesteia. S-a mai precizat că prin hotărârea de 
achitare s-a menŃinut măsura obligării de a nu părăsi Ńara. 

Atâta timp cât măsura restrictivă de libertate nu a fost stabilită ca nelegală, cererea în 
despăgubiri trebuia respinsă ca inadmisibilă. 

Pe fond s-a arătat că în conformitate cu prevederile art. 504-507 C.pr.pen. acordarea unei 
reparaŃii morale se impune numai în situaŃia în care este necesară şi nu se constituie într-o obligaŃie 
împovărătoare pentru Statul Român, în cauză nefiind administrate suficiente probe din care să rezulte 
că pretenŃiile acordate de instanŃă sunt justificate. 

Reclamantul a formulat întâmpinare la recursul declarat de către pârât solicitând respingerea 
acestuia ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. S-a solicitat de asemenea respingerea excepŃiei 
tardivităŃii ca nefondată. 



În motivare s-a arătat că acŃiunea a fost formulată în termenul de prescripŃie de 18 luni care a 
început să curgă la data de 14.11.2012, data pronunŃării hotărârii de către Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie. 

Analizând recursul declarat de reclamantul V.O.M. şi cel declarat de pârâtul STATUL 
ROMÂN prin MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE împotriva sentinŃei civile nr. 285 din 7 iunie 
2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

Raportat la cele două cereri de recurs formulate împotriva sentinŃei pronunŃate de tribunal în 
primă instanŃă, se impune a se analiza mai întâi criticile formulate prin recursul declarat de pârât, 
reclamantul înŃelegând să conteste numai cuantumul sumelor acordate cu titlu de daune morale, 
solicitând majorarea acestora. 

I. Recursul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul FinanŃelor Publice este nefondat 
1. În primul rând se invocă încălcarea dreptului la apărare al pârâtului de către instanŃa de fond 

şi a principiului contradictorialităŃii, prin aceea că nu s-a comunicat răspunsul reclamantului la 
excepŃiile invocate de către pârât, apreciindu-se a fi incident art.304 pct.5 C.pr.civ. 

Pârâtul nu invocă în susŃinerea acestei critici care este textul de lege din Codul de procedură 
civilă care impunea instanŃei de judecată comunicarea acestui înscris intitulat „răspuns la întâmpinare”, 
aceasta deoarece nu există un asemenea text, reclamantul putând să răspundă acestor excepŃii şi numai 
oral, în faŃa instanŃei, nefiind necesară întocmirea unui înscris în acest sens. Din punct de vedere 
procedural, Codul de procedură civilă aplicabil în cauză nu reglementează cadrul juridic al 
„răspunsului la întâmpinare”, nepunându-se deci problema amânării cauzei doar în vederea 
comunicării unui astfel de înscris întocmit de către una dintre părŃi. 

Nu se pune nici problema vreunei vătămări a pârâtului prin necomunicarea scriptului depus de 
reclamant la dosar cu titlu de „ răspuns la întâmpinare”, pârâtul fiind cel care a invocat excepŃiile în 
cauză prin întâmpinare, reclamantul formulându-şi la termenul de judecată din 10.05.2013 numai 
apărările referitor la acestea, atât oral cât şi în scris, ceea ce nu putea lua prin surprindere pârâtul. 

2. În ceea ce priveşte modul de soluŃionare a excepŃiilor tardivităŃii şi inadmisibilităŃii acŃiunii, 
se constată că acestea au fost soluŃionate în sensul respingerii la termenul de judecată din data de 
10.05.2013. 

ExcepŃia tardivităŃii a fost apreciată a fi neîntemeiată, reŃinându-se că termenul de 18 luni 
începe să curgă de la data pronunŃării deciziei nr.3700/2012 de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 
aceeaşi fiind soluŃia şi în ceea ce priveşte excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, reŃinându-se că nu există 
vreun impediment de natură legală în promovarea acŃiunii. 

Într-adevăr nici în cuprinsul încheierii de şedinŃă întocmite pentru termenul de judecată din 
10.05.2013, când au fost soluŃionate excepŃiile, şi nici în cuprinsul sentinŃei civile nr.285/2013 a 
Tribunalului Cluj, nu a fost indicat care dintre cazurile prevăzute la art.504 C.pr.pen este incident în 
cauză, reŃinându-se generic art.504 C.pr.pen., fiind pertinente susŃinerile pârâtului din recurs în sensul 
că este vorba de art.504 alin.2 şi 3 C.pr.pen. 

Nu sunt însă pertinente susŃinerile din recurs referitoare la momentul de la care începe să curgă 
termenul de 18 luni prevăzut de art.506 alin.2 C.pr.pen în ceea ce priveşte acŃiunea în repararea 
pagubei cauzate ca urmare a privării sau restrângerii de libertate în mod nelegal şi nici cele referitoare 
la inadmisibilitatea acŃiunii. 

 Într-adevăr la alin.3 al art.504 C.pr.pen. se prevede că: „Privarea sau restrangerea de libertate in 
mod nelegal trebuie stabilita, dupa caz, prin ordonanta a procurorului de revocare a masurii privative 
sau restrictive de libertate, prin ordonanta a procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de 
incetare a urmaririi penale pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotarare a instantei de 
revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin hotarare definitiva de achitare sau prin 
hotarare definitiva de incetare a procesului penal pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j).” 

 Nelegalitatea măsurii privative sau restrictive de libertate dispuse împotriva reclamantului în 
dosarul penal nu a fost constatată în mod expres de către nici una dintre instanŃele penale investite cu 
soluŃionarea cauzei, asfel cum în mod corect a susŃinut pârâtul. 

 În aceste condiŃii se pune însă problema dacă sunt sau nu îndeplinite condiŃiile prevăzute de 
art.504 alin.2 şi 3 C.pr.pen pentru admisibilitatea acŃiunii în despăgubiri şi totodată a momentului de la 
care începe să curgă termenul de 18 luni prevăzut de art.506 alin.2 C.pr.pen, conform acestuia din 



urmă termenul de 18 luni începând să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârilor instanŃei de 
judecată sau a ordonanŃelor procurorului prevăzute de art.504 C.pr.pen. 

 La art.504 alin.3 C.pr.pen., printre actele prin care se poate constata privarea sau restrângerea 
de libertate în mod nelegal este menŃionată şi hotărârea definitivă de achitare. 

 Astfel cum a arătat şi instanŃa de fond, reclamantul a fost achitat prin sentinŃa penală 
nr.45/2010 a CurŃii de Apel Iaşi, soluŃie menŃinută prin respingerea recursului prin decizia penală 
nr.3700/2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Prin sentinŃa penală nr.45/2010 a fost menŃinută 
măsura obligării de a nu părăsi Ńara, măsură cu care a fost înlocuită începând cu data de 03.11.2005 
măsura arestării preventive dispuse la data de 17.01.2004. 

 Nici în cuprinsul sentinŃei penale prin care s-a dspus achitarea reclamantului şi nici a deciziei 
penale prin care a fost menŃinută soluŃia de achitare nu s-a analizat în mod expres legalitatea măsurii 
privative de libertate sau a celei restrictive de libertate, ambele dispuse împotriva reclamantului în 
cursul procesului penal. Având însă în vedere soluŃia pronunŃată, de achitare, prin hotărâre definitivă, 
Curtea apreciază că sunt îndeplinite condiŃiile art.504 alin.3 C.pr.pen., aspect care rezultă implicit din 
soluŃia pronunŃată, nefiind necesară constatarea în mod expres a nelegalităŃii măsurilor restrictive sau 
privative de liberatate prin hotărârea definitivă de achitare. 

 În acelaşi sens este şi jurisprudenŃa în materie. Astfel, prin decizia civilă nr.143/2009 a CurŃii 
de Apel Bucureşti s-a stabilit că în materia reglementată de art.504-507 C.pr.pen., caracterul nelegal al 
privării de libertate nu se raportează numai la dispoziŃiile art.143, art.148 C.pr.pen., când are loc 
revocarea măsurii preventive conform art.139 alin.2 teza I C.pr.pen, ci şi la terminarea procesului 
penal prin una din soluŃiile enumerate la art.504 alin.3 C.pr.pen., inclusiv achitarea. Ceea ce a urmărit 
legiuitorul a fost acordarea de despăgubiri persoanelor a căror nevinovăŃie a fost stabilită la finalizarea 
procesului penal, după ce au suportat privări sau restrângeri de libertate, chiar dacă respectivele măsuri 
apăreau ca fiind justificate în lumina cercetărilor penale efectuate până la data adoptării lor. 

 Aceeaşi idee este reluată şi în considerentele deciziei civile nr.301/2007 a CurŃii de Apel 
Craiova, ca răspuns la aspecte similare cu cele din prezenta cauză, invocate de către Statul Român prin 
recursul formulat împotrva hotărârii de fond, în decizia civilă nr. 269/2002 a CurŃii de Apel Bucureşti, 
menŃinută prin decizia civilă nr.5292/2004 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi în decizia civilă 
nr.40/2010 a CurŃi de Apel Braşov, menŃinută prin decizia civilă nr.1179/2011 a Înaltei CurŃi de 
CasaŃie şi JustiŃie. În această din urmă decizie s-a subliniat că nelegalitatea măsurii reŃinerii şi arestării 
preventive rezultă din achitarea prin hotărâre judecătorească definitivă, cererea reclamantului în 
repararea pagubei fiind admisibilă în temeiul art.504 alin.2 şi 3 C.pr.pen. Simpla existenŃă a hotărârii 
de achitare, indiferent în ce temei, aşa cum s-a statuat prin decizia CurŃii ConstituŃionale nr.45/1998, 
conduce la concluzia că lipsirea de libertate a fost ilegală, făcând admisibilă acŃiunea în despăgubiri. 

 Din ansamblul considerentelor de mai sus rezultă că acŃiunea formulată de reclamant este 
admisibilă, fiind îndeplinite condiŃiile art.504 alin.2 şi 3 C.pr.pen pentru exercitarea acesteia, soluŃia 
fiind aceeaşi atât în ceea ce priveşte măsura privativă de libertate cât şi în ceea ce priveşte măsura 
restrictivă de libertate. 

 Implicit este rezolvată şi problema momentului de la care începe să curgă termenul de 18 luni 
pentru exercitarea acŃiunii, acesta neputând fi altul decât momentul pronunŃării hotărârii definitive de 
achitare, numai prin pronunŃarea acesteia măsurile restrictive sau privative de libertate dispuse în 
cursul procesului penal căpătând caracter nelegal. 

 De altfel în ceea ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul pentru formularea 
acŃiunii în despăgubiri pârâtul se contrazice, susŃinând că acesta ar începe să curgă de la data la care s-a 
revocat arestarea preventivă, 31.10.2005(sau 03.11.2005), reclamantul fiind pus în libertate. Aceasta 
după ce anterior, în susŃinerea excepŃiei inadmisibilităŃii acŃiunii, acelaşi pârât a arătat că nu a fost 
constatat prin nici un act, în mod expres, caracterul ilegal al măsurilor dispuse împotriva reclamantului 
în cursul procesului penal. Oricum, din actele dosarului rezultă că nu a fost vorba despre o revocare a 
măsurii arestării preventive în anul 2005, dispunându-se numai înlocuirea măsurii arestării preventive 
cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara, în acelaşi sens fiind şi susŃinerile pârâtului din recurs(raportat la 
aceasta nefiind relevantă decizia anexată cererii de recurs cu titlu de practică judiciară). 

 Critica formulată în ceea ce priveşte fondul cauzei este de asemenea nîntemeiată, susŃinându-se 
în mod greşit, prin adăugarea la textele de lege incidente în cauză, că dispoziŃiile art.504-507 C.pr.pen 
nu au urmărit să ofere o despăgubire materială, ci o reparaŃie morală, prin recunoaşterea publică a 



faptului săvârşirii unei erori judiciare, despăgubirea morală acordându-se numai unde este necesară şi 
nu se constituie într-o obligaŃie împovărătoare pentru stat. 

 Invocarea neîndeplinirii condiŃiilor art.505 alin.1 C.pr.civ. este de asemenea nejustificată, 
motivându-se această critică numai generic, prin aceea că nu s-ar fi administrat suficiente probe care să 
justifice sumele acordate.  

 II. Recursul declarat de către reclamant este nefondat 
 Ceea ce se critică prin recursul declarat de reclamant este numai suma acordată de către 

instanŃa de fond cu titlu de daune morale, apreciindu-se că aceasta nu este rezonabilă raportat la 
consecinŃele negative produse reclamantului pe toate planurile. 

 În vederea calculării sumei apreciate ca fiind una rezonabilă, reclamantul a invocat mai multe 
hotărâri judecătoreşti(fără a le depune la dosar şi a le individualiza corespunzător), apreciind că suma 
reprezentând media aritmetică a celor acordate prin hotărârile judecătoreşti invocate este suma care 
trebuie acordată reclamantului cu titlu de daune morale pentru fiecare zi de detenŃie, rezultând suma de 
830 lei/zi de detenŃie, adică un total de 659.736 lei. 

 În ceea ce priveşte principiile invocate în stabilirea despăgubirii acordate cu titlu de prejudiciu 
moral nu s-au invocat critici, Curtea apreciind că instanŃa de fond a făcut o justă analiză, din punct de 
vedere teoretic, a criterilor în funcŃie se stabilesc despăgubiri cu titlu de daune morale raportat la 
prevederile art.505 alin.1 C.pr.pen. 

  Relevantă în acest sens este decizia civilă nr.1534/2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃe prin 
care s-a statuat că din perspectiva art.505 alin.1 C.pr.pen, criteriile în funcŃie de care de care se 
stabileşte întinderea reparaŃiei pentru prejudiciul suferit şi consecinŃele produse asupra persoanei ori 
familiei celui privat de libertate se analizează în circumstanŃele particulare ale fiecărei cauze. Din 
perspectivă jurisprudenŃială, s-a reŃinut că instanŃele naŃionale şi Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului se raportează nu numai la criteriile de evaluare prestabilite de legislaŃia naŃională ci au în 
vedere şi o judecată în echitate-aprecierea circumstanŃelor particulare ale fiecărei cauze, în esenŃă prin 
raportare la privarea de libertate şi consecinŃele pe care le-a avut cu privire la viaŃa particulară, socială, 
astfel cum acestea au fost relevate de materialul probator administrat. 

 Se sesizează de asemenea că în jurisprudenŃă există diferenŃe mari în ceea ce priveşte sumele 
stabilite cu acest titlu, şi faptul că jurisprudenŃa mai recentă în materie este în sensul reducerii sumelor 
acordate cu titlu de daune morale. Astfel, prin decizia civilă pronunŃată în dosarul nr.248/54/2010 al 
CurŃii de Apel Craiova s-a stabilit cu tilu de despăgubire sums de 250 lei /zi de detenŃie, apreciindu-se 
că este o sumă rezonabilă, de natură să compenseze suferinŃele fizice şi psihice din timpul privării de 
libertate; prin decizia civilă nr.40/2010 a CurŃii de Apel Braşov s-a stabilit o sumă de 10.000 lei cu titlu 
de daune morale pentru o perioadă de privare de libertate nelegală de 6 luni şi 8 zile, având în vedere 
circumstanŃele cauzei şi principiul echităŃii şi al echilibrului social; prin decizia civilă nr.50/2011 a 
CurŃii de Apel Bucureşti s-a stabilit suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale pentru arestarea 
preventivă nelegală pe o durată de 4 luni şi 11 zile şi îcarcerarea nelegală pe o durată de 10 luni şi 8 
zile.  

 În ceea ce priveşte susŃinerile reclamantului din recurs, în sensul că instanŃa de fond nu a Ńinut 
cont de jurisprudenŃa naŃională în materie, relevante sunt considerentele deciziei civile nr.457/2012 a 
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, prin care se precizează că în materia daunelor morale atât 
jurisprudenŃa naŃonală, cât şi hotărârile CurŃii Europene a Drepturilor Omului pot furniza judecătorului 
cauzei doar criterii de estimare a unor astfel de despăgubiri, şi, respectiv, pot evidenŃia limitele de 
apreciere a cuantumului acestora. 

 Reclamantul nu a prezentat deci nici un argument pertinent, prin raportare la circumstanŃele 
personale ale cauzei, astfel cum acestea se desprind din probele administrate, care să justifice mărirea 
cuantumului despăgubirilor acordate de instanŃa de fond cu titlu de daune morale pentru privarea şi 
restrângerea în mod nelegal a libertăŃii acestuia. 

 Prin urmare, având în vedere ansamblul celor reŃinute mai sus referitor la cele două recursuri 
declarate în cauză, Curtea, în temeiul art.3041, art.312 alin.1 C.pr.civ. le va respinge ca nefondate, 
menŃinând ca temeinică şi legală soluŃia pronunŃată de tribunal. 

 
 
 



15. Despăgubiri pentru pagube produse prin excavarea terenului învecinat. 
Stabilire pe baza valorii de circulaŃie a terenului afectat 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3851 din 3 octombrie 2013  
Prin acŃiunea civilă înregistrată pe rolul instanŃei reclamanta C.I., a solicitat instanŃei în 

contradictoriu cu pârâta S.C.P.C. S.R.L. ca prin hotărârea ce o va pronunŃa să oblige pârâta să o 
despăgubească pentru prejudiciul suferit prin excavarea fără forme legale a terenului proprietatea sa 
înscris în Titlul de proprietate nr. 27655/1855/1998, tarlaua 47, parcela 191/1. 

La termenul de judecată din data de 08.10.2010 reclamanta şi-a indicat pretenŃiile la valoarea 
de 5 euro/mp, pentru suprafaŃa de 7500 mp a terenului în litigiu. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1720/06.06.2012, Judecătoria Turda a admis în parte acŃiunea civilă 
formulată de reclamanta C.I., în contradictoriu cu pârâta SC P.C. SRL, având ca obiect pretenŃii. 

A obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 24.884,50 euro, reprezentând 
despăgubiri. 

A respins restul pretenŃiilor reclamantei. 
A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a cheltuielilor de judecată în cuantum 

de 8686,72 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru şi onorarii experŃi. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
În fapt, terenul în litigiu este identificat în tarla 47, parcela 191/1, în suprafaŃă de 7500 mp, 

fiind înscris în Titlul de proprietate nr. 27655/1855 din data de 23.01.1998, prin care reclamantei i-a 
fost reconstituit dreptul de proprietate. Terenul se identifică în regim de carte funciară cu imobilul 
înscris în CF 50586 Mihai Viteazu, cu nr. cadastral 50586, în suprafaŃă de 7500 mp, având ca 
proprietar tabular pe reclamanta C.I., cu titlu de lege. 

Potrivit identificării topografice realizate prin expertiza tehnică în specialitatea topografie, de 
către expert tehnic judiciar, inginer D.A.N., la faŃa locului au fost identificate în concret trei loturi, 
respectiv lotul 1 cu suprafaŃa de 8 mp, care se suprapune în întregime pe conturul suprafeŃei de teren 
săpate, lotul 2 cu suprafaŃa de 8 mp, care se suprapune în întregime pe conturul suprafeŃei de teren 
săpate, lotul 3 cu suprafaŃa de 7484 mp, reprezentând imobil neafectat de conturul suprafeŃei săpate. 

În cauză s-a stabilit de asemenea, prin expertiza tehnică în specialitatea agricultură întocmită de 
către expert tehnic judiciar, inginer G.P., că terenul devenit impropriu pentru agricultură ca urmare a 
excavărilor efectuate, este format din cele două loturi de 8 mp fiecare, plus o fâşie de 266 mp pe 
lungimea terenului, care are latura comună cu groapa şi lăŃimea de 1 mp, pe care terenul este în faza de 
surpare sau surpat parŃial, rezultând o suprafaŃă totală de 282 mp teren devenit impropriu pentru 
agricultură. 

Expertul a explicat în cuprinsul raportului de expertiză motivele pentru care suprafaŃa anterior 
indicată a devenit improprie pentru agricultură, precizând că prin excavarea terenului aflat la limita 
parcelei reclamantei a fost înlăturat suportul pentru solul fertil, care a alunecat şi s-a prăbuşit în groapă. 
S-a modificat totodată relieful terenului, pe porŃiunea cu lăŃime de 1 m, pe toată lungimea terenului 
nemaiputându-se asigura accesul utilajelor agricole, întrucât acest teren fiind în stadiul de surpare nu 
suportă trecerea utilajelor. Au fost afectate de asemenea elementele care asigurau fertilitatea terenului 
şi regimul aerohidric al terenului. 

Prin acelaşi raport de expertiză s-a stabilit o suprafaŃă adiacentă de 4694,90 mp a devenit teren 
cu potenŃial agricol afectat, din cauza împrejurării că regimul de umiditate a solului a fost modificat 
prin drenarea intensă a apei spre groapă şi favorizarea pierderilor de apă din sol prin evaporare pe 
latura terenului dinspre groapă, precum şi din cauza dereglării regimului aero-hidric al solului prin 
creşterea porozităŃii de aeraŃie, cu efecte directe asupra creşterii şi dezvoltării sistemului radicular al 
plantelor. Expertiza tehnică în specialitatea geologie, efectuată de către expert tehnic judiciar inginer 
Z.L.a relevat că de pe terenul reclamantei nu a fost excavat balastru, aceasta nefiind în perimetrul 
exploatat de pârâtă. 

Pârâta a recunoscut efectuarea de lucrări de excavare în zona în care se află şi terenul 
reclamantei, precizând că este de acord cu despăgubirea acesteia pentru eventualele prejudicii cauzate 
neintenŃionat acesteia prin lucrările efectuate, la o valoare de 20,83 lei/mp.  

În drept, potrivit art. 998 Cod civil, „orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă 
pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara”. În completare, art. 999 C. civil, precizează că 



omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat 
prim neglijenŃa sau imprudenŃa sa”. 

Răspunderea pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, reglementată de textele legale 
amintite anterior este o parte componentă a răspunderii sociale ce revine fiecărei persoane pentru 
faptele sale.  

InstanŃa a apreciat că în speŃă sunt îndeplinite condiŃiile răspunderii civile delictuale, respectiv: 
existenŃa unei fapte ilicite, existenŃa unui prejudiciu, existenŃa unui raport de cauzalitate între fapta 
ilicită şi prejudiciu, vinovăŃia celui care a cauza prejudiciul, constând în intenŃia, neglijenŃa sau 
imprudenŃa cu care a acŃionat. 

S-a constatat astfel că fapta ilicită a paratei, consta în efectuarea de lucrări de excavare care au 
afectat terenul aparŃinând reclamantei, iar culpa sa rezida în aceea ca nu a luat măsurile necesare pentru 
a evita producerea de prejudicii unor terŃi, culpă recunoscută de pârâtă. Prejudiciul produs reclamantei 
rezulta din expertizele întocmite în cauză şi constă în degradarea substanŃială a terenului, prin afectarea 
destinaŃiei sale iniŃiale, ce atrage scăderea valorii de circulaŃie. 

Astfel, s-a avut în vedere că din întreaga suprafaŃă de teren deŃinută în proprietate de către 
reclamantă, o suprafaŃă de 282 mp teren a devenit improprie pentru agricultură, iar o suprafaŃă 
adiacentă de 4694,90 mp a devenit teren cu potenŃial agricol afectat. Prin urmare, pentru aceste 
suprafeŃe de teren s-a impus ca pârâta să acopere prejudiciul cauzat reclamantei. 

În ceea ce priveşte restul suprafeŃei de teren, de 2523,10 mp, expertizele întocmite în cauză au 
relevat faptul că aceasta nu a fost afectată de lucrările de excavare. Cu privire la valoarea terenului 
afectat, la dosarul cauzei nu au fost administrate probe, în condiŃiile în care reclamanta a fost decăzută 
din proba cu expertiză tehnică în specialitatea evaluarea proprietăŃii imobiliare, ca urmare a neachitării 
avansului de onorariu stabilit de către instanŃă. 

Prin urmare, s-a reŃinut că prin precizările formulate de reclamantă la termenul de judecată din 
data de 08.10.2010, aceasta a indicat valoarea terenului la suma de 5 euro/mp. Pârâta a fost de acord cu 
achitarea de despăgubiri în cuantum de 20,83 lei/mp, valoare ce corespunde sumei solicitate iniŃial de 
către reclamantă. La ultimul termen de judecată reclamanta a depus la dosarul cauzei raportul de 
expertiză tehnică în specialitatea evaluarea proprietăŃii imobiliare întocmit în dosarul civil nr. 
4413/328/2010, în dovedirea valorii de 14 euro pentru un metru pătrat de teren în acea zonă. Expertiza 
depusă în cauză are însă valoarea unei probe extrajudiciare, care nu va putea fi luată în considerare în 
cauză, în condiŃiile în care pârâta s-a opus admiterii acesteia ca probă. 

Ca atare instanŃa nu a putut avea în vedere la stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite 
reclamantei valoarea de 14 euro/mp stabilită prin expertiza indicată şi solicitată de reclamantă la 
ultimul termen de judecată şi prin concluziile scrise. Astfel fiind instanŃa a reŃinut că în cauză este 
dovedită întrunirea condiŃiilor răspunderii civile delictuale, pârâta PC P.C. SRL fiind astfel Ńinută să 
repare prejudiciul cauzat reclamantei, astfel încât a dispus obligarea pârâtei la plata de despăgubiri 
către reclamantă în cuantum de 5 euro/mp, pentru suprafaŃa de teren de 4976,90 mp afectată de lucrări, 
în total suma de 24.884,50 euro. 

În baza art. 274 C.p.civ, reŃinând culpa procesuală a pârâtei, instanŃa a dispus obligarea acesteia 
la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 8686,72 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru şi 
onorarii experŃi, conform chitanŃelor de la dosar. S-a reŃinut de asemenea că deşi reclamanta a solicitat 
şi obligarea la plata onorariului avocaŃial, la dosarul cauzei nu au fost depuse înscrisuri care să 
dovedească achitarea de către reclamantă a unor sume cu acest titlu. 

Prin decizia civilă nr. 218 din 25.04.2013 a Tribunalului Cluj s-a admis apelul declarat de 
pârâta SC P.C. SRL împotriva sentinŃei civile nr. 1720/06.06.2012, a Judecătoriei Turda, pe care a 
schimbat-o în parte, în sensul că a obligat pârâta S.C. P.C. S.R.L să achite reclamantei C.I. 
echivalentul în lei la data plăŃii a sumei de 23.272 euro, cu titlul de despăgubiri.  

Au fost menŃinute restul dispoziŃiilor sentinŃei.  
A fost obligată intimata să plătească apelantei suma de 1336,66 lei, cheltuieli de judecată în 

apel. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de exp. D.A.N., rezultă că din terenul aflat 

în proprietatea reclamantei C.I., înscris în CF 50586 Mihai Viteazu, cu nr. cadastral 50586, în 
suprafaŃă de 7500 mp, se pot desprinde trei loturi, respectiv loturile 1 şi 2 cu suprafeŃe de 8 mp, care se 



suprapun în întregime pe conturul suprafeŃei de teren săpate de pârâta SC P.C. SRL, lotul 3 cu 
suprafaŃa de 7484 mp, reprezentând imobil neafectat de conturul suprafeŃei săpate. 

Din raportul de expertiza tehnică judiciară efectuat de exp. G.P. rezultă că terenul devenit 
impropriu pentru agricultură ca urmare a excavărilor efectuate, este format din cele două loturi de 8 
mp fiecare, plus o fâşie de 266 mp pe lungimea terenului, care are latura comună cu groapa şi lăŃimea 
de 1 mp, pe care terenul este în faza de surpare sau surpat parŃial, rezultând o suprafaŃă totală de 282 
mp teren devenit impropriu pentru agricultură. Expertul a explicat în cuprinsul raportului de expertiză 
motivele pentru care suprafaŃa anterior indicată a devenit improprie pentru agricultură, precizând că 
prin excavarea terenului aflat la limita parcelei reclamantei a fost înlăturat suportul pentru solul fertil, 
care a alunecat şi s-a prăbuşit în groapă. S-a modificat totodată relieful terenului, pe porŃiunea cu 
lăŃime de 1 m, pe toată lungimea terenului nemaiputându-se asigura accesul utilajelor agricole, întrucât 
acest teren fiind în stadiul de surpare nu suportă trecerea utilajelor. Au fost afectate de asemenea 
elementele care asigurau fertilitatea terenului şi regimul aero-hidric al terenului. 

De asemenea, expertul a stabilit că o suprafaŃă adiacentă de 4694,90 mp a devenit teren cu 
potenŃial agricol afectat, din cauza împrejurării că regimul de umiditate a solului a fost modificat prin 
drenarea intensă a apei spre groapă şi favorizarea pierderilor de apă din sol prin evaporare pe latura 
terenului dinspre groapă, precum şi din cauza dereglării regimului aero-hidric al solului prin creşterea 
porozităŃii de aeraŃie, cu efecte directe asupra creşterii şi dezvoltării sistemului radicular al plantelor.  

Raportat la aceste probe administrate în faŃa primei instanŃe, tribunalul a considerat fondate 
criticile apelantei pârâte, în sensul că pentru suprafaŃa de 4694,90 mp cu potenŃial agricol afectat 
despăgubirea la care este îndreptăŃită reclamanta nu o poate reprezenta valoarea de circulaŃie a 
terenului, ci costurile lucrărilor pentru readucerea terenului la potenŃialul agricol iniŃial. În acest sens, 
tribunalul a reŃinut că în conformitate cu dispoziŃiile art.998 şi 999 C.civ., prejudiciul cauzat de fapta 
ilicită trebuie reparat în natură, iar atunci când nu este posibil prin echivalent, astfel încât pentru 
repararea prejudiciului cauzat de apelantă în privinŃa terenului în suprafaŃă de 4694,90 mp se impune 
acordarea în favoarea acesteia a sumei reprezentând contravaloarea costurilor lucrărilor pentru 
readucerea terenului la potenŃialul agricol iniŃial. 

În apel s-a dispus efectuarea unei completări a raportului de expertiză tehnică judiciară de către 
exp. G.P., din care rezultă că valoarea lucrărilor pentru readucerea terenului în suprafaŃă de 4694,90 
mp la potenŃialul agricol iniŃial este de 21.862 euro, astfel încât tribunalul a considerat că reclamanta 
este îndreptăŃită să solicite suma totală de 23.272 euro cu titlul de despăgubiri, la suma de 21.862 euro 
adăugându-se suma de 1410 euro stabilită de prima instanŃă pentru suprafaŃa de 282 mp, teren devenit 
impropriu pentru agricultură. 

Tribunalul a constatat că prin concluziile scrise apelanta a solicitat în principal schimbarea 
sentinŃei în sensul respingerii acŃiunii, întrucât prejudiciul poate fi reparat în natură, în subsidiar, 
obligarea sa la plata sumei de 11.213 lei stabilită de expertul G.P. prin răspunsul la obiecŃiuni pentru 
costurile pentru refacerea loturilor nr.1 şi 2 menŃionate mai sus, cu suprafeŃe de câte 8 mp. 

Tribunalul nu a putut lua în considerare aceste solicitări, în primul rând având în vedere 
dispoziŃiile art.295 alin.1 C.proc.civ., conform cărora „instanŃa de apel va verifica, în limitele cererii 
de apel, stabilirea situaŃiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanŃă”.  

Astfel, prin apelul declarat pârâta a stabilit limitele investirii instanŃei de apel, formulând 
criticile doar în ceea ce priveşte suprafaŃa de 4694,90 mp cu potenŃial agricol afectat, solicitând să fie 
obligată la o sumă reprezentând costurile lucrărilor pentru readucerea terenului la potenŃialul agricol 
iniŃial. În condiŃiile în care în privinŃa terenului în suprafaŃă de 282 mp devenit impropriu pentru 
agricultură nu au fost formulate critici, problema despăgubirilor pentru acest teren rămâne judecată 
irevocabil şi nu mai poate fi repusă în discuŃie, la fel ca şi îndreptăŃirea reclamantei de a obŃine 
despăgubiri pentru suprafaŃa de 4694,90 mp, apelanta necontestând acest drept. 

Pe de altă parte, susŃinerile apelantei sunt şi nefondate, expertul G.P. explicând în mod clar prin 
expertiză şi prin răspunsul la obiecŃiuni de ce sunt necesare lucrări de readucere a terenului în suprafaŃă 
de 4694,90 mp la potenŃialul agricol iniŃial, şi nu doar pentru cele două parcele cu suprafeŃe de câte 8 
mp. 

Pentru toate motivele expuse mai sus, în baza dispoziŃiilor art.296 C.proc.civ. tribunalul a 
admis apelul declarat de pârâtă şi a schimbat în parte sentinŃa atacată, în sensul că a obligat pârâta S.C. 



P.C. S.R.L să achite reclamantei C.I. echivalentul în lei la data plăŃii a sumei de 23.272 euro, cu titlul 
de despăgubiri, menŃinând restul dispoziŃiilor sentinŃei.  

 În baza art.274 C.proc.civ. intimata a fost obligată să plătească apelantului suma de 1336,66 lei, 
cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbrul judiciar şi onorariul 
expertului pentru completarea din apel.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC P.C. SRL solicitând modificarea 
deciziei civile nr. 218/2013 a Tribunalului Cluj în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că decizia atacată este nelegală şi netemeinică. 
InstanŃa de apel a pronunŃat hotărârea cu ignorarea totală a probelor de la dosar, respectiv a 

răspunsului la obiecŃiunile formulate de către pârâtă şi cu ignorarea principiului răspunderii delictuale 
a cărui finalitate constă în repararea prejudiciului, repunerea patrimoniului persoanei vătămate în 
starea anterioară. 

Prin răspunsul la obiecŃiuni expertul a arătat care este costul lucrărilor, respectiv 11.213 lei, 
nerezultând cum a ajuns instanŃa de apel la suma de 23.272 euro. 

Pe de altă parte, instanŃa de apel nu a Ńinut cont de principiile care guvernează răspunderea 
civilă delictuală care prin funcŃia sa reparatorie are drept scop repunerea patrimoniului persoanei 
prejudiciate în situaŃia anterioară. Restabilirea situaŃiei anterioare presupune respectarea a două 
principii: principiul reparării integrale şi principiul reparării în natură. Numai în măsura în care 
repararea în natură nu este posibilă se poate dispune repararea prin echivalent. 

ReparaŃia dispusă trebuie să fie una justă şi integrală, dar nu trebuie să depăşească prejudiciul 
suferit, în caz contrar acceptându-se o îmbogăŃire fără justă cauză. Este de ordinul evidenŃei că suma 
acordată de către instanŃa de apel este cu mult peste prejudiciul suferit de către reclamant. 

Pe de altă parte instanŃa de apel a Ńinut cont la stabilirea prejudiciului de valoarea terenului, fără 
a avea în vedere prejudiciul efectiv suferit, făcând o aplicare greşită a normelor de drept. 

Sumele stabilite prin suplimentul la expertiza întocmită de către expertul G.P. sunt ireale, motiv 
pentru care s-a solicitat o contraexpertiză, probă respinsă de către instanŃa de apel. 

O apreciere greşită a făcut instanŃa de apel şi asupra concluziilor scrise formulate de către 
pârâtă, în virtutea rolului activ trebuind analizate şi cele învederate prin concluziile scrise. Astfel cum 
s-a arătat în acestea, terenul reclamantei este învecinat cu terenul lui S.E., iar prin sentinŃa pronunŃată 
pârâta a fost obligată la plata contravalorii de refacere a terenului, neputând fii obligată la o dublă 
reparaŃie în ceea ce priveşte fâşia de 266 m.p. aflată în proprietatea lui S.E. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ. şi art. 312 C.pr.civ. 
Intimata C.I. nu a formulat întâmpinare în cauză, prin concluziile scrise depuse la dosar în 

şedinŃa publică din 03.10.2013 solicitând respingerea recursului ca nefondat pentru considerentele 
expuse pe larg în înscrisul depus. 

Analizând recursul declarat de pârâta SC P.C. SRL împotriva deciziei civile nr. 218 din 
25.04.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

Problema care se impune a fi analizată cu prioritate în cauză este aceea invocată în recursul 
declarat de către pârâtă, respectiv dacă instanŃa de apel la pronunŃarea soluŃiei a respectat principiile 
răspunderii civile delictuale, aceasta fiind în mod cert o chestiune de legalitate iar nu de temeinicie, 
putând deci face obiectul recursului raportat la prevederile art. 304 pct.9 C.pr.civ. 

Prin decizia atacată pârâta a fost obligată să achite reclamantei suma de 23.272 euro cu titlu de 
despăgubiri reprezentând suma de bani necesară pentru readucerea terenului în suprafaŃă de 4.694,90 
m.p. la potenŃialul agricol iniŃial şi suma stabilită cu titlu de despăgubiri pentru suprafaŃa de 282 m.p. 
teren devenit impropriu pentru agricultură. 

În ceea ce priveşte suprafaŃa de 282 m.p. care face parte din terenul reclamantei, în mod corect 
a reŃinut instanŃa de apel că prin cererea de apel nu s-au contestat despăgubirile stabilite de către 
judecătorie, pârâta apelantă arătând că lucrările efectuate de către pârâtă au afectat doar această 
suprafaŃă de teren, despăgubirile neputând fi deci mai mari decât suma de 1410 Euro stabilită pentru 
aceasta. 

A rămas deci în discuŃie doar suprafaŃa de 4694,90 m.p. referitor la care se solicită prin cererea 
de apel casarea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea stabilirii cuantumului 



despăgubirilor, acceptându-se deci existenŃa unui prejudiciu şi în legătură cu acest teren, deşi anterior 
se afirmase că prejudiciul se referă doar la suprafaŃa de 282 m.p. 

Deşi în recurs se invocă şi alte critici referitoare la modul de soluŃionare a cauzei de către 
instanŃa de fond, solicitându-se practic respingerea cererii de chemare în judecată, acestea nu vor fi 
avute în vedere, fiind formulate omisso medio, pentru prima dată în recurs. 

Pentru a se putea stabili cu certitudine care este prejudiciul efectiv suferit de către reclamantă 
prin fapta pârâtei se apreciază de către curte că se impunea în primul rând efectuarea unei expertize de 
evaluare a suprafeŃei de teren care a fost afectată prin lucrările efectuate de către pârâtă, suma 
reprezentând valoarea de circulaŃie a terenului fiind suma maximă care poate fi acordată reclamantei 
cu titlu de despăgubire, indiferent de celelalte sume care au fost stabilite prin expertiza judiciară 
întocmită şi completată de către expertul G.P. la fond şi în apel( a se vedea în acest sens decizia civilă 
nr.3558/2013 a CurŃii de Apel Cluj). În caz contrar, astfel cum a susŃinut pârâta, nu ar fi respectate 
principiile care guvernează răspunderea civilă delictuală, prejudiciul suferit de reclamantă prin fapta 
pârâtei neputând fi mai mare decât valoarea terenului care a suferit modificări în urma faptei ilicite a 
pârâtei. 

Având în vedere aceste considerente şi faptul că în cauză nu a fost întocmită o expertiză 
judiciară prin care să se stabilească valoarea de circulaŃie a terenului în litigiu, se impune casarea 
deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea completării probaŃiunii, la pronunŃarea 
soluŃiei urmând a fi avute în vedere toate probele administrate în cauză în primul ciclu procesual, 
probe care vor fi coroborate cu expertiza judiciară de evaluare a terenului care va fi efectuată în 
rejudecare. 

16. ObligaŃie de a face. Mutarea urnei de gunoi din casa scării, în curtea 
interioară 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4632 din 10 decembrie 2013  
Prin cererea formulată reclamanta S.C. A.T. S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu parata 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI CLUJ NAPOCA, B-DUL D., NR.17  ca prin hotararea ce o va 
pronunta sa dispuna obligarea paratei la mutarea urnei de gunoi a imobilului din casa scarii in curtea 
imobilului, cu cheltuieli de judecata. 

Prin inscrisul depus la dosar la fila 33 reclamanta a aratat ca temeiul juridic al actiunii il 
reprezinta urmatoarele dispozitii legale: art. 1164, art. 1165, art. 1516 C. civ., art. 15 si urm. din 
Legea nr. 211/2011, art. 5, 37, 38 din OMS nr. 536/1997, Strategia Comunitatii Europene privind 
gestionarea Deseurilor. 

Prin sentinŃa civilă nr.752/2013 pronunŃată la data de 17 ianuarie 2013 a Judecătoriei Cluj-
Napoca a fost  respinsă acŃiunea formulata de reclamanta S.C. A.T. S.R.L. in contradictoriu cu parata 
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CLUJ NAPOCA, B-DUL D., NR.17, ca neîntemeiata. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
InstanŃa a apreciat că locul unde sunt amplasate in prezent cele doua urne de gunoi este cel mai 

avantajos posibil si nu se impune mutarea acestora in curtea interioara, in locul propus de catre 
reclamanta cu ocazia cercetarii la fata locului, locaŃie care este cel mai apropiat de usa de acces in 
imobil, permitand colectarea cu usurinta a deseurilor menajere  de catre firma de salubritate, prin 
aceasta creandu-se un disconfort minim pentru toti locatarii, din imobil, urnele fiind amplasate la doar 
5 m distanta de usa de acces (conform dispozitiilor art. 38 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 
536/1997). In cazul in care amplasarea s-ar face in curte disconfortul, in principal fonic, determinat de 
colectarea deseurilor nu este deloc de neglijat. Astfel, prin transportarea urnelor din curtea imobilului 
pana la usa de acces in cladire, pe o distanta aproximata cu ocazia cercetarii la fata locului la 27 m, 
printr-o curte pavada cu dale de foarte mici dimensiunii, ceea ce este de natura sa amplifice zgomotul 
produs de aceasta deplasare, in conditiile in care colectarea deseurilor se face de trei ori pe saptamana 
in timpul noptii, sunt imprejurari de natura sa creeze disconfort pentru toti locatarii din imobil. Sub 
acest aspect, nu este de neglijat faptul ca majoritatea locatarilor persoane fizice din cladire, cu exceptia 
a patru proprietari, au si refuzat pe acest considerent mutarea urmelor de gunoi in curtea imobilului. 
Evident ca reclamanta si SC Cosmote, fiind societati comerciale care isi desfasoara activitatea in acel 
spatiu cateva ore pe zi, nu si in timpul noptii cand se asigura colectarea deseurilor, nu sunt direct 
afectate de zgomotul care s-ar produce prin mutarea urnelor de gunoi daca aceastea ar fi amplasate in 
curtea imobilului. 



 Pe de alta parte, nu este de neglijat nici faptul ca reclamanta nu este afectata intr-o masura mai 
mare decat ceilalti locatari de mirosul inerent produs de urnele de gunoi. Instanta retine ca, fara 
exceptie, toti locatarii din imobil pentru a intra in propriile locuinte trebuie sa treaca prin fata urnelor 
de gunoi, deci mirosul degajat de acestea ii afecteaza in mod egal. Pe de alta parte, urnele fiind 
amplaste in casa scarii la o distanta apreciabila de intrarea in fiecare apartament, acest loc apare ca 
fiind cel mai potrivit pentru colectarea deseurilor, avand in vedere ca mirosul degajat de acestea nu 
este de natura sa fie detectat prin lasarea deschisa a ferestrelor sau prin deschiderea usii de la intrarea 
in apartamente. Cu privire la acest aspect instanta a constatat in urma cercetarii la fata locului  ca toate 
apartamentele au deschise ferestre catre curtea interioara, iar accesul in apartamente se asigura fie 
direct din curtea interioara, fie de pe coridoarele exterioare de acces aflate la etaje. Pentru apartamentul 
reclamantei de la parter accesul se face direct din curtea imobilului, iar pentru spatiul de la subsol 
accesul se face prin casa scarii, insa prin deschiderea unei usi, apoi coborand un numar de aproximativ 
20 de trepte care dau intr-un alt hol cu o dimensiune destul de mare din care se asigura accesul in acel 
spatiu, astfel că  in acest conditii mirosul degajat de urnele de gunoi nu este de natura sa fie simtit nici 
in spatiul de la subsol, al reclamantei.   

Pe de alta parte, a reŃinut şi imprejurarea ca reclamanta detine un apartament intr-un 
condominiu, majoritatea covarsitoare a celorlaltor proprietari nefiind de acord cu mutarea urnelor de 
gunoi, iar aceasta manifestare de vointa nu apare ca fiind exercitata in mod abuziv in raport cu cele 
mai sus retinute de catre instanta, in consecinta, prin pronuntarea unei solutii in aceasta cauza instanta 
nu poate sa ignore vointa majoritatii proprietarilor din imobil, cata vreme acestia sunt in mod direct 
afectati de solutia propusa de catre reclamanta.  

In ceea ce priveste apararile reclamantei instanta a apreciat că gradul de umplere a urnelor de 
gunoi nu poate fi generalizat si nici imputat in mod absolut paratei, avand in vedere ca gradul de 
umplere a urnelor de gunoi depinde de cantitatea de deseuri menajere produsa de catre toti proprietarii 
din imobil pe perioada cuprinsa intre doua colectari a deseurilor de catre firma de salubritate. Instanta 
a apreciat ca fiind pertinente sustinerile reclamantei in sensul ca nu este firesc ca urnele pentru 
colectarea deseurilor menajere sa fie amplasate in casa scarii unui imobil, ci intr-un spatiu deschis, însă 
aceasta situatie de fapt este determinata  de vechimea foarte mare  a cladirii care nu a fost conceputa cu 
o platforma speciala de depozitare a deserilor  in curtea imobilului platforma la care sa se asigure 
accesul din exterior cu autovehicule speciale ale firmelor de salubritate. Oricum spatiul in care sunt 
amplasate in prezent urnele nu se poate sustine ca  este unul inchis, cata vreme prin grija celor care 
locuiesc in imobil usile de la casa scarii aflate la parter si la etaje sunt lasate mereu deschise pentru a se 
asigura mereu ventilatia spatiului, tocmai datorita amplasarii acestor urne.    

Prin decizia civilă nr. 386/A din 10.09.2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de reclamanta SC A.T. SRL împotriva SentinŃei civile nr. 752/2013 din data 
de 17.01.2013, pronunŃată de Judecătoria  Cluj-Napoca, pe care a menŃinut-o în totul. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Într-adevăr, aşa cum susŃine intimata, apelanta se prevalează de necesitarea respectării 

legislaŃiei europene, fără însă a face referire în mod concret la o anumită reglementare în acest sens. 
Cât priveşte scopul cercetării la faŃa locului, Tribunalul a constatat că, raportat la prevederile 

art. 215-216 C.pr.civ., Judecătoria s-a deplasat la faŃa locului pentru a se lămuri asupra tuturor 
împrejurărilor de fapt relevante în vederea soluŃionării cauzei, din perspectiva amplasării optime a 
pubelelor în discuŃie. 

Este de remarcat faptul că judecătoria s-a aplecat asupra detaliilor sesizate la faŃa locului, aşa 
cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal încheiat, surprinzând modalitatea de dispunere a 
construcŃiei, amplasamentul actual al pubelelor, distanŃele ferestrelor apartamentelor faŃă de curtea 
interioară, accesul la spaŃiul apelantei şi în imobil  etc. (fila 39 dosar fond). 

Nerespectarea regulii de selectare a gunoiului şi necesitatea în consecinŃă a colectării gunoiului 
în trei pubele nu poate fi imputată intimatei, sarcina depozitării selective şi preluării gunoiului în 
această manieră căzând în sarcina firmei responsabile. 

Referitor la nerespectarea dispoziŃiilor art. 3 din Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 536/1997, 
Tribunalul a constatat că acest text de lege stabileşte obligativitatea amplasării recipientelor de 
depozitare a gunoiului menajer pe platforme special amenajate, făcând referire la blocurile de locuinŃă 



din perspectiva distanŃei faŃă de ferestrele apartamentelor, în aşa fel încât să nu genereze disconfort şi 
insalubritate.  

Este evident, raportat la faptul că edificarea imobilului s-a realizat la începutul secolului XX, în 
centrul oraşului, că această clădire nu a fost proiectată cu un spaŃiu interior special de colectare a 
deşeurilor, iar colectarea în pubele de gunoi amplasate pe platforme speciale în exteriorul clădirii, aşa 
cum susŃine apelanta, se poate realiza datorită formei imobilului doar în curtea interioară. Dar, 
amplasarea acestor recipiente de colectare în coridorul de acces este o modalitate care satisface 
interesele marii majorităŃi a asociaŃie de proprietari, conform consimŃământului exprimat în acest sens, 
din perspectiva disconfortului în condiŃiile în care toate apartamentele imobilului au ferestre spre 
curtea interioară, iar de la locul de amplasare al pubelelor propus de către apelantă este de parcurs o 
distanŃă de 17-18 m până la uşa de acces în curtea interioară şi 27 m până la uşa de uşa de acces din 
stradă. 

În condiŃiile în care colectarea gunoiului se face în timpul nopŃii, deplasarea pubelelor de către 
responsabilii firmei de colectare ar produce un mare disconfort fonic, aspect constatat cu ocazia 
deplasării la faŃa locului.    

Totodată, amplasamentul actual creează prejudicii foarte mici apelantei, în condiŃiile în care 
spaŃiul său este situat la subsolul imobilului, accesul realizându-se din acest coridor, coborându-se mai 
multe trepte. 

Este de remarcat că prima instanŃă a constatat că spaŃiul în care se depozitează urnele nu este 
unul închis, aşa încât se realizează o ventilaŃie a spaŃiului evitându-se degajarea de mirosuri neplăcute 
care să o afecteze pe apelantă, spaŃiul este întreŃinut, curat, asigurându-se o manevrare uşoară şi 
nederanjantă la momentul ridicării acestora de către serviciul de salubritate. 

La aceasta se adaugă şi adresa de răspuns a Primăriei (fila 10 dosar) în sensul nerespectării 
prevederilor legale în materie în cazul amenajării unui spaŃiu special în curtea interioară. 

Varianta sugerată de către apelantă în sensul scoaterii pubelelor de către un locatar la finalul 
zilei nu este viabilă neputându-se impune ca obligaŃie chiar şi alternativă fiecărui membru a asociaŃiei 
o asemenea sarcină şi în plus, necesită un efort deplasarea recipientelor pe distanŃele arătate, asemenea 
atribuŃii fiind evident în sarcina serviciului de salubritate plătit în acest sens. 

FaŃă de cele ce preced, Tribunalul a menŃinut soluŃia Judecătoriei ca fiind temeinică şi legală. 
Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC A.T. SRL solicitând modificarea în 

totalitate a deciziei civile nr. 386/2013 a Tribunalului Cluj, admiterea apelului declarat împotriva 
sentinŃei civile nr. 752/2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi, în consecinŃă, admiterea cererii de 
chemare în judecată astfel cum a fost formulată. 

În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte legislaŃia europeană de care s-a prevalat, aceasta a 
fost indicată cu ocazia judecării fondului cauzei, actele normative nefiind menŃionate ca temei al 
cererii de apel, fiind însă suficient faptul că au fost invocate ca şi temei al acŃiunii. 

Făcându-se câteva referiri la starea de fapt reŃinută în cauză s-a arătat că instanŃa de fond şi cea 
de apel nu au avut în vedere la soluŃionarea cauzei prevederile art. 3 din Ordinul nr. 536/1997. 

S-a ignorat un principiu important al aplicării normelor legale, respectiv acela că aceste norme 
sunt emise pentru a fi respectate şi nu pentru că există unul sau mai multe motive pentru care aceste 
norme să fie încălcate sau ignorate. Interesele unui grup chiar şi majoritar sau disconforturile care de 
fapt nu există nu ar trebui să stea ca temei în pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti. 

S-a precizat că în curtea interioară a imobilului în litigiu, în suprafaŃă de 300 m.p., pubelele s-ar 
putea amplasa astfel încât să existe cel puŃin 10 m. de la cel mai apropiat geam din curte, fiind astfel 
amplasate într-un spaŃiu deschis, iar nu închis cum se află în prezent. În zilele de colectarea a gunoiului 
acestea pot fi deplasate de proprietari în faŃa uşii de intrare în imobil, astfel cum se întâmpla în alte 
cazuri similare. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile art. 304 alin. 1 pct. 9 C.pr.civ. 
În apărare, pârâta ASOCIAłIA DE PROPRIETARI B-DUL D. Nr. 17 a formulat întâmpinare 

prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
În motivare s-a arătat că în mod corect a reŃinut instanŃa de apel că reclamanta nu a indicat 

exact legislaŃia europeană de care se prevalează. 



Referitor la Directiva nr. 2008/98/CE a Parlamentului European, invocată în recurs, s-a arătat 
că aceasta a fost transpusă în legislaŃia internă prin Legea nr. 211/2011. La art. 59 alin. 1 lit. f din 
aceasta se reŃine că obligaŃia asigurării spaŃiilor necesare pentru colectarea deşeurilor revine 
autorităŃilor administraŃiei publice locale. 

CondiŃiile în care se poate amenaja un spaŃiu pentru colectarea deşeurilor menajere în curtea 
interioară a imobilului conform Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 536/1997 rezultă din adresa nr. 
4382/43/04.01.2013 depusă în apel, adresă completată cu adresa nr. 82931/443/03.04.2013 depusă tot 
în apel. 

Referitor la interpretarea prevederilor art. 3 din Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 536/1997 s-a 
arătat că acestea, raportat la principiul neretroactivităŃii legii, nu sunt aplicabile în cauză, imobilul fiind 
construit înainte de anul 1914. 

Atât instanŃa de fond, cât şi cea de apel au constatat că actuala amplasare a recipientelor de 
colectare în coridorul de acces al imobilului este o modalitate care satisface interesele marii majorităŃi 
a membrilor asociaŃiei de proprietari, creând prejudicii foarte mici reclamantei recurente, în condiŃiile 
în care spaŃiul său este situat la subsolul imobilului. 

În mod corect a reŃinut instanŃa de apel că spaŃiul în care se depozitează urnele nu este unul 
închis, aşa încât se realizează o ventilaŃie a spaŃiului, fiind întreŃinut şi curat. În acest fel se asigură şi o 
manevrare uşoară şi nederanjantă la momentul ridicării urnelor de către serviciul de salubritate.   

Analizând recursul declarat de reclamanta SC A.T. SRL împotriva deciziei civile nr. 386 din 
10.09.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

Astfel cum a arătat şi reclamanta în cererea de recurs, în această fază procesuală nu mai este 
admisibilă cenzurarea stării de fapt stabilite de către instanŃa de fond, menŃinută în apel, art.304 alin.1 
C.pr.civ. în forma în vigoare aplicabilă în cauză statuând în sensul admisibilităŃii recursului numai în 
ceea ce priveşte invocarea unor motive de nelegalitate ale hotărârii atacate. 

În cauza dedusă judecăŃii, atât prima instanŃă cât şi instanŃa de apel au stabilit că pubelele 
pentru colectarea deşeurilor sunt amplasate în coridorul de acces al imobilului situat în Cluj-Napoca, 
B-dul D. nr.17, oricare dintre locatari fiind nevoiŃi să treacă prin faŃa urnelor de gunoi pentru a  intra în 
propriul apartament. S-a reŃinut de asemenea şi faptul că spaŃiul în care sunt amplasate urnele este 
ventilat, prin grija celor care locuiesc în imobil uşile de la casa scărilor, de la parter şi etaje, fiind lăsate 
deschise. 

 Referitor la curtea interioară a imobilului, pe baza probelor administrate, în special a procesului 
verbal de cercetare la faŃa locului, s-a reŃinut care este situaŃia acesteia, motivul pentru care s-a apreciat 
că nu se impune mutarea pubelelor în această locaŃie fiind acela că distanŃa de parcurs până la uşa 
imobilului(curtea interioară neavând ieşire directă la drumul public) este mare, din cauza pavării curŃii 
interioare cu dale şi a momentului la care sunt colectate deşeurile existând riscul producerii de 
disconfort fonic.  

 Un argument esenŃial avut în vedere de către instanŃe pentru a  respinge solicitarea reclamantei 
de mutare a pubelelor în curtea interioară a imobilului a fost acela că majoritatea persoanelor care 
locuiesc în imobil au optat pentru varianta amplasării pubelelor în interiorul imobilului.  

 Din conŃinutul cererii de chemare în judecată rezultă că temeiul din dreptul intern invocat de 
către reclamantă a fost printre altele Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, lege prin care a fost 
transpusă în legislaŃia naŃională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008. 

 Având în vedere că reclamantul a înŃeles să invoce distinct şi Directiva 2008/98/CE se impun a 
fi făcute două precizări.  

În primul rând, astfel cum s-a arătat mai sus, directiva a fost deja implementată în legislaŃia 
internă, nefiind invocat de către reclamantă faptul că directiva nu ar fi fost implementată corect şi la 
timp în legislaŃia naŃională pentru a se pune problema neaplicării normelor naŃionale contrare 
prevederilor din directivă şi a aplicării directe a directivei(a se vedea în acest sens cauza C 270/81, 
Felicitas Rickmers-linie KG c. Finanzamatfur Verkehrusteuern). 

 Apoi, este cunoscut faptul că directiva nu poate avea efect direct decât ascendent, ceea ce 
înseamnă că o persoană poate invoca prevederile directivei care îndeplineşte condiŃiile pentru a avea 
efect direct, numai împotriva statului care nu şi-a îndeplinit obligaŃiile ce rezultă din directivă, iar nu şi 



împotriva unui particular, astfel cum este situaŃia din cauză. Un efect indirect orizontal a fost acceptat 
în jurisprudenŃa CurŃii, menŃinându-se însă condiŃia neimpunerii unei obligaŃii unui particular. 

 Revenind la legislaŃia internă, se constată că la art.1 din Legea nr.211/2011 se prevede că 
„prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecŃia mediului şi a sănătăŃii populaŃiei, prin 
prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin 
reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienŃei folosirii acestora”. 

 Apoi, la art.13 din lege se prevede că “producătorii de deşeuri şi deŃinătorii de deşeuri au 
obligaŃia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.” 

 De asemenea la art.22 alin.1 din lege se prevede că “producătorul de deşeuri sau, după caz, 
orice deŃinător de deşeuri are obligaŃia de a efectua operaŃiunile de tratare în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaŃiuni unui operator economic 
autorizat care desfăşoară activităŃi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de 
colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.” 

 Art.20 din  Legea nr.211/2011, la care face trimitere atât art.13 cât şi art.22, prevede că 
gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna 
mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din 
cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

 Conform pct.10 din anexa nr.1 a Legii nr.211/2011, deŃinătorul de deşeuri este definit ca fiind 
producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora, iar conform 
pct.17 producătorul de deşeuri  este definit ca fiind orice persoană ale cărei activităŃi generează 
deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaŃiuni de pretratare, amestecare 
ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziŃiei acestor deşeuri. 

 Din ansamblul prevederilor legale redate mai sus rezultă că principiul avut în vedere de Legea 
nr.211/2011 este acela al responzabilizării producătorilor de deşeuri, deŃinătorilor de deşeuri şi a 
persoanelor care se ocupă de gestionarea deşeurilor, astfel încât toate operaŃiunile privind deşeurile să 
se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, impunându-se printre 
altele evitarea disconfortului din cauza mirosurilor. 

 InstanŃa de apel a analizat prevederile art.3 din Ordinul Ministrului SănătăŃii nr.536/1997, act 
normativ de asemenea invocat ca şi temei de drept al acŃiunii formulate, reŃinând în mod corect că 
raportat la data edificării imobilului în litigiu acesta nu poate fi în totalitate aplicat în cauză, referindu-
se practic la clădirile de locuit care urmează să fie edificate sub incidenŃa sa. Raportat la acest text de 
lege şi la relaŃiile comunicate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca instanŃei de apel, s-a 
concluzionat în acelaşi sens în care a făcut-o şi instanŃa de fond, respectiv că soluŃia optimă este aceea 
de menŃinere a locului în care sunt amplasate în prezent pubelele de gunoi în imobilul situate în Cluj-
Napoca, B-dul D. nr.17. 

 Prevederile art.5 din odin nu au mai fost avute în vedere de către instanŃa de apel, în 
considerentele sentinŃei pronunŃate de judecătorie fiind reŃinut şi acest text de lege care prevede 
posibilitatea ca la parterul clădirilor de locuit să se amenajeze, printre altele, camere speciale de 
depozitare a rezidurilor solide, cu condiŃia ca acestea să nu constituie , prin funcŃionarea lor, riscuri 
pentru sănătatea populaŃiei sau să nu creeze discomfort. 

 Rezultă deci că soluŃia pronunŃată prin decizia atacată nu a avut în vedere dispoziŃiile Legii 
nr.221/2011,  deşi şi acest act normativ a fost avut în vedere de către reclamantă în momentul 
formulării cererii de chemare în judecată. 

 Aplicând dispoziŃiile relevante în cauză din această lege specială , astfel cum acestea au fost 
reŃinute şi redate anterior, raportat evident la starea de fapt stabilită, Curtea apreciază că recursul 
formulat de către reclamantă este întemeiat. 

 În mod cert, prin amplasarea pubelelor de gunoi în coridorul de acces al imobilului se creează 
disconfort, din mai multe puncte de vedere, şi într-o mai mare sau mai mică măsură, pentru toate 
persoanele care locuiesc sau îşi desfăşoara activitatea în acest imobil. 

 În aceste condiŃii este important de stabilit în primul rând dacă normele legale încălcate în acest 
fel au caracter dispozitiv, numai dacă ar avea acest caracter putându-se pune problema derogării de la 
acestea prin voinŃa majorităŃii persoanelor care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea în imobil. Fiind 
vorba despre sănătatea populaŃiei şi protecŃia mediului nu se poate considera însă că ar fi vorba depre 
astfel de norme, ci depre norme cu caracter imperativ, prin acestea tinzându-se la ocrotirea unui interes 



general, iar nu particular. Rezultă deci că dispoziŃiile Legii nr.211/2011 trebuie respectate şi de către 
părŃile implicate în litigiu, neputându-se deroga de la acestea în nici un fel. 

 Apoi, se impune a se stabili dacă este posibilă respectarea dispoziŃiilor Legii nr.211/2011 în 
cauză, având în vedere particularităŃile imobilului în discuŃie, imobil edificat la începutul secolului 
XX. 

 łinând cont de caracteristicile imobilului, astfel cum acestea au fost minuŃios reŃinute de către 
instanŃa de fond ca urmare a administrării probei cu cercetarea la faŃa locului, se apreciază că 
dispoziŃiile Legii nr.211/2011 pot fi respectate în cauză, astfel cum a arătat reclamanta, prin 
amplasarea pubelelor în curtea interioară a imobilului, nefiind identificat vreun spaŃiu în acest sens la 
parterul imobilului, spaŃiu care să respecte cerinŃele art.5 din Ordinul nr.536/1997. 

 Faptul că prin amplasarea pubelelor de gunoi în curtea interioară a imobilului s-ar putea 
produce disonfort pentru unele dintre persoanele care locuiesc în imobil este surmontabil, revenind 
pârâtei să găsească soluŃii acceptabile în acest sens.  

 DistanŃa mai mare de parcurs până la uşa imobilului faŃă de cea care trebuie parcursă în 
actualele condiŃii de către serviciul de salubritate, nu este un impediment pentru luarea acestei măsuri, 
persoanele care îndeplinesc acest serviciu fiind nevoite şi în prezent să intre în imobil pentru a colecta 
periodic deşeurile, neavând deci relevanŃă faptul că ar trebui parcursă o distanŃă mai mare cu câŃiva 
metri în acest sens. De altfel, dacă se creează inconveniente prin luarea acestei măsuri, pârâta are 
latitudinea de a face demersuri pentru înlăturarea sau diminuarea acestora, în această problemă voinŃa 
majorităŃii persoanelor care formează asociaŃia de proprietari prezentând relevanŃă. 

 În ceea ce priveşte o eventuală încălcare a unor prevederi legale prin amplasarea pubelelor de 
gunoi în curtea interioară a imobilului, astfel cum rezultă din adresele nr.4382/443/17.01.2013 şi 
nr.82931/443/03.04.2013 emise de DirecŃia tehnică din cadrul Municipiului Cluj-Napoca(fila 10,11 
dosar apel), se apreciază că această susŃinere nu este întemeiată. 

 În primul rând prin aceste adrese nu se indică exact care anume prevederi legale ar fi încălcate, 
menŃionându-se generic H.C.L. nr.257/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul Serviciului de 
Salubrizare a Municipiului Cluj-Napoca, nefiind posibil a fi încălcate toate prevederile din acest 
regulament. 

 Apoi, din  lecturarea prevederilor acestui regulament, nu se poate trage concluzia că prin 
mutarea pubebelor de gunoi în curtea interioară a imobilului s-ar încălca vreuna din prevederile acestui 
regulament. Oricum, având în vedere că este vorba despre o hotărâre de consiliul local, aceasta nu 
poate conŃine prevederi care ar fi în contradicŃie cu Legea nr.211/2011. 

Prin urmare, în temeiul art. 304 pct.9, art.312alin.3 C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat 
de reclamanta SC A.T. SRL împotriva deciziei civile nr. 386 din 10.09.2013 a Tribunalului Cluj, pe 
care o va  modifica în sensul că în temeiul art.296 C.pr.civ. va admite apelul declarat de reclamantă 
împotriva sentinŃei civile nr. 752/17.01.2013 pronunŃată de  Judecătoria Cluj-Napoca. 

Va fi schimbată sentinŃa în sensul că se va admite cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamantă în contradictoriu cu pârâta ASOCIAłIA DE PROPRIETARI Cluj-Napoca, B-dul  …, fiind 
obligată pârâta să facă demersurile necesare pentru mutarea urnei de gunoi a imobilului din casa scării 
în curtea interioară a imobilului. 

Se constată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în dosar. 
 
 
 

17. ObligaŃie de a face. Gard construit nelegal, prin care se obturează accesul 
la drumul public. Demolare  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4028 din 17 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr.2528 din data de 14.11.2012 pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus a 

fost admisă acŃiunea   formulată de reclamantul R.N., în contradictoriu cu pârâŃii Primăria Comunei 
Poienile de Sub Munte prin Primar, C.M. şi C.M., L.M., au fost obligaŃi pârâŃii C.M. şi C.M. să 
desfiinŃeze gardul în lungime de 9,40 ml construit pe strada C. din loc. Poienile de Sub Munte, ce 
blochează drumul de acces spre locuinŃa reclamantului, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă 
a hotărârii.  



A fost obligat pârâtul L.M. să desfiinŃeze gardul în lungime de  4,4 ml construit pe strada C.  
din loc. Poienile de Sub  Munte, ce blochează  drumul de acces spre locuinŃa reclamantului, în termen 
de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. De asemenea, au fost obligaŃi pârâŃii să plătească 
reclamantului suma de 19,3 lei cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut că aşa cum reiese din adresele emise 
de Primăria Poienile de sub Munte şi  Inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public, strada C. 
din comuna Poienile de Sub Munte este o stradă balastrată, în lungime de 8 km, aflată proprietatea 
Statului Român şi în administrarea Consiliului local Poienile de Sub Munte, asigurând accesul spre 
domiciliul reclamantului şi alte proprietăŃi . 

Potrivit Adresei emisă de Primăria Comunei Poienile de Sub Munte sub nr.3999 din 
19.09.2012, înregistrată la dosarul cauzei la data de 20.09.2012, pârâŃii C.M. , C.M. şi L.M. au ocupat 
o suprafaŃă de 327 mp din drumul de acces la locuinŃa reclamantului. Reiese astfel că pârâŃii C.M. şi 
C.M. au construit un gard în lungime de 9,40 m, lungimea terasamentului ocupat de aceştia fiind de 45 
mp, iar pârâtul L.M. a amplasat un gard în lungime de 4,40 m, suprafaŃa terasamentului ocupat de 
acesta fiind de 282 mp. De asemenea, reiese că aceşti pârâŃi nu au solicitat şi obŃinut autorizaŃie de 
construire pentru gardul în cauză, la Primăria Poienile de Sub Munte.  

Pârâtul C.M., în interogatoriul administrat, a arătat că fosta cale ferată forestieră a trecut peste 
terenul său, pe o lungime de aproximativ 14 ml. A amplasat un gard, la limita proprietăŃii sale, dinspre 
această cale ferată, gardul fiind construit din lemn şi sârmă, fără autorizaŃie de construire, trecând pe o 
porŃiune şi peste locul în care a fost iniŃial linia C., arătând că nu este proprietar tabular pe acea 
porŃiune de teren. 

Pârâtul L.M., în interogatoriul administrat, a arătat că deŃine teren peste care trece fosta cale 
ferată forestieră. Terenul sau este îngrădit la limita cu drumul comunal, dar nu la limita cu fosta cale 
C., fără a deŃine autorizaŃie de construire pentru gard. Arată, de asemenea, că acea cale publică este 
acum drum comunal, o parte fiind asfaltată, alta nu. 

Cum din întreg probatoriul administrat reiese că strada C. este un drum public, aflat în 
proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local Poienile de Sub Munte, regimul juridic 
al acestuia este supus OG nr.43/1997, aşa cum a fost modificată. Potrivit criteriilor de clasificare din 
acest act normativ, strada C. din localitatea Poienile de Sub Munte este un drum public de interes local, 
întreŃinerea acestuia, executarea de lucrări, amplasarea de construcŃii fiind atributul administratorului 
drumului. În art.17 al.2 din OG nr.43/1997 modificată, se arată că zonele de protecŃie ale drumurilor 
publice rămân în proprietatea sau administrarea persoanelor fizice sau juridice care le deŃin, acestea 
având obligaŃia ca , prin desfăşurarea activităŃilor lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în 
siguranŃă a traficului, fiindu-le impuse o serie de obligaŃii şi restricŃii în acest sens. 

Potrivit art.43  lit.e din acelaşi act normativ, pe drumurile publice este interzisă ocuparea, sub 
orice formă, a părŃii carosabile, a zonei de siguranŃă, a podurilor, staŃiilor mijl.de transport în comun, 
staŃiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, şanŃurilor, trotuarelor, pistelor, zonelor 
de siguranŃă ale drumului , iar potrivit art. 44 al.(4) se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole 
de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepŃia cazurilor anume autorizate de administratorul 
drumului şi poliŃia rutieră, încălcarea acestei dispoziŃii constituind contravenŃie, potrivit art. 61 
al.(1)lit.b.  

PârâŃii C.M., C.M. şi L.M.  au blocat  o porŃiune din strada C., drum public aflat în 
administrarea Consiliului Local Poienile de Sub Munte, care asigură accesul la domiciliul 
reclamantului, prin construirea unui gard, fără a avea o autorizaŃie în acest sens, obŃinută în prealabil 
de la administratorul drumului, atitudinea acestora fiind una abuzivă, încălcând astfel prev. OG 
nr.43/1997, modificată. 

SusŃinerile pârâtului C.M. cu privire la litigiile purtate între el şi reclamant nu au fost reŃinute, 
neavând relevanŃă asupra speŃei de faŃă. De asemenea, nu au fost reŃinute nici aspectele privind faptul 
că nu este proprietar de carte funciară asupra terenului în litigiu, proprietarul fiind C.A., din extrasul de 
carte funciară anexat întâmpinării sale rezultând că acesta, împreună cu pârâta C.M., au un drept de 
uzufruct viager asupra terenului şi casei de locuit în cauză. ( fila 43). Apoi, din probatoriul administrat, 
reiese că aceştia au amplasat gardul pe strada C. , învecinată cu terenul aflat în posesia lor, şi au ocupat 
terasamentul acesteia, şi nu numita C.A..  



Prin decizia civilă nr. 338 din 28.06.2013 a  Tribunalului Maramureş a  fost respinsă excepŃia 
autorităŃii de lucru judecat. 

A  fost respinsă excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune. 
A fost respins apelul declarat de apelanŃii C.M. şi C.M., în contradictoriu cu intimaŃii R.N., 

Primăria comunei Poienile de sub Munte - prin Primar, împotriva sentinŃei civile nr.2528  din 
14.11.2012, pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus care a  fost menŃinută. 

ApelanŃii au fost obligaŃi să achite intimatului R.N. suma de 200 lei, cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a  reŃinut următoarele: 
ExcepŃia autorităŃii de lucru judecat nu subzistă în speŃă. 
Autoritatea sau puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti generează două efecte: 

unul pozitiv, constând în posibilitatea recunoscută părŃii care a câştigat procesul de a se prevala de cele 
statuate şi de efectele hotărârii judecătoreşti, fără repunerea în discuŃie a dreptului astfel recunoscut şi 
unul negativ, constând în interdicŃia repunerii în discuŃie de către partea care a pierdut procesul, a 
dreptului invocat.  

Ca excepŃie procesuală, în sensul dispoziŃiilor art.166 Cod.pr.civilă, autoritatea de lucru judecat 
presupune o triplă identitate: de părŃi, obiect şi cauză. 

În dosarul nr. …/336/2009 al Judecătoriei Vişeu de Sus, prin sentinŃa civilă nr.2826 din 
30.11.2009 a fost admisă în parte acŃiunea intentată de C.M. împotriva lui R.N. care a fost obligat să-i 
achite suma de 300 lei, despăgubiri civile. 

Prin decizia civilă nr. 749/R din 15.09.2010 Tribunalul Maramureş a respins ca nefondat 
recursul şi a reŃinut că intimatul C.M. a fost un posesor de bună-credinŃă, iar fapta pârâtului R.N. de a 
dezmembra pe două porŃiuni în lungime de 12 m.l. gardul intimatului constituie o faptă ilicită 
cauzatoare de prejudicii. InstanŃa de recurs a reŃinut depunerea adeverinŃei nr.1562/28.04.2010 emisă 
de Primăria comunei Poienile de sub Munte care atestă faptul că strada C. în lungime de 8 km face 
parte din lungimea totală a străzilor care este de 67,85 km şi aparŃine domeniului public al comunei. 

Între cele două cauze nu există identitate de obiect şi nici de cauză. În primul proces, pretenŃia 
de despăgubire pentru distrugerea gardului a avut ca fundament răspunderea civilă a pârâtului pentru 
fapta ilicită cauzatoare de prejudicii (distrugerea unui gard edificat de un posesor de bună-credinŃă); în 
acest litigiu se reŃine pe de o parte că gardul a fost reconstruit, mai exact ridicat la loc, după cum a 
arătat apelantul, iar pe de altă parte pretenŃia reclamantului vizează obligarea pârâtului la ridicarea 
gardului edificat pe domeniul public. 

În acelaşi context nu se poate reŃine nici efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, buna-
credinŃă a lui C.M. prezentând relevanŃă în primul proces în analiza dreptului său la despăgubire ca 
persoană prejudiciată prin săvârşirea faptei ilicite, iar nu pentru păstrarea gardului care stânjeneşte 
accesul la drumul public. 

InstanŃa a respins şi excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune având ca obiect obligaŃia de a 
face, întrucât pe de o parte intră în discuŃie un gard reamplasat ulterior soluŃionării primului dosar, iar 
pe de altă parte finalitatea acŃiunii vizează asigurarea folosinŃei neîngrădite a drumului public. În 
sensul dispoziŃiilor art. 1844 din Codul civil de la 1864, nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, 
din natura lor sau printr-o declaraŃie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privată, ci sunt scoase afară 
din comerŃ. Dreptul de a folosi drumul public are un caracter continuu, imprescriptibil, şi nu se poate 
admite ca această derogare de la prescriptibilitate să poată fi recunoscută doar proprietarului bunului, 
iar nu şi celor legitimaŃi a-l folosi. Cele două excepŃii au fost analizate în apel în aplicarea prevederilor 
art.294 alin.1 teza a 2-a C.pr.civ. 

În speŃă, calitatea procesuală pasivă a pârâtului rezidă din împrejurarea, recunoscută de acesta, 
că el este cel care a ridicat gardul, independent de aspectul că proprietar tabular al terenului ar fi fiica 
sa, C.A.. 

În mod corect a respins prima instanŃă excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantului, 
raportat la împrejurarea că acesta a solicitat practic facilitarea, prin desfiinŃarea gardului, a trecerii sale 
pe drumul public. 

În ce priveşte fondul cauzei: 
Pârâtul-apelant C.M. a recunoscut că peste terenul său a trecut calea ferată pe aproximativ 14 

m.p., a amplasat gardul pe o porŃiune la limita proprietăŃii sale, iar pe altă porŃiune şi peste locul în 
care a fost iniŃial linia C., nu este proprietar tabular pe acea porŃiune. 



În ce priveşte schiŃa Căii Ferate Forestiere, invocată de apelant, instanŃa a reŃinutcă nici în apel 
acesta nu a depus înscrisul respectiv (comunicându-se –fila 135 dosar fond- că arhiva Căilor Ferate 
Forestiere este administrată de fostul U.F.E.T. Vişeu de Sus, StaŃia C.), neconformându-se dispoziŃiilor 
art.292 alin.1, 295 C.pr.civ., în contextul în care în calitate de apelant îi revine sarcina probei. 

În inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al comunei Poienile de sub Munte strada 
C. este cuprinsă la pct.4 având o lungime de 8 km, anul dării în folosinŃă 1936. Prin adeverinŃa nr.1562 
din 28.04.2010 Primăria comunei Poienile de sub Munte a atestat că această stradă face parte din 
domeniul public al comunei, conform HG nr.934/9.09.2002 anexa 45. 

Prin adresa nr.1942 din 13.04.2012 Primăria comunei Poienile de sub Munte a arătat că 
porŃiunea de teren pe care pârâŃii C.M., C.M. şi L.M. au construit acel gard, face parte din domeniul 
public al comunei –strada C., care are o lungime totală de 8 km (fosta cale ferată forestieră) şi acest 
drum facilitează accesul către proprietăŃile populaŃiei. Prin răspunsul la interogatoriu C.M. a 
recunoscut că nu este proprietar pe porŃiunea îngrădită, care înglobează o parte din traseul fostei linii 
C.. 

Este irelevant că linia CF ar fi fost luată de ape în anul 1971 şi că nimeni nu a cerut deschiderea 
drumului, că lăŃimea acestuia (de 1,60 m) nu ar permite circulaŃia vreunui vehicul (de altfel, prin 
adresa  depusă la fila 115 din dosarul primei instanŃe Primăria comunei Poienile de sub Munte a arătat 
că lungimea terasamentului ocupat de pârâŃii C. este de 14,20 m lungime x 3,20 m lăŃime =45 m.p) 
câtă vreme, pe de o parte, strada C. figurează în inventarul bunurilor din domeniul public al comunei, 
iar pe de altă parte apelantul însuşi nu are vreun drept de proprietate ori vreun alt drept real, care să-i 
permită să stânjenească accesul altor persoane pe drumul respectiv, prin blocarea lui, indiferent de 
modul în care acest drum este întreŃinut, de relevarea lui obiectivă ori de frecvenŃa folosirii. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  în termenul legal intimaŃii C.M. şi C.M., solicitând 
modificarea deciziei atacate  în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinŃei şi, în consecinŃă, 
respingerea acŃiunii. 

În motivarea recursului întemeiat  în drept pe  dispoziŃiile  art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. s-au 
arătat  următoarele: 

Decizia pronunŃată este  nelegală, pârâŃii făcând  dovada cu extrasul de carte  funciară că nu au 
calitate procesuală pasivă în cauză, nefiind  proprietarii terenului prin a cărui îngrădire ar fi afectat 
accesul reclamantului la calea  publică. Proprietar de carte  funciară este  C.A., ei având  numai 
uzufructul viager al terenului, că atunci când au transmis  nuda  proprietate numitei C.A., au transferat 
acesteia toate drepturile şi obligaŃiile în legătură cu aceasta, orice  pretenŃie fiind formulată faŃă de ea  
şi succesorii ei în drepturi.  

Reclamantul nu are calitate procesuală activă, atâta timp cât, probele  administrate  în cauză nu 
dovedesc calitatea de cale de acces de  interes, cel puŃin local, a  pretinsului drum care a fost  îngrădit, 
iar adeverinŃa eliberată de primărie în lipsa  detaliului de sistematizare  nu transformă o păşune  în 
drum de acces. Planşele  fotografice  ilustrează că nu există nici un drum şi că este  vorba de fânaŃe şi 
locuri de  păşunat  traversate de riveranii fostei linii C.. 

InstanŃa  nu a  Ńinut seama  şi de faptul că terenul care  interesează, traseul fostei linii C. are  un 
regim special,  instanŃele  refuzând să facă verificări în legătură cu acest aspect, cât şi legat de cel 
referitor  la faptul că AdministraŃia Apelor  Române apare cu drepturi distincte asupra acestuia. 

Cu privire la excepŃia autorităŃii de lucru judecat, reŃinerile  instanŃelor sunt  nelegale, pentru că 
în dosarul nr. …/336/2009 s-a reŃinut că ei au construit cu bună credinŃă şi au ridicat  gardul provizoriu 
la  marginea dinspre ei a fostei linii C.. 

În ce priveşte excepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune: raportat la data când  s-a  construit 
gardul acŃiunea era prescrisă, cei 3 ani impuşi de  Decretul nr. 167/1958 fiind  împliniŃi din moment ce 
gardul a fost  construit  în urmă cu 5 ani.  

Prin  întâmpinarea depusă, reclamantul R.N.  s-a  opus  admiterii recursului, solicitând  
obligarea recurenŃilor la plata cheltuielilor de  judecată în cuantum de  300 lei reprezentând  onorariu 
de avocat. 

În întâmpinare se arată că, de fapt recurenŃii nu critică soluŃia  instanŃei de apel ale cărei statuări 
nu sunt  combătute cu argumente. 



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:   

ExcepŃia lipsei calităŃii procesuale active a  reclamantului şi excepŃia  lipsei calităŃii procesuale 
pasive a  pârâtului sunt nefondate: 

Calitatea procesuală activă a reclamantului este justificată de afirmarea dreptului de a utiliza 
drumul de acces spre  locuinŃa sa. Interesul de a  promova prezenta acŃiune, care are ca obiect 
obligarea pârâŃilor să desfiinŃeze gardul în lungime de 9,40 ml construit  pe str. C. care  blochează 
drumul de acces spre  locuinŃă,  este personal, legitim şi actual atâta vreme cât  pârâŃii au blocat şi 
ocupat, prin construirea  unui gard, o porŃiune din această stradă, împiedicându-i reclamantului accesul 
spre  locuinŃa  lui. 

Faptul că pârâtul  nu este  proprietarul tabular al terenului, ci doar beneficiarul unui  drept de  
uzufruct  viager, nu are  relevanŃă în cauză. Aceasta, în primul rând  pentru că terenul în legătură cu 
care  pârâtul pretinde că nu este proprietar  nu este terenul în litigiu, iar  în al doilea rând, pentru că 
obiectul acŃiunii nu îl constituie proprietatea asupra terenului, ci obligaŃia de a face, aceea de a 
desfiinŃa  gardul pe care  pârâtul l-a ridicat pe o porŃiune din terenul  proprietatea Statului Român în 
administrarea Consiliului Local al comunei Poienile de  sub Munte ce aparŃine domeniului public, 
blocând  în acest fel accesul reclamantului la  locuinŃa  sa. 

Pârâtul C.M. a  recunoscut  că nu este  proprietarul acelei porŃiuni de teren îngrădită care  
înglobează o parte din traseul fostei linii C., iar adresa  nr. 1942 din 13  aprilie 2012 eliberată de 
Primăria  comunei Poienile de sub  Munte, confirmă faptul că, porŃiunea de  teren pe care  pârâŃii 
C.M., C.M. şi L.M. au construit acel gard, face parte din domeniul public al comunei şi acest  drum 
facilitează accesul către proprietăŃile  populaŃiei din zonă.  

ExcepŃia autorităŃii de  lucru judecat  invocată de către recurenŃi este  nefondată: 
Există autoritate de  lucru judecat  când a doua  cerere de chemare  în judecată are acelaşi 

obiect, este  fundamentată pe acelaşi temei juridic  şi este formulată de aceleaşi părŃi şi împotriva lor, 
în aceeaşi calitate. 

Prin sentinŃa civilă nr. 2826/30 noiembrie  2009 a  Judecătoriei Vişeu de Sus, a fost  soluŃionată 
acŃiunea promovată de  reclamantul C.M. împotriva pârâtului R.N., având ca obiect obligarea pârâtului 
la plata de despăgubiri civile, reprezentând  contravaloarea gardului distrus  de  pârât. 

AcŃiunea a fost  admisă în parte, iar  prin decizia civilă nr. 749/R/15 septembrie  2010 a  
Tribunalului Maramureş, a fost  respins ca nefondat recursul declarat de  pârât. 

În ce priveşte  prima  cerinŃă „identitatea de  părŃi”, curtea  constată că această cerinŃă nu este  
îndeplinită, în prezenta cauză părŃii fiind reclamantul R.N., pârâŃii C.M., C.M., Logos Mihai şi 
Primarul comunei Poienile de sub Munte. În schimb, în cauza  soluŃionată prin sentinŃa civilă nr. 
2826/30 noiembrie  2009 au fost  părŃi  reclamantul C.M. şi pârâtul R.N.. 

Pentru a exista  identitate de obiect  între două acŃiuni, este suficient ca din cuprinsul lor să 
rezulte  că scopul final urmărit de reclamant  este acelaşi în ambele  acŃiuni. Nu există identitate de 
obiect şi, prin urmare, nu poate fi reŃinută autoritatea de  lucru judecat, atâta  vreme  cât  prima acŃiune, 
întemeiată pe  prevederile art. 998 C. civil, a avut ca obiect  obligarea  pârâtului la plata de 
despăgubiri, în timp ce prezenta acŃiune are ca obiect  obligaŃie de a face. 

Prin cel de-al treilea element, cauza, se  înŃelege instituŃia, categoria  juridică sau principiul de 
drept  substanŃial pe care reclamantul îşi întemeiază pretenŃia sa. InstanŃa de  fond  şi apel au  apreciat  
corect  că nu există autoritate de lucru judecat, câtă vreme, prin acŃiunea de faŃă, reclamantul a  
solicitat obligarea  pârâtului să ridice gardul construit pe domeniul public  şi care  îi obturează accesul 
la  locuinŃă, iar  prima acŃiune are ca obiect  obligarea  pârâtului la  plata  unei sume de bani având 
drept cauză o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii.  

ExcepŃia prescripŃiei dreptului la acŃiune: 
Art. 1 din Decretul nr. 167/1958 prevede că dreptul la acŃiune având un obiect  patrimonial se 

stinge  prin prescripŃie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.  
În cauză, nu au fost  încălcate dispoziŃiile referitoare la  prescripŃia de  3 ani reglementată de 

art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, întrucât  prezenta acŃiune nu este  una patrimonială, izvorâtă 
dintr-un drept de creanŃă, ci una având  ca obiect  obligaŃie de a face, care  are ca  finalitate asigurarea 
folosinŃei neîngrădite a drumului public, dreptul de a folosi drumul public având un caracter continuu, 



fiind, prin urmare, imprescriptibil, fiind  recunoscut tuturor  celor  legitimaŃi să-l folosească. În acelaşi 
sens, legal au fost  reŃinute  dispoziŃiile  art. 1848 C. civil, potrivit  căruia  nu se  poate prescrie  
domeniul lucrurilor, care  prin natura  lor  proprie sau printr-o declaraŃie a legii, nu pot fi obiectul 
dreptului de   proprietate  privată, ci sunt scoase afară din comerŃ. 

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

Cererea  intimatului R.N. de  obligare a recurenŃilor la  plata cheltuielilor de  judecată în sumă 
de  300 lei,  va fi respinsă, având  în vedere că intimatul nu a  făcut dovada  cheltuielilor  de judecată  
suportate, la dosar  fiind depusă doar  delegaŃia de  redactare a  întâmpinării, fără a  fi însoŃită de 
contractul de asistenŃă juridică sau de dovada achitării onorariului de avocat.  

 
 

18. Servitute de trecere. Stabilire pe traseul care produce cele mai mici 
prejudicii fondului aservit 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3857 din 4 octombrie 2013  
Prin decizia civilă nr. 84/A/11.04.2013 pronunŃată de Tribunalul Maramureş s-a admis apelul 

declarat de către apelanŃii V.A. şi V.F., împotriva sentinŃei civile nr. 485/12.09.2012, pronunŃată de 
Judecătoria Dragomireşti, care a fost schimbată în parte în sensul că stabileşte traseul servituŃii de 
trecere pe terenul proprietatea pârâtului V.A. înscris în CF 50069 Dragomireşti (CF vechi 3510/N) nr. 
cad. 7215, cu suprafaŃa de 756 mp, haşurat cu roşu în Anexa 1 la raportul de expertiză tehnică judiciară 
în specialitatea topografie întocmit de către expert ing. M.M.. 

S-a respins capătul de cerere având ca obiect desfiinŃarea porŃii şi a gardului care dublează 
poarta, respectiv autorizarea reclamantului să desfiinŃeze gardul şi poarta pe cheltuiala pârâŃilor. 

S-au menŃinut celelalte dispoziŃii ale sentinŃei civile nr. 485/12.09.2012, pronunŃate de 
Judecătoria Dragomireşti care nu contravin prezentei decizii. 

Intimatul O.G. a fost obligat la plata către apelanŃi a sumei de 2512 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că din probele administrate a rezultat că terenul 
reclamantului are caracter de loc înfundat, aspect necontestat de pârâŃi. 

Pentru a se realiza trecerea la calea publică, în raportul de expertiză efectuat în faŃa primei 
instanŃe au fost propuse două variante – fila 72 din dosarul de fond. 

Prima instanŃă a efectuat şi o cercetare la faŃa locului, reŃinând în procesul verbal de cercetare la 
faŃa locului că: terenul reclamantului are caracter de loc înfundat, ieşirea la calea publică făcându-se pe 
parcela de 61 mp ce îi aparŃine în proprietate şi în continuare pe parcela de 93 mp aparŃinând 
reclamantei V.F., potrivit probelor de la dosar. Drumul amenajat de pârâŃi se află situat în spatele casei 
acestora, se întinde până la terenul reclamantului, având gard de sârmă la intrarea din calea publică; în 
continuarea acestui drum se află terenul deŃinut de reclamant, pe care se află 4 pomi fructiferi tineri şi 
2 nuci bătrâni, faŃă de terenul pe care se află construită casa reclamantului, acest teren aflându-se la 
diferenŃă de nivel, pârâtul V.A. afirmând, la faŃa locului, că se obligă să niveleze terenul pe care se află 
pomii fructiferi, pentru a-l aduce la acelaşi nivel cu drumul deja amenajat, conform variantei ce au 
propus-o pentru constituirea servituŃii, arătându-se disponibil pârâtul V.A., dacă va fi de acord 
reclamantul, să ridice şi drumul deja amenajat, marcat de linii roşii în anexa la raport, astfel încât, să 
diminueze diferenŃa de nivel cu terenul pe care se află amplasată casa. A arătat pârâtul V.A. că se 
obligă să amenajeze întregul drum de acces necesar reclamantului pentru a circula cu pasul şi cu 
vehicule, până la curtea casei sale. 

În prezent reclamantul trece prin curtea unui imobil nelocuit, aflat în stadiu nefinisat, cu 
îngăduinŃa proprietarului imobilului, constatându-se la faŃa locului că pe această cale de acces nu se 
poate trece cu vehicule, ambii pârâŃi fiind de acord cu împrejurarea constatată. 

La intrarea pe parcela de 93 mp, ce se cere a fi grevată cu servitute, se află poarta construită, 
conform afirmaŃiei pârâtului V.A., după finalizarea judecăŃii în Dosarul nr. xx/224/2009, pentru care a 
fost amendat contravenŃional, nu poate indica numărul dosarului ce a avut ca obiect plângere, acestea 
fiind yy/224/2011 şi zz/224/2011, iar în partea dinspre reclamant se află amplasat un gard, care 
dublează poarta de acces în curtea reclamantului, pârâtul afirmând că l-a construit în urma porŃii, şi 
anume, după ce a fost intabulat dreptul asupra parcelei de 93 mp. 



Calea publică se află în pantă, începând cu poarta de acces spre parcela de 93 mp şi până la 
drumul de acces, propus de către pârâŃi. 

În varianta solicitată de reclamant, drumul trece prin dreptul ferestrei de la casa pârâtului, astfel 
cum a rezultat şi din planşele foto. 

În ceea ce priveşte legea aplicabilă în speŃă, sunt de reŃinut dispoziŃiile art. 59 din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care arată că dispoziŃiile 
art. 602-625 din Noul Cod civil se aplică situaŃiilor născute după intrarea în vigoare a Noului Cod 
civil. 

Prin urmare, în speŃă au fost aplicabile dispoziŃiile art. 616 şi următoarele din Vechiul Cod 
civil. 

Din dispoziŃiile art. 616 şi art. 634 din Codul civil (1864), a rezultat că la constituirea dreptului 
de servitute trebuie să se aleagă trecerea prin locul ce ar pricinui cea mai redusă pagubă pentru 
proprietarul fondului aservit. Aşadar, la stabilirea unei servituŃi de trecere, trebuie să se Ńină seama şi 
de interesul celui ce urmează să suporte consecinŃele ei, iar nu să se ia în considerare în mod 
precumpănitor şi exclusiv interesul celui ce urmează să beneficieze de dreptul de trecere. 

Din probele administrate în dosarul primei instanŃe, precum şi din dosarele ataşate a rezultat că 
între părŃi există conflicte de natură civilă, contravenŃională, penală. 

Traseul servituŃii ales de prima instanŃă, potrivit căruia drumul de acces trece prin curtea 
pârâŃilor – apelanŃi, pe lângă ferestrele acestora, încalcă dreptul la respectarea vieŃii private şi de 
familie al apelanŃilor, garantat de art. 8 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Potrivit art. 8 din ConvenŃie, orice persoană are dreptul la respectarea vieŃii sale private şi de 
familie, a domiciliului său şi a corespondenŃei sale. 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 măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naŃională, siguranŃa 
publică, bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăŃii 
sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora. 

În varianta aleasă de prima instanŃă, drumul de acces trece prin curtea pârâŃilor, foarte aproape 
de casa, respectiv de ferestrele acestora. 

Varianta propusă de apelanŃi, identificată în expertiză, presupune accesul pe terenul haşurat cu 
roşu în Anexa 1, cu suprafaŃa de 128 mp, care face parte din nr. cadastral 7215, cu suprafaŃa de 756 
mp, înscris în CF 3510/N Dragomireşti, asupra căreia este proprietar V.A.. Expertul a menŃionat că 
acest teren este amenajat ca drum. Pe porŃiunea din grădina reclamantului până la construcŃii drumul 
încă nu este amenajat, existând o diferenŃă de nivel de 2,30 m pe o lungime de 12 m, însă amenajarea 
acestei porŃiuni de drum este posibilă, iar apelanŃii au arătat că vor amenaja şi această porŃiune de drum 
pe cheltuiala apelanŃilor, astfel cum s-a consemnat în procesul verbal de cercetare la faŃa locului. 

Împrejurarea că reclamantul a trecut o perioadă lungă de timp pe traseul solicitat de acesta, cu 
acordul proprietarilor terenului nu poate să conducă în mod necesar la obligativitatea stabilirii acestui 
traseu. 

Sub imperiul Vechiului Cod civil, servitutea de trecere, care este o servitute necontinuă şi 
neaparentă nu se poate dobândi prin uzucapiune. Faptul practicării acelui drum de acces solicitat de 
reclamant o perioadă îndelungată, cu îngăduinŃa proprietarilor terenului, nu dă naştere unui drept de 
servitute pentru reclamant. Prin urmare, în mod eronat prima instanŃă a reŃinut în considerentele 
sentinŃei atacate că pârâtul V.A. ar fi trebuit să formuleze o cerere în sensul schimbării traseului de 
trecere al reclamantului. 

În speŃă nu s-au formulat petite vizând înscrierea în cartea funciară a dreptului de servitute, prin 
urmare argumentaŃia vizând costul operaŃiunilor de carte funciară excede cadrului procesual creat prin 
cererea reclamantului. 

Varianta propusă de apelanŃi presupune un drum deja existent şi amenajarea a încă unei 
porŃiuni de drum, amenajare care este posibilă şi la care s-au angajat apelanŃii. Aceştia au arătat că, în 
această variantă, nu solicită despăgubiri. 

Prin sentinŃa civilă nr. 697/17.11.2011 pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr. 
uu/224/2011, s-a dispus înscrierea suprafeŃei de 61 mp nr. top. 641/a în CF pe numele intervenientului 
în acel dosar O.G.. 



S-a reŃinut că intervenientul O.G. a cumpărat de la I.G. suprafaŃa de 40 mp, în realitate 
foloseşte suprafaŃa de 61 mp pe o lungime de 14,6 ml şi o lăŃime de 4,17 ml, porŃiune de teren pentru 
care a solicitat validarea convenŃiei din 1983 - fila 88 dosar de fond. 

Prin urmare, în dosar nr. uu/224/2011, intervenientul în acel dosar O.G., reclamantul din 
prezenta cauză, a solicitat validarea convenŃiei intervenită între tatăl reclamantei în acel dosar V.F., 
Z.I. şi tatăl pârâtei din acel dosar, I.G., cu privire la partea de teren menŃionată în acel înscris că ar fi 
fost vândută lui O.G.. 

Analizând cele două variante ale drumului de acces propuse prin raportul de expertiză întocmit 
de către expert M.M., raportat la ansamblul probelor administrate, s-a constatat că, în aplicarea 
dispoziŃiilor art. 616, art. 618 Cod civil (1864) varianta haşurată cu roşu în Anexa 1 la lucrarea de 
expertiză corespunde cerinŃelor legale. 

Împrejurarea că în această variantă, drumul de acces prezintă o porŃiune care necesită 
amenajare, pe proprietatea reclamantului, nu îndreptăŃeşte constituirea servituŃii de trecere prin curtea 
pârâŃilor, pe sub ferestrele acestora, mai ales având în vedere istoricul situaŃiei conflictuale dintre părŃi 
şi existenŃa unei alte posibilităŃi de amenajare a unei căi de acces. 

DispoziŃiile art. 616 şi următoarele Cod civil (1864) instituie o restrângere a dreptului de 
proprietate având ca scop înlesnirea exploatării fondurilor, iar nu comoditatea persoanelor, astfel cum 
s-a arătat în doctrină şi jurisprudenŃă. 

Având în vedere că a fost posibilă practicarea şi respectiv amenajarea traseului de servitute prin 
porŃiunea de teren haşurată cu roşu în Anexa I la raportul de expertiză nu se justifică alegerea dintre 
cele două variante de trecere pe aceea care a menŃinut starea conflictuală dintre părŃi. 

Raportat la considerentele ce preced, în baza art. 296 Cod procedură civilă, tribunalul a admis 
apelul, a schimbat în parte sentinŃa atacată, în sensul că a stabilit traseul pe terenul proprietatea 
pârâtului V.A., înscris în CF 50069 Dragomireşti, CF vechi 3510/N, nr. cad. 7215, cu suprafaŃa de 756 
mp, haşurat cu roşu în Anexa 1 la raportul de expertiză tehnică judiciară. 

Pe cale de consecinŃă, având în vedere modalitatea de stabilire a traseului servituŃii, a fost 
respins capătul de cerere având ca obiect desfiinŃarea porŃii şi a gardului care dublează poarta, 
respectiv autorizarea reclamantului să desfiinŃeze gardul şi poarta pe cheltuiala pârâŃilor. 

Au fost menŃinute celelalte dispoziŃii ale sentinŃei civile neatacate şi care nu contravin prezentei 
decizii. 

În baza art. 274 Cod procedură civilă, intimatul a fost obligat la plata către apelanŃi a sumei de 
2512 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar 
şi onorariu de avocat justificate cu chitanŃele depuse la dosar. 

În ceea ce priveşte problema cheltuielilor de judecată la fondul cauzei, în apel nu s-a formulat 
nicio critică a sentinŃei cu privire la cheltuielile de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul O.G. solicitând admiterea recursului, 
modificarea în tot a deciziei atacate în sensul menŃinerii în întregime a SentinŃei Civile nr. 
485/12.09.2012 pronunŃată de Judecătoria Dragomireşti în prezentul dosar în sensul admiterii acŃiunii 
principale şi a constatării în beneficiul recurentului dreptul de servitute de trecere asupra terenului în 
suprafaŃa de 93 mp. situat în intravilanul localităŃii Dragomireşti, identificat în CF nr.50305 
Dragomireşti, nr. cadastral 50305 şi a obligării pârâtei - intimate V.F. să-i permită trecerea în tot cursul 
anului, cu picioarele, cu vehicule şi autovehicule, pe acest teren, precum şi obligarea ambilor pârâŃi să 
desfiinŃeze poarta ce s-a edificat la intrarea din calea publică str. G., spre parcela de 93 mp, precum şi 
gardul ce dublează poarta recurentului, la intrarea spre parcela de 61 mp ce o deŃine, iar în caz de refuz 
fiindu-i autorizat să desfiinŃeze aceste construcŃii, pe cheltuiala pârâŃilor. 

De asemenea, solicită obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată. 
În motivarea recursului, recurentul a arătat că în fapt recurentului i s-a reconstituit dreptul de 

proprietate privată în baza legilor fondului funciar şi a fost pus în posesie potrivit Procesului - Verbal 
de punere în posesie nr. 2475/07.09.2009, pentru o suprafaŃă totală de 921 mp. În cuprinsul acestei 
suprafeŃe a fost identificată parcela de 61 mp, asupra căruia are drept de proprietate constatat conform 
SentinŃei Civile nr. 697/17.11.2011 a Judecătoriei Dragomireşti pronunŃata în dosar nr. uu/224/2011. 
Această parcelă de 61 mp este identificată în CF nr. 50214, nr. cad. 50314 având categoria de curŃi - 
construcŃii, având caracter de loc înfundat, neavând acces la calea publică, aşa cum s-a constatat şi prin 
SentinŃa Civila nr. 485/12.09.20J12 pronunŃata de Judecătoria Dragomireşti în prezentul dosar, fapt ce 



rezulta şi din Planul Urbanistic General al localităŃi Dragomireşti, unde este trecut pe hartă ca fiind 
„Drum de acces“. 

Din această cauză, încă din anul 1980 ieşirea la calea publică a practicat-o pe terenul în 
suprafaŃă de 93 mp, identificat în Cf nr. 50305 Dragomireşti, nr. cad. 50305 aflat în proprietatea 
pârâtei V.F.. În ultimii 3 ani, la intrarea dinspre calea publică pe această parcelă de 93 mp, pârâŃii V.F. 
şi V.A., au edificat o poartă pe care o închid cu scopul de a-i bloca, singura cale de acces către terenul 
şi locuinŃa sa. 

FaŃă de această situaŃie, în care nu i se mai permitea accesul către propria curte şi locuinŃă, a 
formulat o cerere având ca obiect servitute de trecere precum şi obligarea pârâŃilor la desfiinŃarea 
acestei construcŃii, precum şi a gardului ce dublează poarta recurentului. Prin sentinŃa civila nr. 
485/12.09.2012, prima instanŃă, respectiv, Judecătoria Dragomireşti în mod corect şi legal, i-a admis 
acŃiunea constatând ca în beneficiul recurentului exista un drept de servitute de trecere asupra terenului 
în suprafaŃă de 93 mp al pârâtei V.F.. 

În faŃa primei instanŃei, s-a efectuat o expertiza topo, din care au rezultat doua variante pentru 
soluŃionarea accesului pe terenul pârâtului. În prima variantă, propusă, a solicitat ca servitutea de 
trecere să fie constituită asupra parcelei 93 mp, astfel cum a fost practicat accesul din 1980 şi până în 
prezent (varianta haşurată cu albastru în Anexa 1 a raportului de expertiza). În varianta a doua indicată 
de către pâraŃi, i se propunea dezmembrarea unui drum de acces din terenul pârâtului şi amenajarea 
drumului. În această variantă se propune accesul pe terenul haşurat cu roşu în Anexa 1, teren pe care la 
data efectuării expertizei drumul nu era amenajat şi exista o diferenŃă de nivel de 2,30 m pe o lungime 
de 12 m 

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că variata cea mai puŃin împovărătoare pentru 
părŃi este prima variantă, rezultată prin grevarea parcelei de 93 mp având ca proprietar pe pârâta V.F.. 

Mai mult, destinaŃia de drum a variantei propuse de către recurent, rezultă şi din raportul de 
expertiză efectuat în dosar nr. xx/224/2009 unde acest teren a fost identificat ca „drum“. 

Prima instanŃa a efectuat şi o cercetare la faŃa locului, cu prilejul căreia s-a constatat că: 
„terenul reclamantului are caracter de loc înfundat, ieşirea la calea publică făcându-se pe parcela 61 
mp ce îi aparŃine în proprietate ş  în continuare pe parcela de 93 mp, aparŃinând pârâtei V.F.; drumul 
amenajat de către pârâŃi şi propus reclamantului ca varianta de trecere se află situat în spatele casei 
acestora, având gard de sârmă la intrarea din calea publică, iar continuarea acestui drum se află terenul 
deŃinut de reclamant pe care se afla 4 pomi fructiferi tineri şi 2 nuci bătrâni, existând o diferenŃa de 
nivel considerabila faŃa de terenul pe care se află construită casa reclamantului; pârâtul V.A. a afirmat 
la faŃa locului că se obligă să niveleze terenul pe care se afla pomii fructiferi pentru a-l aduce la acelaşi 
nivel cu drumul amenajat, conform variantei pe care au propus-o [...]; în prezent reclamatul trece prin 
curtea unui imobil nelocuit, aflat în stadiu nefinisat cu îngăduinŃa proprietarului imobilului, 
constatându-se că pe aceasta cale de acces nu se poate trece cu vehicule„. 

Arătă că motivul pentru care a susŃinut că nu acceptă varianta propusă de către pârât, şi că 
această cale de acces este impracticabilă rezultă din faptul că, dincolo de aspectele deja indicate cu 
privire la diferenŃele de nivel de 2,30 m, amenajarea unui astfel de drum înseamnă traversarea întregii 
grădini a recurentului, tăierea a 7 pomi fructiferi, trecerea peste culturile agricole ale recurentului; mai 
exact în această situaŃie s-ar ajunge practic la desfiinŃarea întregii curŃi a recurentului întrucât terenul se 
află în pantă, ceea ce este o incursiune în însăşi dreptul de proprietate asupra terenului, fiind 
inadmisibil. 

Nu în ultimul rând arătă că destinaŃia de "drum" a parcelei 61 mp, rezultă şi din contractual de 
vânzare-cumpărare încheiat la data de 19.03.1983 între recurent şi numitul I.G. şi tatăl pârâtei V.F., 
numitul Z.I., stipulându-se că terenul are destinaŃia de drum, iar înstrăinătorul îşi menŃine dreptul de 
trecere. În mod corect instanŃa de fond a constatat potrivit principiului conversiunii actului juridic că 
manifestarea de voinŃă exprimată în cuprinsul actului valorează ca şi convenŃie, fiind dincolo de orice 
îndoială împrejurarea că pârâŃii au cunoscut cel puŃin din anul 1983 destinaŃia de drum de acces a celor 
două parcele la care se referă actul. În plus, însăşi pârâta V.F. a solicitat instanŃei în cauza uu/224/2011 
validarea acestei convenŃii, şi nu s-a opus cererii  privire la validarea convenŃiei. 

Totodată instanŃa de fond a reŃinut că a practicat trecerea pe drumul de acces construit pe 
parcela 93 mp, încă din anul 1980, fapt relevat şi de AutorizaŃia de construire nr. 17/28.06.1980 ce a 
fost eliberată în considerarea ieşirii la calea publică, pe terenul pârâtei V.F.. 



Potrivit art. 616 şi următoarele Cod Civil "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 în proporŃie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona. Trecerea trebuie regulat 
făcută pe partea ce ar scurta calea proprietarului fondului închis ca să iasă la drum. Cu toate acestea, 
trebuie a se alege trecerea prin locul ce ar pricinui o mai puŃină paguba acelui pe al cărui loc trecerea 
urmează a fi deschisă". 

Făcând aplicarea acestor dispoziŃii legale, în mod întemeiat prima instanŃa a reŃinut că "aceasta 
cale (prin parcela 93 mp) reprezintă cea mai scurtă variantă pentru ieşirea la calea publică a 
proprietarului fondului închis, şi cea care pricinuieşte cea mai mica pagubă reclamantului, fiind 
practicata încă din anul 1980." 

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere referitor obligaŃia de a face-desfiinŃarea porŃii 
amplasate de către pârâŃi la intrarea în calea publică spre casa recurentului, prin referire şi la gardul ce 
dublează poarta de acces a recurentului către locuinŃa sa, s-a arătat că pârâŃii au amplasat aceste 
construcŃii fără autorizaŃie de construcŃie, "fiind evident scopul acestora (pârâŃilor) de a suprima efectiv 
şi definitiv dreptul de trecere al reclamantului, ce a fost recunoscut acestuia şi familiei sale, încă din 
anul 1980, la însăşi propunerea pârâtului V.A.". Mai menŃionează, că o dată cu edificarea porŃii de 
către pârâŃi cu rea-credinŃa, nu a mai putut să-şi transporte recolta (accesul prin curtea vecinului nu 
permite şi utilizarea vehiculelor), fiind nevoiŃi sa descarce recolta la marginea drumului public şi să o 
transporte cu mâinile. În aceiaşi situaŃie s-au aflat şi în toamna când şi-a achiziŃionat lemnele pentru 
foc pentru iarna. 

Este adevărat că la stabilirea unei servituŃi de trecere trebuie să se Ńină seama şi de interesul 
celui care urmează să suporte consecinŃele ei, fără a se avea în vedere exclusiv interesul celui care 
urmează să beneficieze de dreptul de trecere. Tocmai din aceste considerente precum şi prin 
coroborarea tuturor probelor administrate în cauza, prima instanŃa a ales varianta cea mai puŃin 
împovărătoare, Ńinând cont de interesul ambelor părŃi. 

În ceea ce priveşte faptul că instanŃa de apel face referire la încălcarea dreptului la respectarea 
vieŃii private şi de familie a apelanŃilor pâraŃi, consideră că nu poate fi vorba despre o astfel de 
încălcare cât timp, drumul de servitute stabilit de prima instanŃa trece la câtva zeci de centimetri de 
casa apelanŃilor (în măsura în care distanŃa minimă dintre construcŃii este legală, nu vede cu o simplă 
servitute de trecere poate afecta dreptul la intimidate), iar accesul pe această cale s-a practicat de mai 
bine de 30 de ani. 

Mai mult, chiar din interpretarea dispoziŃiilor invocate de către instanŃa de apel, respective art. 
8 din ConvenŃie, unde se stipulează că "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 măsură 
necesară pentru apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăŃii şi a morale, ori 
protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora", - rezultă că varianta aleasă de prima instanŃă este cea care 
respectă aceste prevederi. Astfel, în vederea protejării drepturilor şi libertăŃilor altora, consideră că 
trebuie avut în vedere respectarea însăşi a dreptului lor de proprietate, precum a dreptului de a le fi 
asigurată calea de acces către propria locuinŃa. 

łinând cont că între pârâŃi şi recurent, au existat nenumărate conflicte, printre care şi de ordin 
penal, consideră că această variantă este cea care poate duce la protejarea ordinii şi care poate preveni 
faptele penale. Nu în ultimul rând, şi din considerente de ordin moral, dat fiind faptul că această cale 
de acces este practicată încă din anul 1980 şi până în prezent, consideră îndreptăŃită alegerea primei 
instanŃe. Tocmai din cauză că pârâŃii intimaŃi cu rea credinŃă le-au interzis accesul pe parcela 93 mp, au 
apărut o serie de conflicte. 

În mod greşit, instanŃa de apel a reŃinut că amenajarea şi practicarea traseului de servitute prin 
porŃiunea de teren haşurată cu roşu în Anexa 1 la raportul de expertiză, este varianta care va dispersa 
starea conflictuală dintre recurenŃi şi pârâŃi. Aceasta deoarece starea conflictuală s-a născut odată cu 
nerespectarea convenŃiei dintre recurent şi tatăl pârâtei, cu construirea gardului şi a porŃii care îi 
limitează un drept câştigat. 

MenŃionează că potrivit legislaŃiei în materie, printre modalităŃile de constituire a dreptului de 
servitute se regăseşte şi actului juridic. Consideră că prin contractul de vânzare-cumpărare asupra 
parcelei de 61 mp, s-a dobândit în mod convenŃional şi servitutea de trecere asupra parcelei de 93 mp, 
prin stabilirea destinaŃiei parcelei ca fiind "drum". Potrivit doctrinei juridice române, dacă locul de 



trecere a fost stabilit prin convenŃia părŃilor sau de către instanŃa de judecată, nu există posibilitatea 
dobândirii unui alt loc de trecere, întrucât pentru existenŃa dreptului de a cere, stabilirea servituŃii de 
trecere este necesar ca locul să fie înfundat, or dacă există deja o servitute de trecere care se exercită pe 
un anumit traseu, nu mai este îndeplinită această condiŃie. 

Servitutea se poate naşte pe principiul libertăŃii de constituire a servituŃilor printr-un act juridic, 
prin destinaŃia proprietarului sau prin uzucapiune. În acest sens nu poate fi modificat titlul (convenŃia 
părŃilor) prin care s-a stabilit o servitute, transformându-l într-o servitute legală şi creând astfel o 
situaŃie mai grea uneia din părŃi. 

Nu în ultimul rând, reiterează faptul că în situaŃia propusă de către pârâŃi, prin amenajarea unui 
drum pe terenul recurentului, prin tăierea pomilor şi desfiinŃarea culturilor, consideră că este încălcat 
unul din drepturile fundamentale ale omului şi anume dreptul de proprietate, potrivit art. 1 din 
Protocolul adiŃional nr. 1 la ConvenŃia pentru Curtea Supremă de JustiŃie, SecŃia civilă, decizia nr. 
1123 din 19 iunie 1990. InstanŃa de recurs, prin hotărârea pronunŃată, stabilind o servitute de trecere cu 
autoturismul, a transformat o servitute convenŃională într-o servitute legală, ceea ce nu corespunde 
prevederilor Codului civil şi prejudiciază interesele pârâŃilor, care ar fi obligaŃi să demonstreze o parte 
din construcŃiile anexe, să scoată pomi şi să cedeze o parte mai mare din teren. Potrivit art. 635 din 
Codul civil, acela ce are un drept nu-l poate întrebuinŃa decât după cuprinderea titlului său, fără a putea 
face nici în fondul supus servituŃii, nici în fondul pentru care servitutea este înfiinŃată, vreo schimbare 
împovărătoare celui dintâi fond în speŃă, servitutea de trecere fiind stabilită definitiv prin convenŃie, 
respectiv prin actul notarial nr. 365/1951, aceasta nu poate fi modificată ulterior decât prin acordul 
părŃilor, condiŃie ce se constată a nu fi întrunită. 

Apărarea Drepturilor Omului şi LibertăŃilor Fundamentale prevede că "Orice persoană fizică 
sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale". Mai mult, articolul 44 din ConstituŃia României 
prevede că protejarea dreptului de proprietate "este garantată şi ocrotita în mod egal, indiferent de 
titular". 

IntimaŃii V.A. şi V.F. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului şi 
obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată constatând în onorariu avocaŃial şi cheltuieli 
de deplasare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că varianta cea mai puŃin împovărătoare pentru părŃi 
este prima variantă, rezultată prin grevarea parcelei de 93 mp având ca proprietar pe pârâta V.F.. Mai 
mult, destinaŃia de drum a variantei propuse de către recurent, rezultă şi din raportul de expertiză 
efectuat în dosar nr. xx/224/2009 unde acest teren a fost identificat ca „drum“. 

Curtea reŃine că la termenul din data de 06 septembrie 2013 a pus în discuŃie inadmisibilitatea 
acelor motive de recurs care se referă la netemeinicia hotărârii atacate şi la reanalizarea probelor, 
având în vedere că dispoziŃiile art. 304 pct. 10 şi 11 Cod procedură civilă au fost abrogate. 

 Este întemeiată excepŃia inadmisibilităŃii acelor motive de recurs care se referă la netemeinicia 
hotărârii atacate şi la reanalizarea probelor, avându-se în vedere că prin conŃinutul acestora, deşi 
formal au fost invocate dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., reclamantul învederează că prin decizie 
este netemeinică şi se cere reanalizarea probelor. 

 Controlul instanŃei de recurs este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. şi 
vizează numai motive de nelegalitate. 

 Cum unele dintre motivele de recurs invocate tind la modificarea deciziei urmare a unei 
reaprecieri a probelor sau a temeiniciei deciziei atacate, Curtea va admite excepŃia inadmisibilităŃii 
acelor motive de recurs, 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. 

Curtea, în ce priveşte motivul ce poate fi analizat de nelegalitate, constată că este nefondat 
deoarece în ambele variante porŃiunea de teren de pe parcela pârâŃilor este amenajat ca şi drum însă 
analiza trebuie să se refere la modul în care o variantă împovărează cel mai puŃin fondul aservit. 

Din acest punct de vedere, în varianta aleasă de prima instanŃă, drumul de acces trece prin 
curtea pârâŃilor, foarte aproape de casa, respectiv de ferestrele acestora, variantă care încalcă dreptul la 



respectarea vieŃii private şi de familie al apelanŃilor, garantat de art. 8 din ConvenŃia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Varianta propusă de pârâŃii apelanŃi, identificată în expertiză, presupune accesul pe terenul 
haşurat cu roşu în Anexa 1, cu suprafaŃa de 128 mp, care face parte din nr. cadastral 7215, cu suprafaŃa 
de 756 mp, înscris în CF 3510/N Dragomireşti, asupra căreia este proprietar V.A.. Expertul a 
menŃionat că acest teren este amenajat ca drum. Pe porŃiunea din grădina reclamantului până la 
construcŃii drumul încă nu este amenajat, existând o diferenŃă de nivel de 2,30 m pe o lungime de 12 
m, însă amenajarea acestei porŃiuni de drum este posibilă, iar apelanŃii au arătat că vor amenaja şi 
această porŃiune de drum pe cheltuiala apelanŃilor, astfel cum s-a consemnat în procesul verbal de 
cercetare la faŃa locului. 

Recurentul, în ce priveşte motivele de nelegalitate, mai arată că motivul pentru care a susŃinut 
că nu acceptă varianta propusă de către pârât, şi că această cale de acces este impracticabilă rezultă din 
faptul că, dincolo de aspectele deja indicate cu privire la diferenŃele de nivel de 2,30 m, amenajarea 
unui astfel de drum înseamnă traversarea întregii grădini a recurentului, tăierea a 7 pomi fructiferi, 
trecerea peste culturile agricole ale recurentului; mai exact în această situaŃie s-ar ajunge practic la 
desfiinŃarea întregii curŃi a recurentului întrucât terenul se află în pantă, ceea ce este o incursiune în 
însăşi dreptul de proprietate asupra terenului, fiind inadmisibil. 

Curtea reŃine că nici acest motiv de recurs nu este fondat. Mai trebuie arătat că în această 
variantă, aleasă de instanŃa de apel, pârâŃii nu au cerut despăgubiri. Gradul de împovărare trebuie 
analizat prin prisma mai multor criterii, de cele mai multe ori individuale, în fiecare speŃă. În concret 
doar faptul că o variantă este cea mai scurtă nu înseamnă că este şi cea mai puŃin împovărătoare. 
Trecerea foarte aproape de ferestrele casei situate pe fondul aservit este un criteriu important de luat în 
considerare cât timp o altă variantă nu împovărează cu acest aspect fondul aservit. Apoi faptul că 
proprietarii fondului dominant nu vor trebui să plătească despăgubiri pentru afectarea fondului aservit 
şi că proprietarii acestui din urmă fond se obligă să amenajeze pe cheltuiala lor întregul drum, şi pe 
porŃiunea de pe fondul dominant, sunt criterii legitime care au fost luate corect în considerare de 
instanŃa de apel. 

Aceste argumente, arătate anterior, denotă şi faptul că atitudinea reclamantului este şicanatorie 
în ce priveşte insistenŃa alegerii variantei haşurată cu albastru. Faptul că nu plăteşte despăgubiri şi că 
nu va suporta cheltuielile de amenajare a drumului ar face orice persoană rezonabilă să aleagă varianta 
propusă de pârâŃi însă reclamantul nu a fost de acord cu aceasta. Chiar dacă varianta haşurată cu 
culoare albastră are aproximativ 22 m lungime (fila 4 dosar fond) iar varianta haşurată cu culoare roşie 
are o lungime de aproximativ 28 m (fila 72 dosar fond, latura dinspre vest a porŃiunii haşurată cu roşu 
în lungime de 58 mm pe o schiŃă la scara de 1:500), acest criteriu al lungimii nu este singurul care 
trebuie luat în considerare la aprecierea caracterului împovărător al servituŃii. Am arătat în fraza 
anterioară celelalte criterii legitime care au fost luate corect în considerare. 

Chiar dacă destinaŃia de "drum" a parcelei 61 mp, ar rezulta şi din contractul de vânzare-
cumpărare încheiat la data de 19.03.1983 între recurent şi numitul I.G. şi tatăl pârâtei V.F., numitul 
Z.I., stipulându-se că terenul are destinaŃia de drum, iar înstrăinătorul îşi menŃine dreptul de trecere, 
trebuie constatat că acel contract se referă strict la acele parcele, ceea ce nu exclude analiza situaŃiei de 
loc înfundat în prezenta cauză, mai ales că împrejurarea că reclamantul a trecut o perioadă lungă de 
timp pe traseul solicitat de acesta, cu acordul proprietarilor terenului nu poate să conducă în mod 
necesar la obligativitatea stabilirii acestui traseu sau la crearea vreunui drept real privitor la vreo 
parcelă. 

În dosar nr. uu/224/2011 s-a dispus validarea acestei convenŃii dar aceasta nu a avut în vedere 
caracterul de loc înfundat, care este analizat doar în prezenta cauză. 

Având în vedere că analiza impune alegerea variantei haşurată cu culoare roşie, Curtea constată 
că nu se mai impune desfiinŃarea porŃii amplasate de către pârâŃi, şi a gardului ce dublează acea poartă 
de acces a recurentului iar motivele privind acest capăt de cerere la rândul lor nu prezintă nici un 
interes să fie analizate. 

Aşa cum arată şi recurentul, la stabilirea unei servituŃi de trecere trebuie să se Ńină seama şi de 
interesul celui care urmează să suporte consecinŃele ei, fără a se avea în vedere exclusiv interesul celui 
care urmează să beneficieze de dreptul de trecere, iar faptul că drumul de servitute stabilit de prima 
instanŃa trece la câtva zeci de centimetri de casa apelanŃilor nu face decât să încalce dreptul la viaŃă 



privată al pârâŃilor, iar referirea la distanŃa minimă dintre construcŃii are la rândul ei în vedere, prin 
prisma servituŃii de vedre stabilită în condiŃii restrictive, tocmai dreptul la viaŃă privată. 

Art. 8 din ConvenŃie, atunci când se referă la protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora, se 
referă şi la respectarea însăşi a dreptului de proprietate dar trebuie analizat în ce măsură protejarea 
dreptului de proprietate al reclamantului precum şi a dreptului de a îi asigura calea de acces către 
propria locuinŃa, încalcă dreptul la viaŃă privată al reclamanŃilor, mai ales în condiŃiile în care există o 
variantă, deloc împovărătoare pentru reclamant, de a stabili o altă cale de acces care să respecte dreptul 
la viaŃă privată al pârâŃilor. 

Tocmai Ńinând cont că între pârâŃi şi recurent au existat nenumărate conflicte, şi de natură 
penală, varianta care trebuie aleasă este acea care poate duce la protejarea ordinii şi care poate preveni 
faptele penale, anume una în care părŃile să aibă cât mai puŃin contact şi astfel o cât mai mică 
posibilitate de a dezvolta conflicte. Considerentele de ordin moral nu pot sta la baza alegerii unei 
variante, chiar dacă această cale de acces este practicată încă din anul 1980, criteriile corecte fiind cele 
analizate mai sus. Chiar dacă au apărut o serie de conflicte privitor la calea de acces practicată în fapt, 
important este evitarea unor astfel de conflicte pe viitor, prin alegerea unei variante de acces care să 
respecte criteriile legale de stabilire a servituŃii. 

Sub imperiul Vechiului Cod civil, servitutea de trecere, care este o servitute necontinuă şi 
neaparentă nu se poate dobândi prin uzucapiune. Faptul practicării acelui drum de acces solicitat de 
reclamant o perioadă îndelungată, cu îngăduinŃa proprietarilor terenului, nu dă naştere unui drept de 
servitute pentru reclamant. 

Chiar dacă amenajarea unui drum pe terenul recurentului implică tăierea unor pomi şi 
desfiinŃarea unor culturi, nu este încălcat dreptul de proprietate al reclamantului deoarece în stabilirea 
unei servituŃi de trecere trebuie să se Ńină seama şi de interesul celui care urmează să suporte 
consecinŃele ei, fără a se avea în vedere exclusiv interesul celui care urmează să beneficieze de dreptul 
de trecere, sau că acesta din urmă ar trebui la rândul lui să taie unii pomi şi să desfiinŃeze unele culturi, 
cât timp aceasta se face în interesul său şi varianta de servitute respectă celelalte criterii legale. 

Curtea a pus în discuŃie un motiv de recurs de ordine publică întemeiat pe art. 306 alin. 2 
C.pr.civ. raportat la art. 304 pct. 1 C.pr.civ., respectiv natura juridică a căii de atac ce putea fi 
exercitată împotriva sentinŃei fondului, în raport de obiectul cererii şi de valoarea terenului cu privire la 
care se solicită servitutea, astfel cum valoarea a fost stabilită prin expertiza de la f. 52 – 65 din dosarul 
instanŃei de fond, având în vedere că în cerere sunt două petite şi anume: obligarea pârâtei V.F. să 
permită reclamantului trecerea în tot cursul anului, cu picioarele, cu vehicule şi cu autovehicule, pe 
terenul în litigiu; obligarea ambilor pârâŃi să desfiinŃeze poarta ce s-a edificat la intrarea din calea 
publică str. G., spre parcela de 93 mp, precum şi gardul ce dublează poarta reclamantului. 

FaŃă de faptul că petitul prin care se solicită desfiinŃarea porŃii este un petit accesoriu, dar poate 
fi formulat şi ca petit principal, care ar avea calea de atac a apelului, iar calea de atac este unitară, adică 
pentru întreaga hotărâre, Curtea constată că natura juridică a căii de atac ce putea fi exercitată 
împotriva sentinŃei fondului, a fost corect stabilită de instanŃa de apel. 

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, va obliga pe recurentul reclamant O.G., aflat în culpă 
procesuală faŃă de respingerea recursului, să plătească intimaŃilor V.A. şi V.F. suma de 300 lei, 
cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat potrivit chitanŃei de la fila 34. 

 
 
 
 
 
 

19. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Apartament dobândit prin 
construire de către soŃi, în timpul căsătoriei, fără menŃionarea soŃiei în titlul de 

proprietate şi în cartea funciară. Solicitarea de către soŃia supravieŃuitoare să fie înscrisă 



în cartea funciară, alături de soŃul decedat. Limitele controlului efectuat de registratorul 
de carte funciară. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4581 din 29 noiembrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 4208/01.03.2013, pronunŃată a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins 

plângerea formulată de petenta M.I.O. împotriva încheierii de respingere nr. 113031/18.10.2012 a 
OCPI Cluj ca neîntemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 346/A/ din 28.06.2012 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de M.I.O. împotriva sentinŃei civile nr. 4208/01.03.2013, a Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost păstrată în întregime. 

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reŃinut că potrivit dispoziŃiilor art. 47 din Legea nr. 7/1996 cu 
privire la procedura de înscrierea în cartea funciară „Cererea de înscriere în cartea funciară se va 
depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoŃită de înscrisul original sau de copia 
legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia 
legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menŃiunea că este 
definitivă şi irevocabilă. 

(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părŃilor interesate, cu excepŃia 
cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul 
teritorial în circumscripŃia căruia este situat imobilul. 

(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit 
înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităŃii administrative, urmează să 
strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.“ 

 Prin urmare, registratorul de carte funciară verifică doar dacă actul îndeplineşte cerinŃele 
prevăzute de textul legal anterior menŃionat şi dispune sau nu înscrierea dreptului solicitat. 

 Aşa cum prevăd dispoziŃiile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 Dreptul de proprietate şi 
celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului 
autentic notarial sau a certificatului de moştenitor, încheiate de un notar public în funcŃie în România, 
a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act emis de autorităŃile 
administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod 
valabil. 

 În cauză, actul în baza căruia apelanta a susŃinut că a dobândit cota de ½ parte din dreptul de 
proprietate asupra apartamentului nr. 73 situat în Cluj-Napoca, str. …, înscris în CF 250911-C1-U34 
Cluj, nr. cad. 21406/S/LXXIII este reprezentat de Titlul de proprietate nr. 24691 din 16 mai 1984, titlu 
eliberat în timpul căsătoriei dintre apelantă şi defunctul M.G.V.. Pe acest titlu a apărut ca şi titular al 
dreptului de proprietate numitul M.G.V., fără nici o altă menŃiune, nici măcar că acesta este căsătorit. 
În aceste condiŃii, registratorul de carte funciară, chiar prin depunerea de către apelantă a copiei 
certificatului de căsătorie nu poate să modifice titularul dreptului de proprietate sau să adauge şi soŃul 
acestuia. Conform atribuŃiilor conferite de art. 47 din Legea nr. 7/1996 registratorul a verificat titlul şi 
a procedat la respingerea cererii întrucât nu are competenŃa de a cenzura, analiza şi completa titlul de 
proprietate. O asemenea cenzură se poate fi făcută doar de către o instanŃă sesizată în acest sens sau, în 
anumite limite de către organul emitent. 

În fine, rectificarea de carte funciară nu este posibilă decât, aşa cum corect a reŃinut prima 
instanŃă în condiŃiile prevăzute de art. 908 Cod civil, prin înŃelegerea părŃilor, declaraŃia autentică 
notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre 
judecătorească. În cauză, există pe rolul instanŃelor judecătoreşti un proces de stabilire a masei 
succesorale rămase după defunctul M.G.V., în cadrul căruia apelanta are posibilitatea de a solicita 
rectificarea motivat de faptul că bunul a fost comun, iar prin donaŃia făcută de soŃul său a devenit 
proprietar exclusiv. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, tribunalul a apreciat că în mod corect a reŃinut 
prima instanŃă că registratorul de carte funciară nu a putut modifica cota de proprietate a apelantei pe 
baza înscrisurilor depuse de aceasta, astfel că în temeiul dispoziŃiilor art. 296 Cod de procedură civilă a 
respins ca nefondat apelul şi a menŃinut în întregime sentinŃa atacată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petiŃionara M.I.O. solicitând casarea hotărârii 
atacate, şi în baza art. 498 pct. 2 C. proc. civ. trimiterea cauzei spre rejudecare către instanŃa de fond. 



În motivarea recursului, petiŃionara a arătat că la data de 06.02.1997, s-a depus de către 
defunctul soŃ M.G.V. o cerere ( fila 84 dos. fond) prin care a solicitat înscrierea dreptului de 
proprietate în favoarea petiŃionarei a cotei de 1/2 părŃi asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. …, 
jud. Cluj. 

Atât de către instanŃa de fond cât şi în apel s-a reŃinut în mod eronat faptul că a solicitat 
înscrierea în cartea funciara a certificatului de căsătorie. A solicitat ca în conformitate cu Legea nr. 
7/96, Cartea Funciară să înscrie dreptul său în baza cererii formulate în mod expres în acest sens de 
către soŃul său în anul 1997, la Biroul de Carte Funciară din Cluj-Napoca. 

Deşi instanŃa a constatat existenŃa acestei cereri la dosarul cauzei, totuşi la pronunŃarea sentinŃei 
nu a avut-o în vedere şi nu a motivat cauza prin prisma cererii ce constituie manifestarea de voinŃa 
expresă a defunctului soŃ. Aceasta împrejurare se subscrie art. 498 C. proc. civ. şi echivalează cu 
necercetarea fondului cauzei, determinate de faptul că instanŃa nu a cercetat procesul sub toate 
aspectele invocate ci numai o parte din el, astfel că se impune trimiterea cauzei la instanŃa de fond care 
să abordeze cauza şi prin prisma existentei acestei cereri, dacă aceasta era în măsura să producă efecte. 

Cât priveşte fondul cauzei, daca se va considera că nu se impune trimiterea cauzei spre 
rejudecare către instanŃa de fond, solicită casarea hotărârile atacate şi rejudecând cauza admiterea 
recursului cu consecinŃa admiterii acŃiunii principale, faŃă de următoarele: 

În principal, apartamentul în cauza nu face parte din masa succesorală rămasă după soŃul său, 
decedat în data de 22.09.2010 iar situaŃia actuală a apartamentului cu probleme este pentru că nu s-au 
efectuat înregistrările actelor existente la BCPI Cluj-Napoca şi, în consecinŃă, nu s-a făcut rectificarea 
de carte funciară. 

1. Titlul de Proprietate nr. 24.691 din 16 mai 1984 a fost emis în timpul căsătoriei, în baza 
contractului de construire încheiat cu O.J.C.V.L. - Cluj nr. 37270 din 30 VI. 1982 şi contractul de 
împrumut nr. 028954 din 30 VI. 1982 pentru suma totala de 64.000 de lei (împrumut pentru care s-a 
ipotecat tot apartamentul, împrumut restituit prin rate lunare de 495 de lei) deoarece petiŃionara a 
achitat integral avansul pentru suma totala de 59.428 de lei pentru achiziŃionarea apartamentului 
înaintea căsătoriei, înaintea datei de 30 VI. 1982, preŃul locuinŃei fiind de 123.428 lei. Acest fapt este 
consemnat şi în contractul de donaŃie imobiliara nr. 970 din anul 2008 luna iunie ziua 30, la capitolul 
VII Prevederi finale în care defunctul soŃ recunoaşte contribuŃia egală a petiŃionarei la plata preŃului 
apartamentului. 

2. După ce a achitat integral preŃul apartamentului, inclusiv împrumutul de 64.000 de lei (in 
anul 1996), defunctul soŃ a depus la Biroul de Carte Funciara cererea înregistrată sub nr. 2315 din data 
de 06.02.1997 - vezi fila 84 şi fila 57 - prin care defunctul soŃ, M.G.V. solicita, înainte de toate, 
înscrierea lui M.I.O., în calitate de soŃie a lui, în titlul de proprietate fapt ignorat cu obstinenŃă atât de 
către OCPI CLUJ cât şi de către Judecătoria Cluj-Napoca, ceea ce consideră ca este mult mai grav. 

Faptul de a ignora cu obstinenŃă cererea nr. 2315/6.02.1997 este nu numai nefondată dar este şi 
ilegală deoarece astfel i s-a încălcat dreptul la proprietate de unde rezulta clar că OCPI Cluj (si mai 
nou, şi Judecătoria Cluj-Napoca) "nu ştie că dreptul la proprietate al fiecărui cetăŃean român este 
garantat de ConstituŃia României", încalcă efectiv ConstituŃia României, iar deviza OCPI Cluj 
"priveşte în perspectiva" se continua cu "fără încredere deoarece viitorul îŃi surâde ca o prăpastie", 
adică, Ńi se încalcă în mod flagrant dreptul la proprietate de către unii angajaŃi certaŃi cu legea de la 
OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca, în persoana doamnei M.L., şef serviciu (şi registrator care ar fi trebuit 
să dispună să se facă înregistrările actelor existente la BCPI Cluj-Napoca şi, implicit, rectificarea de 
carte funciară şi nu s-ăi respingă cererea iar plângerea s-o trimită la Judecătoria Cluj-Napoca), doamna 
M.A., asistent - registrator, doamna V.D., consilier SJRP, OCPI Cluj şi nu în ultimul rând doamna 
director dr. L.K. a cărei semnătura se poate identifica pe înscrisul în fals, respectiv pe extras de Carte 
funciara pentru autentificare, fila 60, dos. nr. 8436/P/2012 (anexat), extras pe care semnăturile 
donatorului şi a donatarei sunt falsificate (cu probabilitate maxima de către făptuitoarea M.G., sora 
defunctului soŃ, protejata executorului judecătoresc M.C.L., cu relaŃii puternice nu numai la OCPI 
CLUJ, ci şi la Judecătoria Cluj-Napoca, vezi dos. nr. … în care-l executa silit pe defunctul soŃ obŃinând 
de la Judecătoria Cluj-Napoca o hotărâre data cu încălcarea legilor în vigoare - deoarece părŃile se 
citează dar executorul judecătoresc ştia de la protejata ei, sora defunctului soŃ că mortul, defunctul soŃ, 
oricum nu va învia ca să se apere sau să facă contestaŃie la executare silită pentru că nu a fost citat), 
extras care a stat la baza Încheierii nr. 79011 din 14.07 (nu rezulta exact din ce an, uneori apare anul 



2008), vezi fila 59 şi fila 91, dos. fond la care a anexat şi înscrisul în fals reprezentat prin comunicarea 
încheierii în eter, datat 14.07.2008 pe care nu se poate identifica nici cine este primitorul actului, nici 
calitatea în care a primit actul şi nici actul de identitate al primitorului iar pe dovada către OCPI Cluj 
(BCPI Cluj-Napoca) nu există stampila poştei (adică falsul s-a înfăptuit la sediul BCPI Cluj-Napoca). 

3. S-a constatat că au avut loc doua încheieri de carte funciară având acelaşi număr 
79011/01.07.2008, legala, prin care se înscrie cota de 1/2 din apartament în favoarea petiŃionarei, şi 
cealaltă nr.79011/14.07.2008, ilegala, bazată pe falsuri (vezi inclusiv înscrisurile anexate prezentei). 

4. A insistat, sau a avut pertinenŃa ca să solicite să se înregistreze certificatul de căsătorie (în 
duplicat deoarece certificatul de căsătorie în original, tipul nou, a fost obŃinut în mod fraudulos de către 
făptuitoarea M.G., sora defunctului soŃ care era cât pe ce să intre în posesia apartamentului cu 
probleme la OCPI Cluj daca ar fi fost licitat ilegal de către B.E.J. M. în martie 2012 sau în 
august/octombrie 2012, vezi dovezile la dos. fond - au fost doua tentative de licitaŃie ilicita a 
apartamentului petiŃionarei) pentru ca ilegalităŃile comise la OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca au fost 
posibile tocmai pentru că certificatul de căsătorie nu a fost înregistrat la OCPI Cluj, BCPI Cluj-
Napoca, cu toate că a fost depus la BCPI Cluj-Napoca, până în prezent, în trei rânduri: în data de 12 
august 1988 (Încheiere nr. 2447/1988), în data de 06.02.1997, Încheiere nr. 2315/1997 şi în data de 
18.09.2012, Încheiere nr. 99254/2012 când doamna asistent-registrator M.A., încălcând în mod 
flagrant legea (si nu e prima oara), a scris un referat piedici, în data de 27.09.2012 (or chiar dansa s-a 
dovedit a fi piedica majora în a face înregistrările actelor aflate de ani buni la OCPI Cluj, BCPI Cluj-
Napoca, în conformitate cu legile în vigoare) "nu a fost depus înscris doveditor", or sunt depuse la 
BCPI Cluj-Napoca suficiente acte doveditoare deja de ani de zile. MenŃionează doar în treacăt faptul 
că certificatul de căsătorie este un act administrativ, emis de autorităŃi: vezi art. 888, Noul Cod Civil, la 
CondiŃii de înscriere: "înscrierea în cartea funciara se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti ramase definitive, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de 
autorităŃile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta". Atâta timp cât înscriere se poate 
face în baza certificatului de deces, per contrario, se poate face şi în baza certificatului de căsătorie cu 
atât mai mult cu cât exista cererea defunctului soŃ nr. 2315 din 06.02.1997 în care solicita ca 
petiŃionara, în calitate de soŃie a lui să fie trecută în titlul de proprietate! 

5.Încheierea nr. 2315/1997 de la OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca este ilegala, reprezintă un abuz 
în serviciu contra intereselor persoanei. Prin această Încheiere nr. 2315/1997 i s-a încălcat dreptul la 
proprietate: este vorba de dreptul său de cetăŃean roman care este garantat de ConstituŃia României 
(idem şi privitor la încheierea nr. 79011/2008 şi la cele ce au urmat). 

MenŃionează că atât la OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca cât şi la Judecătoria Cluj-Napoca exista 
nu doar dovada ci dovezi concludente, de netăgăduit ca are dreptul legal şi la cealaltă cota de 1/2 din 
apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. … pe care chiar petiŃionara l-a ales în 1982 (dintre 
cele patru opŃiuni) şi pentru achiziŃionarea căruia a muncit cinstit şi solicită să nu fie admis ca să-i fie 
efectiv furată de către făptuitoarea M.G., sora a defunctului soŃ, cu relaŃii la OCPI Cluj, BCPI Cluj-
Napoca, la Judecătoria Cluj-Napoca via executorul judecătoresc M.C.L., fosta avocata în Baroul Cluj 
(de exemplu, din CI4, dosarele … şi … disj din … - anulare act a făcut parte doamna grefier O.C.E. 
care a discriminat-o în toate modurile, sora reprezentantei ei, doamna avocat C.R.; absolut toate 
cererile au fost respinse pe baza unor motive aberante pentru a favoriza făptuitorii - vezi dos. nr. …, 
…, …, …). 

De asemenea, consideră că se impune admiterea recursului şi implicit admiterea cererii 
principale în condiŃiile în care defunctul soŃ a arătat în mod expres că doreşte ca să-i revină cota sa 
întreaga de l/2 asupra acestui imobil. Aceasta manifestare de voinŃa este în măsură să producă efecte 
cu privire la înscrierea dreptului de proprietate asupra acestui imobil.  

 PetiŃionara M.I.O. a formulat precizare de acŃiune la data de 7 noiembrie 2013 prin care a 
reiterat, în esenŃă solicitările din recurs. 

PetiŃionara M.I.O. a formulat concluzii scrise prin care a solicitat efectuarea înregistrărilor, 
rectificărilor şi încheierilor de carte funciară care se impun confirm legilor în vigoare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reŃine următoarele: 

Curtea constată că la data de 07.11.2013 recurenta a depus la dosar o precizare a motivelor de 
recurs, care au fost formulate tardiv, respectiv peste termenul legal de 15 zile de la data comunicării 



hotărârii atacate iar cu privire la acestea este incidentă excepŃia tardivităŃii acestei precizări a motivelor 
de recurs. 

În ce priveşte motivele iniŃiale de recurs, recurenta a arătat că la data de 06.02.1997, s-a depus 
de către defunctul soŃ M.G.V. o cerere prin care a solicitat înscrierea dreptului de proprietate în 
favoarea petiŃionarei a cotei de 1/2 părŃi asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. …, jud. Cluj. 
InstanŃa de fond şi de apel a reŃinut în mod eronat faptul că a solicitat înscrierea în cartea funciara a 
certificatului de căsătorie. A solicitat ca în conformitate cu Legea nr. 7/96, Cartea Funciară să înscrie 
dreptul său în baza cererii formulate în mod expres în acest sens de către soŃul său în anul 1997, la 
Biroul de Carte Funciară din Cluj-Napoca. 

Curtea constată că acest motiv de recurs este nefondat deoarece registratorul de carte funciară 
verifică doar dacă actul îndeplineşte cerinŃele prevăzute de textul legal şi dispune sau nu înscrierea 
dreptului solicitat. 

 Actul în baza căruia apelanta a susŃinut că a dobândit cota de ½ parte din dreptul de proprietate 
asupra apartamentului nr. 73 este reprezentat de Titlul de proprietate nr. 24691 din 16 mai 1984, titlu 
eliberat în timpul căsătoriei dintre recurentă şi defunctul M.G.V., dar pe acest titlu a apărut ca şi titular 
al dreptului de proprietate doar numitul M.G.V. 

În condiŃiile în care recurenta nu apare menŃionată în titlu, registratorul de carte funciară nu are 
un temei în care să dispună înscrierea recurentei în cartea funciară. Conform atribuŃiilor conferite de 
art. 47 din Legea nr. 7/1996 registratorul a verificat titlul şi a procedat la respingerea cererii întrucât nu 
are competenŃa de a cenzura, analiza şi completa titlul de proprietate. O asemenea cenzură se poate fi 
făcută doar de către o instanŃă sesizată în acest sens sau, în anumite limite, de către organul emitent. 

Rectificarea de carte funciară este posibilă, aşa cum corect au reŃinut instanŃele de fond, în 
condiŃiile prevăzute de art. 908 Cod civil, prin înŃelegerea părŃilor, declaraŃia autentică notarială a 
titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre 
judecătorească. 

SusŃinerea că apartamentul în cauza nu face parte din masa succesorală rămasă după soŃul său, 
decedat în data de 22.09.2010, iar situaŃia actuală a apartamentului cu probleme este pentru că nu s-au 
efectuat înregistrările actelor existente la BCPI Cluj-Napoca şi, în consecinŃă, nu s-a făcut rectificarea 
de carte funciară, nu poate fi primită de Curte ca motiv de recurs. 

În cauză, există pe rolul instanŃelor judecătoreşti un proces de stabilire a masei succesorale 
rămase după defunctul M.G.V., în cadrul căruia recurenta are posibilitatea de a solicita rectificarea, 
motivat de faptul că bunul a fost comun, iar prin donaŃia făcută de soŃul său a devenit proprietar 
exclusiv. 

O astfel de apreciere şi stabilire nu se poate face în prezenta cauză, care are ca obiect plângere 
de carte funciară, unde se analizează doar dacă registratorul a soluŃionat corect cererea şi nu se pot 
formula cereri care pot face doar obiectul unor acŃiuni de drept comun ,privind rectificarea de carte 
funciară, chiar dacă titlul de proprietate nr. 24.691 din 16 mai 1984 a fost emis în timpul căsătoriei, iar 
în contractul de donaŃie imobiliara nr. 970 din anul 2008 luna iunie ziua 30, la capitolul VII Prevederi 
finale defunctul soŃ recunoaşte contribuŃia egală a petiŃionarei la plata preŃului apartamentului. 

Recurenta arată că a insistat să solicite să se înregistreze certificatul de căsătorie pentru ca 
ilegalităŃile comise la OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca au fost posibile tocmai pentru că certificatul de 
căsătorie nu a fost înregistrat la OCPI Cluj, BCPI Cluj-Napoca, cu toate că a fost depus la BCPI Cluj-
Napoca. 

Curtea a reŃinut mai sus că este necesar un titlu în care să fie înscrisă recurenta, nefiind 
suficient că a fost căsătorită cu persoana înscrisă în titlu, la epoca emiterii acestuia. 

Manifestarea de voinŃa a defunctului soŃ pentru cota sa întreaga de 1/2 asupra acestui imobil nu 
este în măsură singură să producă efecte cu privire la înscrierea dreptului de proprietate asupra acestui 
imobil, dacă nu se supune reglementărilor reŃinute corect de instanŃa de fond şi apel. 

Celelalte motive de recurs sunt o dezvoltare a motivelor analizate mai sus sau se referă la 
dosarul de masă succesorală ori la o posibilă acŃiune de rectificare. 

Mai există şi susŃineri care sunt fără relevanŃă, pentru că nu pot fi analizate neapărat ca motive 
de recurs, cum ar fi referirile la dreptul la proprietate al fiecărui cetăŃean român garantat de ConstituŃia 
României, că registratorul ar fi trebuit să dispună să se facă înregistrările actelor existente la BCPI 
Cluj-Napoca şi, implicit, rectificarea de carte funciară şi nu să-i respingă cererea iar plângerea s-o 



trimită la Judecătoria Cluj-Napoca, că doamna director dr. L.K. are o semnătura care se poate 
identifica pe înscrisul în fals, respectiv pe extras de Carte funciara pentru autentificare, că Judecătoria 
Cluj-Napoca, în dos. nr. … în care-l executa silit pe defunctul soŃ obŃinând de la Judecătoria Cluj-
Napoca a dat o hotărâre cu încălcarea legilor în vigoare, înscrisul în fals reprezentat prin comunicarea 
încheierii în eter, datat 14.07.2008, că au avut loc doua încheieri de carte funciară având acelaşi număr 
79011/01.07.2008, legala şi cealaltă nr. 79011/14.07.2008, ilegală. 

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. 

 
20. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Imobil adjudecat la licitaŃie 

publică. NecondiŃionarea intabulării dreptului de proprietate, de plata impozitului de 
către adjudecatar 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3938 din 10 octombrie 2013  
I. Prin sentinŃa civilă nr. 1910 pronunŃată la data de 31.01.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a 

fost respinsă plângerea formulată de petenta SC I.P.I.B. SA. 
 Pentru a pronunŃa această hotărâre, judecătoria a reŃinut următoarele: 
 Potrivit încheierii 33480/26.04.2012 a OCPI CLUJ, s-a respins cererea de reexaminare 

împotriva încheierii 21059/2012 prin care s-a respins intabularea dreptului de proprietate al acesteia în 
CF 50624 Baciu nr. cadastral 1045. 

 S-a arătat că cererea de reexaminare nu indică actul în măsură să o justifice şi localitatea în care 
este situat imobilul. De asemenea, cererii nu i-a fost ataşată nicio copie a vreunei încheieri de carte 
funciară. 

 S-a arătat că cererea de înscriere în cartea funciară a petentei a fost respinsă prin încheierea 
21059/27 02 2012, reŃinându-se ca nu s-a ataşat dovada achitării impozitului pe transferul dreptului de 
proprietate prevăzut de art .77 alin 1 C. pr. fiscală. 

 Astfel, în opinia Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, în mod legal a fost respinsă 
cererea de înscriere, deoarece, în esenŃă, petenta dobândise dreptul de proprietate prin actul de 
adjudecare întocmit de executor bancar N.D.R. in dosarul de executare 194/2010. 

 Or, în acest context, ea avea obligaŃia depunerii dovezii plăŃii impozitului pe transferul 
dreptului de proprietate, condiŃie prevăzută de art. 77 alin 1 C. proc. fiscală, deoarece art. 77 indice 1 
ultima teză a aliniatului 6 prevede obligativitatea respingerii cererii în cazul în care dovada plăŃii sale 
nu a fost ataşată cererii de înscriere.  

 Chiar dacă art. 771 Cod. proc. fiscală nu indică în mod expres în categoria actelor juridice între 
vii prin care se realizează transferul dreptului de proprietate si actul de adjudecare acest act se înscrie 
în categoria - alte proceduri - decât cea notarială sau judecătorească prin care se realizează transferul 
proprietăŃii.. 

 Judecătoria a considerat plângerea neîntemeiată astfel că a fost respinsă în baza art. 50 din 
Legea nr. 7/1996. 

 Primele aspecte reŃinute în încheierea atacată nu sunt acelea care ar conduce la respingerea 
cererii, respectiv s-a indicat faptul că cererea se justifică în baza actului de adjudecare din 7.012011. 
De asemenea, s-a arătat numărul de carte funciară, iar numărul încheierii atacate se putea deduce cu 
uşurinŃă, ca şi localitatea in care este situat imobilul. 

 EsenŃa respingerii constă, însă, în faptul nedepunerii dovezii achitării impozitului pe transferul 
dreptului de proprietate, în condiŃiile în care petenta a dobândit imobilul prin adjudecare. 

 InstanŃa a considerat că în mod legal s-a respins cererea pentru acest motiv, având în vedere 
dispoziŃiile exprese ale art. 77 indice 1 alin 6 C. proc. fiscală, potrivit căruia pentru înscrierea 
drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notar si a altor documente, în celelalte cazuri 
registratorii de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaŃiei de plată a impozitului, iar in cazul in 
care nu se face dovada achitării sale, se va respinge cererea. 

 Practic, în speŃă, este incidentă norma prevăzută de codul fiscal, care apare ca fiind o normă 
specială, consfinŃind un caz special de respingere a cererii. CerinŃa prevăzută de art. 77 indice 1 alin 6 
Cod. proc. fiscală incumba şi dobânditorului dreptului de proprietate, legea obligând a solicita doar 
dovada plăŃii acestui impozit indiferent de cine o face. 



 De asemenea, contrar celor susŃinute de petentă, în sensul că transferul proprietarii fiind 
realizat în procedura executării silite nu se obŃine nici un venit, deci nu se datorează impozit, impozitul 
se calculează la valoarea declarată de părŃi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate şi nu are 
natura unui venit neimpozabil.  

 Ceea ce suportă dobânditorul dreptului de proprietate care achită impozitul pentru a i se admite 
cererea de înscriere nu este suma datorată de contribuabil cu titlu de impozit, ci doar riscul 
insolvabilităŃii acestuia.  

 De fapt, chiar dacă plata impozitului nu incumbă dobânditorului, totuşi în vederea înscrierii 
acesta are posibilitatea legala de a plăti impozitul pe seama vânzătorului urmând să îşi recupereze 
suma ulterior de la acesta.  

 De altfel, dispoziŃia legală care a condus la respingerea cererii nu face decât să impună o 
restricŃie temporară în privinŃa unuia dintre atributele dreptului de proprietate, acela al dispoziŃiei, fără 
a-l priva pe titular de acest atribut, ci doar de a-l limita până la plata sumei rezonabile si previzibile si 
pe care are posibilitatea sa o recupereze de la adevăratul debitor al obligaŃiei. 

 De asemenea, cerinŃa impusă petentei şi care a condus la respingerea cererii este prevăzuta de 
lege, respectiv de art. 49 din Legea nr. 7/1996 raportat la art. 77 indice 1 alin 6 teza finala CPC.  

 Scopul urmărit de dispoziŃia legală este tocmai acela de a asigura plata impozitului, aspect care 
corespunde unui interes general de a obŃine venituri care urmează sa fie folosite de societate. 

 De altfel, ingerinŃa în dreptul de proprietate al petentei este minimă, în condiŃiile în care 
refuzul înscrierii în cartea funciară nu afectează nici existenta, nici folosinŃa, ci doar restrânge 
posibilitatea titularului dreptului de a –l înstrăina prin aceea ca dreptul nu se va mai putea bucura de 
opozabilitate după înstrăinarea către un terŃ în lipsa înscrierii prealabile a titularului actual. Insă cel 
care va dobândi ulterior dreptul neînscris va putea chiar el solicita înscrierea in cartea funciară a 
dobânditorilor anteriori. 

 II. Prin decizia civilă nr. 276 din 29.05.2013 a Tribunalului Cluj, apelul petentei a fost respins 
ca nefondat, reŃinându-se că, apelanta, în calitate de adjudecatară a imobilului ca urmare a unei licitaŃii 
organizate în cadrul unui dosar de executare silită, nu este contribuabilă în sensul art. 771 din Codul 
fiscal, neavând obligaŃia de a plăti impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate, 
această calitate regăsindu-se în persoana debitorilor, conform Normelor metodologice aprobate prin 
HG nr. 44/2004, art. 1512 lit. a. 

 Cu toate acestea, rămân incidente, chiar şi pentru această situaŃie a transferului dreptului de 
proprietate în temeiul unei licitaŃii publice, dispoziŃiile art. 771 alin. 6 din Codul fiscal care stabilesc 
obligaŃia registratorilor de la birourile de carte funciară de a verifica îndeplinirea obligaŃiei de plată a 
impozitului datorat pentru transferul dreptului de proprietate, cu ocazia înscrierii drepturilor dobândite, 
iar în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit vor respinge cererea de înscriere până 
la plata impozitului. 

 La această concluzie a ajuns tribunalul raportat la faptul că legiuitorul nu a stabilit nici o 
excepŃie în acest sens. 

 Detalierea procedurii de urmat pentru calcularea şi achitarea impozitului în cazul transferurilor 
prin executare silită prin art. 1517 alin. 11 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004 nu 
înlătură această sancŃiune de refuz a intabulării în cazul în care impozitul nu a fost achitat din partea 
OCPI. 

 Potrivit articolului menŃionat anterior, în această situaŃie, după expirarea termenului de 10 zile 
inclusiv în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru 
transferurile prin alte modalităŃi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare 
silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi 
emiterea deciziei de impunere conform procedurilor legale prin depunerea documentaŃiei aferente 
transferului. 

 Această precizare a fost determinată de particularitatea transferului dreptului de proprietate în 
cazul executării silite, raportat la procedura notarială sau judecătorească unde există filtrul acestor 
instituŃii care au obligaŃia de a verifica încasarea acestui impozit sau respectiv de a încunoştinŃa 
organul fiscal. 

 Spre deosebire de aceste situaŃii, executorul judecătoresc nu-i revine decât sarcina să anunŃe 
organul fiscal, legiuitorul nestabilind şi alte obligaŃii, ca şi în cazul notarului public. 



 FaŃă de cele ce preced, tribunalul a respins apelul cu consecinŃa menŃinerii ca temeinică şi 
legală a hotărârii atacate, refuzul de intabulare fiind justificat prin prisma textelor de lege menŃionate, 
neputându-se aprecia că se aduce atingere dreptului de proprietate al reclamantei. 

 III. Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs petenta, solicitând modificarea 
ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinŃei apelate, cu consecinŃa admiterii plângerii, anulării 
încheierii de carte funciară şi intabulării dreptului de proprietate al petentei în cartea funciară, cu 
titlu de adjudecare. 

 În motivarea recursului ei, petenta învederează că legislaŃia internă încalcă dreptului ei la un 
bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, întrucât refuzul înscrierii dreptului de proprietate pentru lipsa 
dovezii plăŃii impozitului de către un terŃ constituie o atingere gravă a substanŃei dreptului de 
proprietate, lipsind-o pe petiŃionară de dreptul de a dispune de un bun şi neexistând un raport rezonabil 
de proporŃionalitate între refuzul intabulării şi scopul urmărit, care este încasarea impozitului. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la dispoziŃiile art. 304 
pct. 9 Cod proc. civ., în care acestea pot fi încadrate, curtea apreciază că acesta este fondat, întrucât, 
deşi instanŃele de fond nu au făcut o greşită aplicare a legii, legea naŃională contravine art. 1 din 
Protocolul nr. 1, încălcând dreptul la un bun al petentei şi lipsind-o de cel mai important atribut al 
dreptului de proprietate, care este cel de dispoziŃie. 

 Astfel, este adevărat că dreptul de proprietate este dobândit şi fără înscrierea în cartea funciară 
în caz de vânzare silită, aşa cum au reŃinut instanŃele de fond, însă titularul său nu poate dispune de 
drept decât după înscrierea sa în cartea funciară, aşa cum rezultă din dispoziŃiile art. 887 Cod proc.civ., 
or lipsirea de atributul de dispoziŃie este o ingerinŃă în substanŃa dreptului de proprietate, în sensul art. 
1 din Protocolul nr. 1. 

 IngerinŃa este prevăzută de lege, însă nu există un raport de proporŃionalitate între interesul 
public ocrotit, constând în colectarea impozitelor asupra imobilelor şi dreptul încălcat, în condiŃiile în 
care petenta nu este ea însăşi contribuabil, acesta fiind debitorul executat silit, statul având obligaŃia de 
a urmări colectarea impozitelor şi inclusiv de a interveni în proceduri execuŃionale pentru recuperarea 
creanŃelor sale privilegiate, neputând imputa pasivitatea sa unui terŃ titular al dreptului de proprietate în 
condiŃiile legii şi care nu este debitor al obligaŃiei de plată. 

 
21. AcŃiune în rectificare de carte funciară, introdusă pe cale principală, fără 

solicitarea anulării titlurilor în baza căreia s-au efectuat intabulările. Respingere 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3921 din 8 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 1287/25.10.2012 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei a fost admisă excepŃia 
lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtei Primăria Crasna, respingându-se cererea formulată împotriva 
acestei pârâte ca fiind formulată faŃă de o persoană fără calitate procesuală pasivă. A fost respinsă 
excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Comisiilor de fond funciar, Locală Crasna şi JudeŃeană 
Sălaj. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul A.S., împotriva pârâŃilor 
Comuna Crasna – prin primar, JudeŃul Sălaj – prin Preşedintele Consiliului JudeŃean Sălaj, Comisia 
Locală de Fond Funciar Crasna şi Comisia JudeŃeană de Fond Funciar Sălaj.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
Referitor la excepŃiile invocate de pârâŃi, prima instanŃă a constatat că, potrivit art. 77 din Legea 

nr.215/2001 a administraŃiei publice locale primarul, viceprimarul, secretarul unităŃii administrativ 
teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcŃionala cu activitate 
permanenta, denumita primăria comunei, oraşului, municipiului, care aduce la îndeplinire hotărârile 
consiliului local si dispoziŃiile primarului si care nu este o entitate cu personalitate juridica. FaŃă de 
temeiul legal invocat, Judecătoria a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Primăriei Crasna 
si a respins cererea formulata in contradictoriu cu aceasta parata fiind formulata fata de o persoana fără 
calitate procesuala pasiva. 

S-a mai arătat că, la termenul de judecată din 1 martie 2012, instanŃa a pus in vedere 
reclamantului necesitatea chemării in judecata, in calitate de pârâŃi, a Comunei Crasna si JudeŃului 
Sălaj, aceştia fiind chemaŃi ulterior in judecata de către reclamant, care a înŃeles totodată ca cele doua 
comisii de fond funciar sa figureze in proces pentru opozabilitate, astfel ca excepŃia lipsei calităŃii 
procesuale pasive a Comisiilor de fond funciar Locala Crasna si JudeŃeana Sălaj a fost respinsă.  



Referitor la fondul cauzei, instanŃa a reŃinut că prin încheierea nr.12040/14 noiembrie 2008 s-a 
dispus înscrierea in cf.nr.550 N Crasna nr. cad. 1157a dreptului de proprietate – domeniu public in 
favoarea Comunei Crasna, a terenului de 7.440 mp si a următoarelor clădiri:Spitalul comunal, anexa, 
spălătorie, doua centrale termice, magazie si garaj, ca urmarea a cererii Primăriei comunei Crasna din 
14.11.2008 privind intabularea in cartea funciara in baza Hotărârii de Guvern nr.966/5 septembrie 
2002 publ. in MO nr.681 bis anexa 17. 

La baza emiterii încheierii au stat cererea de înscriere, acordul Comunei Crasna de înscriere a 
suprafeŃei de 7440 mp in loc de 9.969 mp înscrisa in MO nr.631 bis/16.09.2002, copia MO nr.631 
bis/16.09.2002 anexa nr.20 – Inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al Comunei Crasna si 
documentaŃia topografica de intabulare (f.161-177). 

In lista de inventar menŃionata sunt înscrise la nr.crt.2 si codul de clasificare nr. 162: Spitalul 
comunal Crasna, pediatria, policlinica, depozit materiale sanitare, spălătoria, centrala termica,depozit 
benzina,garaj ambulanta, magazie si garaj, crematoriu, coteŃe porci, grajd, atelier, centrala termica 
combustibil solid, teren aferent de 9.969 mp, cu vecinătăŃile N-PercepŃia,S-P.A., E-M.N. si C.A.I, V-
DJ, Clinica I, situate in Crasna …. 

Prin încheierea nr.9624/13.12.2007 cf. s-a dispus intabularea dreptului de proprietate in 
favoarea JudeŃului Sălaj-domeniu public, asupra terenului de 286 mp neidentificat la cf cu staŃie de 
ambulanta in cf.nr.359 N Crasna nr.cad.468 in baza Hotărârii de Guvern nr.966 (f.178). 

La baza emiterii acesteia au stat cererea de înscriere depusa de Consiliul JudeŃean Sălaj la 
13.12.2007, copia MO nr.681 bis /16.09.2002 privind anexa 1-Inventarul bunurilor care aparŃin 
domeniului Public al JudeŃului Sălaj si documentaŃia de intabulare (f.180-193). 

In lista de inventar menŃionata este înscrisa la poz.28 staŃia de ambulanta Crasna situata in 
Crasna nr.363, suprafaŃa construita de 239 mp si teren aferent de 285,84 mp cu vecinii E-P.A., V, N, S 
- Centrul de sănătate Crasna (f.184). 

Prin sent.civ.nr.648/5 septembrie 1991 pronunŃata de către Judecătoria Şimleu Silvaniei in 
dosarul nr.1139/1991 al Judecătoriei Şimleu Silvaniei a fost admisa plângerea petentului A.S., s-a 
dispus desfiinŃarea Hot.nr.1397/27.06.1991 a Comisiei JudeŃene Sălaj de fond funciar si reconstituirea 
dreptului de proprietate in favoarea petentului pentru terenul de 0,45 ha situat in loc. Crasna, in urma 
def. Rimely Margareta. 

S-a reŃinut ca din dosarul Comisiei JudeŃene nu rezulta ca terenul solicitat ar fi intrat in 
proprietatea statului, iar potrivit extrasului de carte funciara def. R.M. a avut in proprietate 45 de ari de 
teren in loc. Crasna înscris in cf.nr.3498 nr.top.124/5,122/b si 123/b. 

Prin decizia civ.nr.115/A/7 mai 2008 pronunŃata de Curtea de Apel Cluj in dos.nr.1121/84/2007 
a fost admis in parte apelul declarat de paratul Primarul comunei Crasna in contradictoriu cu 
reclamanŃii A.A. si A.S. împotriva sent.civ.nr.2374/7 decembrie 2007 a Tribunalului Sălaj, care a fost 
schimbată parŃial, in sensul ca s-a dispus restituirea in natura a cotei reale de 104 mp din terenul de 539 
mp, parcelele cu nr.top.122/b,123/b din cf.3498 Crasna si a fost menŃinuta dispoziŃia privind restituirea 
cotei de 5/6 parte din construcŃie (f.42-44 si dosar atasat). 

S-a reŃinut ca antecesorii reclamanŃilor au avut in proprietate cota de 5/6 parte din întreaga 
suprafaŃă înscrisa in cf.nr.3498 Crasna, respectiv 4604 mp si ca prin sent.civ.nr.648/1991 a 
Judecătoriei Şimleu Silvaniei reclamanŃilor li s-a reconstituit in baza Legii nr.18/1991 dreptul de 
proprietate pentru 4.500 mp, luându-se in considerare nr.top.122/b si 123/b. Urmare acestei dispoziŃii, 
la data de 18.10.1995, a fost emis titlul de proprietate nr.23129/62979 care nu a fost contestat de către 
reclamanŃi, prin urmare reclamanŃii mai sunt îndreptăŃiŃi la suprafaŃa de 104 mp . 

Din concluziile raportului de expertiza topometrica efectuat in cauza de către exp. D.G. se 
retine ca terenurile cu nr.cad.1157 de 7440 , cele înscrise in TP nr.23129/62979/1995 si de 104 mp cu 
nr.top.122/b si 123/b nu sunt identice, având amplasamente diferite, fiind evidenŃiate cu A,B,C pe 
planul de încadrare in zona de la fila 135. 

Conform planului de situaŃie de la fila 131 terenul intravilan de 500 mp inclus in titlul 
reclamantului care se afla si la fila 130, teren cu vecinătăŃile N- B.E., E-str. V., S - Parohia, V – B.A. 
are nr.top.871/c. 

Prin titlul de proprietate menŃionat nu s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul 
amplasament , conform cf.nr.3498 Crasna. 



Terenul cu spital si cel cu staŃie de ambulanta sunt ambele situate administrativ in Crasna 
nr.363. 

Aşadar, terenurile înscrise prin încheierile nr.12040/2008 cf. in favoarea pârâtei Comuna 
Crasna si nr.9624/2007 cf in favoarea pârâtului JudeŃul Sălaj, nu sunt identice cu terenurile 
proprietatea reclamantului , înscrise in titlul de proprietate nr.23129/62979/1995 emis in baza 
sent.civ.nr.648/1991, conform relaŃiilor si actelor comunicate de către Primarul Com. Crasna (f.221-
225) si cu imobilul la care se refera Dec.civ.nr.115/A/2007 a CurŃii de Apel Cluj, de 104 mp cu 5/6 
parte din construcŃie având nr.top.122/b si 123/b Crasna. 

In consecinŃă, concluzionează prima instanŃă, nu sunt îndeplinite disp.art.33 al.1 si 2 din Legea 
nr.7/1996 in vigoare la data introducerii cererii, care prevedeau ca înscrierile puteau fi rectificate in 
cazul in care cuprinsul cărŃii funciare nu corespunde in privinŃa înscrierii cu situaŃia juridica reala, 
motiv pentru care Judecătoria a respins ca neîntemeiata cererea reclamantului. 

Prin decizia civilă nr. 50/28.05.2013 a Tribunalului Sălaj, s-a respins ca nefondat apelul 
formulat de apelantul A.S., în contradictoriu cu intimaŃii Primăria Comunei Crasna, Comuna Crasna – 
prin Primar, JudeŃul Sălaj - prin Consiliul JudeŃean Sălaj, Comisia Locală de Fond Funciar Crasna şi 
Comisia JudeŃeană Sălaj pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, împotriva 
SentinŃei civile nr. 1287 din 25 octombrie 2013 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei. 

InstanŃa de apel apreciază că, în mod întemeiat, prima instanŃă a reŃinut, în urma probelor pe 
care le-a administrat, inclusiv a expertizei topografice, că reclamantul nu are nici un drept asupra 
terenului în cauză. 

Astfel, asemenea primei instanŃe, Tribunalul a constatat că, în executarea sentinŃei mai sus-
menŃionate, reclamantului i s-a emis Titlul de Proprietate nr. 23129/62979/1995, pentru suprafaŃa de 
5000 mp teren agricol situat pe teritoriul localităŃii Crasna. Din acest teren, 4500 mp se află situat în 
extravilan, iar diferenŃa de 500 mp, reprezintă teren intravilan curŃi-construcŃii, înscris în CF 50465, pe 
parcela cu nr.top. 871/c. Din anexa la raportul de expertiză, în care s-a efectuat suprapunerea pe 
Ortofotoplan, rezultă că terenurile reclamantului înscrise în titlu nici măcar nu se învecinează cu 
terenul cu nr. cad.1157 asupra căruia este întabulat dreptul de proprietate publică al Comunei Crasna. 

Apelantul se află în eroare, susŃinând că prin SentinŃa civilă nr. 648/1991 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului situat pe parcele cu nr. top. 122/b şi 
123/b. În realitate, prin dispozitivul acestei hotărâri, reclamantului, în calitate de moştenitor al 
defunctei R.M., i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaŃă de 0,45 ha teren situat în 
localitatea Crasna, însă amplasamentul acestei suprafeŃe nu a fost stabilit prin sentinŃă. Este adevărat că 
în considerente se face referire la indetificarea topografică a terenului ce a aparŃinut antecesoarei 
reclamantului, dar nu în scopul identificării amplasamentului pentru care urma să fie făcută punerea în 
posesie, ci ca referire la dovada dreptul de proprietate al fostei proprietare, ce justifica dreptul 
reclamantului la reconstituire în baza Legii 18/1991. 

În mod neîntemeiat susŃine apelantul că titlul de proprietate i-a fost emis prin soluŃionarea 
favorabilă a unei alte cereri de reconstituire, distinctă de cea finalizată prin SentinŃa nr. 648/1991. 
Comisia Locală de Fond Funciar Crasna a depus la dosarul instanŃei de fond actele ce au stat la baza 
emiterii titlului de proprietate şi din acestea rezultă că, în realitate, sentinŃa respectivă a constituit 
temeiul emiterii titlului. Reclamantul nu a fost în măsură să probeze că, pe lângă cererea de 
reconstituire formulată în anul 1991, pentru suprafaŃa de 0,50 ha şi la care se referă SentinŃa nr. 
648/1991, a mai formulat vreo altă cerere de reconstituire. 

În plus, printr-o declaraŃie autentică, dată în anul 2000, reclamantul a recunoscut expres că 
terenul de 4500 mp situat în hotarul comunei Crasna, înscris în TP nr.23129/62979/1995 i s-a atribuit 
în baza sentinŃei respective. Această declaraŃie are valoarea unei mărturisiri scrise care, chiar 
extrajudiciară, coroborată cu înscrisurile depuse de Comisia Locală Crasna, inclusiv procesul-verbal de 
punere în posesie semnat de reclamant, fac dovada că acesta a acceptat amplasamentul terenului înscris 
în titlul de proprietate, în executarea sentinŃei. 

În ce priveşte suprafaŃa de 104 mp din terenul de 539 mp situat pe parcelele cu nr. top. 122/b şi 
123/b, restituit reclamantului prin Decizia civilă nr. 115/A/2008 a CurŃii de Apel Cluj, expertul judiciar 
a concluzionat că nici această suprafaŃă nu se regăseşte în suprafaŃa de 7440 aferentă nr. cad. 1157. De 
altfel, cu privire la acest teren, însuşi reclamantul a învederat instanŃei de apel, în susŃinerile orale 



consemnate în încheierea de şedinŃă din 21 mai 2013, că a fost pus în posesie, deşi în prezent terenul 
este folosit de Primărie şi Spitalul Crasna.  

În consecinŃă, în condiŃiile în care reclamantul nu a dovedit nici un drept de proprietate asupra 
imobilelor asupra cărora s-a întabulat dreptul de proprietate al pârâŃilor, în mod temeinic şi legal prima 
instanŃă a respins ca nefondată acŃiunea de anulare a Încheierilor de întabulare nr. 12040/2008 şi nr. 
9624/2007. 

Pe de altă parte, instanŃa de apel a apreciat că, sub aspect procedural, acŃiunea reclamantului de 
anulare a unor încheieri de întabulare, fără ca această cerere să fie precedată de o acŃiune în anularea 
titlului în temeiul căruia s-a dispus întabularea, apare ca inadmisibilă.  

În această privinŃă, Tribunalul a apreciat greşită calificarea juridică dată cererii de către prima 
instanŃă, respectiv art. 34 pct.4 din Legea 7/1996 (înscrierea din cartea funciară nu mai este în 
concordanŃă cu situaŃia reală actuală a imobilului). Deşi reclamantul nu şi-a întemeiat în drept cererea, 
raportat la motivele pe care acesta le-a invocat, respectiv nelegalitatea HG 631/2002, în privinŃa căreia 
susŃine că este lovită de nulitate absolută, şi faptul că actele ce au stat la baza întabulării sunt false, 
Tribunalul a constatat că temeiul legal al cererii de rectificare este cel prevăzut de pct.1 al art. 34 din 
Legea 7/1996 (actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil). 

Însă acŃiunea în rectificarea cărŃii funciare întemeiată pe dispoziŃiile art. 34 pct.1 din Legea 
7/1996 are caracter accesoriu, fiind subsecventă acŃiunii principale de anulare/nulitate a actului în 
temeiul căruia s-a efectuat întabularea. 

În speŃă, deşi în motivele cererii sale reclamantul contestă valabilitatea hotărârilor de guvern 
prin care s-a atestat domeniul public al Comunei Crasna, respectiv a JudeŃului Sălaj, acesta nu a înŃeles 
să atace aceste acte în contencios administrativ. Doar în cazul în care ar fi obŃinut în prealabil o 
hotărâre judecătorească favorabilă în acest sens, s-ar fi putut adresa apoi cu o acŃiune având ca unic 
obiect rectificarea de carte funciară. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul A.S., solicitând casarea sentinŃei atacate 
şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în temeiul art.304 pct.8 şi pct.9 C.proc.civ.,întrucât: 

Prin SentinŃa civilă nr. 648/1991 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei este stipulată în mod expres 
reconstituirea dreptului de proprietate, iar în motivare se precizează că este vorba de C.F. 3498 Nr.topo 
124/5 Nr.topo 122/b şi 123/b în suprafaŃă de 0,45 ha teren. 

InstanŃa de apel afirmă că în dosar există documentaŃia la f.222-225 în baza căruia a fost emis 
T.P. 23129/62979/1995 , însă acest T.P. nu a fost emis în baza SentinŃei Nr.648/1991, în primul rând 
pentru că trebuia menŃionată în mod obligatoriu în titlu, iar în al doilea rând acest titlu a cuprins pe 
lângă terenul de 4500 m.p. extravilan şi suprafaŃa de 500 m.p. care reprezenta suprafaŃa aferentă 
locuinŃei şi pentru care a cerut emiterea Titlului de Proprietate cuvenit cu terenul din extravilan. Acest 
teren nu a avut nimic în comun cu terenul din sentinŃa civilă nr. 648/1991, care vizează cererea pentru 
suprafaŃa de 0,45 ha teren intravilan la Comisia de Fond Funciar Crasna înregistrat în registru sub 
nr.1486 din data de 16.03.1991. MenŃionează că a doua cerere care a stat la baza emiterii titlului de 
proprietate 23129/62979/1995 a fost înregistrată sub nr. 88 din registru de evidenŃă la data de 1991 
anexa 4 . 

InstanŃa de apel consideră că instanŃa de fond a calificat greşit din punct de vedere juridic art. 
34 punct 4 Legea 7/1996 se face coroborare prevederilor punctului 1 art. 34 din legea 7/1996 fără să 
aibă în vedere prevederile art.6 alin. 3 din Legea 213/1998 unde este prevăzut în mod expres că nu pot 
fi trecute în proprietatea publică imobilele pentru care există o sentinŃă definitivă şi irevocabilă de 
restituire, şi nu s-au avut în vedere nici dispoziŃiile Deciziei nr. XXI/2005 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 
JustiŃie, publicat în M.O. Nr.225 din 13.03.2006 unde se stipulează în mod expres că actele juridice 
valabil încheiate anterior intrării m vigoare a Legii 7/1996 sunt guvernate de dispoziŃiile Legii vechi, 
respectiv Decretul Lege 115/1938. 

Comisia de Fond Funciar Comunei Crasna nu a depus la dosar copie xerox pentru cererea 
depusă pe baza căruia a fost emis SentinŃa Nr.648/1991 pentru suprafaŃa de 4500mp intravilan cerere 
care a fost înregistrată în registru 1486 la data de 16.03.1991 şi nici copie xerox după cererea depusă 
pe baza căruia a fost eliberat T.P. Nr.23129/62979/1995 pentru suprafaŃa de 0,50 ha din care 0,45 ha 
este extravilan şi 500mp reprezintă suprafaŃa aferentă locuinŃei subsemnatului care se află la poziŃia 88 
din registru şi anexa 4 . 



În foaia Nr. 3498 Crasna sub Nr.l22/b şi 123/b în cotă de 5/6 figurează proprietar predecesoarea 
reclamantului, R.M., există SentinŃa Civilă Nr. 648/1991 definitivă şi irevocabilă a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei cu obligaŃia restituirii acestei proprietăŃi în suprafaŃă de 0,45 ha. MenŃionează că în foaia 
Nr.3498 a fost notat faptul că imobilele de sub Nr.l22/b şi 123/b fac obiectul unor acŃiuni în InstanŃă şi 
ca atare nu era permis ca să se facă întabularea pe Primăria Crasna şi Consiliul JudeŃean a terenurilor 
care fac obiectul acestei foi, totodată aşa cum rezultă din C.F. nr. 550 Nr. topo 157 şi C.F. Nr. 359/ Nr. 
top. 469. Deoarece SentinŃa Civilă 648/1991 este definitivă şi irevocabilă, T.P. 23129/62979/1995 este 
valabil şi care nu are absolut nimic în comun cu SentinŃa Civilă 648/1991 din punct de vedere juridic 
reclamantul fiind întrutotul îndreptăŃit să solicit în baza prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 
anularea întabulărilor făcute în C.F. Nr.550 şi C.F. Nr. 359 în favoarea Comunei Crasna respectiv a 
Consiliului JudeŃean Sălaj.  

Modul în care s-a procedat în acest caz este o naŃionalizare fără respectarea procedurii legale 
prevăzute de lege, este un caz tipic de furt a proprietăŃii folosind inginerii imobiliare şi crearea unei 
temei legal prin inducerea în eroare a InstanŃelor de Judecată.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul JudeŃul Sălaj a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi menŃinerea ca legală a Deciziei civile nr.50/28 mai 2013 a Tribunalului Sălaj. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata Comuna Crasna reprezentata prin Primar, a solicitat 
respingerea recursului promovat si menŃinerea hotărârilor pronunŃate atât de instanŃa de fond, cât şi de 
cea de apel, ca fiind temeinice si legale. 

Recursul este nefondat. 
Recurentul a invocat în drept motivele prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ. însă, în raport 

cu acestea, Curtea constată că recursul este nefondat întrucât nu se verifică niciunul dintre cazurile de 
nelegalitate. 

 Art. 304 pct. 8 C.proc.civ. reglementează situaŃia în care judecătorii fondului au procedat la 
interpretarea unui act juridic dedus judecăŃii, cu toate că nu aveau dreptul să o facă, clauzele stipulate 
fiind clare şi precise. Mai mult decât atât, procedând la interpretarea actului în aceste condiŃii, instanŃa 
de fond a schimbat natura sau înŃelesul acesteia, prin nesocotirea sau aplicarea greşită a regulilor de 
interpretare a unei convenŃii, astfel cum sunt ele stipulate de Codul civil. 

Acest motiv de nelegalitate, într-o interpretare largă a textului, poate viza sfera largă a actelor 
juridice deduse judecăŃii, care include orice act emanând de la o parte.  

În prezentul proces, în raport cu ceea ce formează obiectul acŃiunii civile în justiŃie exercitată 
de reclamant, se constată că nu a fost dedus judecăŃii vreun act juridic unilateral sau bilateral,încheiat 
între părŃile în litigiu şi care să fi fost supus interpretării instanŃei judecătoreşti. 

Calificarea juridică dată acŃiuni juridice în justiŃie excede sferei de aplicare a dispoziŃiilor art. 
304 pct. 8 C.pr.civ. Prin urmare, vor fi înlăturate acele motive de recurs care vizează incidenŃa cazului 
de nelegalitate mai sus evocat. 

Cu referire la aplicarea dispoziŃiilor art. 304 pct. 9 C.pr.civ., două sunt ipotezele pe care le 
reglementează acest text de lege, şi anume: hotărârea reurcată este lipsită de temi legal, respectiv 
hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, cu referire la nesocotirea 
normelor de drept substanŃial, orice încălcare a normelor de procedură urmând a fi apreciată din 
perspectiva dispoziŃiilor art. 304 pct. 5 C.pr.civ. 

Recurentul invocă motivul de recurs arătat mai sus, însă Curtea constată că motivele de fapt 
circumscrise acestui caz de nelegalitate tind către o reapreciere a probelor, în scopul stabilirii unei alte 
situaŃii de fapt. Or, din această perspectivă, motivele de recurs sunt unele de nelegalitate, iar nu de 
netemeinicie, inadmisibile în condiŃiile abrogării exprese a prevederilor art. 304 pct. 10 şi pct. 11 
C.pr.civ., prin O.U.G nr. 138/2000. 

Rămâne instanŃei de recurs, în actualul cadru procesual, competenŃa de a verifica corecta 
aplicare a legii substanŃiale, unei situaŃii de fapt deplin stabilite în faŃa instanŃelor de fond. 

Din această perspectivă, s-a reŃinut cu certitudine, prin hotărârile instanŃelor de fond faptul că 
prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat anularea a două încheieri de întăbulare, prin 
care s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Comunei Crasna, respectiv a JudeŃului 
Sălaj ,asupra unor imobile ce fac parte din domeniul public al celor doi pârâŃi. 

Reclamantul pretinde că terenul asupra căruia s-au dispus cele două întabulări i se cuvine, 
deoarece a constituit proprietatea antecesoarei sale, defuncta Rimely Margareta, întabulată în CF 3498 



Crasna, nr.top. 122/b şi 123/b. SusŃine, totodată, că dreptul de proprietate i-a fost recunoscut în mod 
irevocabil prin SentinŃa civilă nr. 648/1991 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, prin care i s-a reconstituit 
dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză. 

 În urma analizei şi sintezei probelor ce au fost administrate, inclusiv proba cu expertiza tehnică 
judiciară, instanŃele de fond au concluzionat cu certitudine în sensul că terenurile menŃionate în cele 
două încheieri de carte funciară a căror anulare se pretinde nu sunt identice cu terenurile aflate în 
proprietatea reclamantului , înscrise in Titlul de proprietate nr.23129/62979/1995, si nici cu imobilul la 
care se refera Dec.civ.nr.115/A/2007 a CurŃii de Apel Cluj, 104 mp., cu 5/6 parte din construcŃie, 
identificat cu nr.top.122/b si 123/b. 

Prin dispozitivul SentinŃei civile nr.648/5 sept 1991 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei, cel care se 
execută, nu este precizat amplasamentul suprafeŃei de 0,45 ha teren, în limitele căreia s-a recunoscut 
dreptul reclamantului la reconstituire, instanŃa indicând doar că suprafaŃa menŃionata este situată în 
localitatea Crasna, JudeŃul Sălaj. Aşadar, prin hotărârea judecătorească invocată de reclamant nu s-a 
dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, identificat ca atare.  

Titlul de proprietate al reclamantului a fost emis în considerarea recunoaşterii acestui drept, 
prin hotărârea judecătorească definitivă mai sus evocată. 

InstanŃele de fond reŃin şi faptul că reclamantul nu a contestat Titlul de proprietate nr.231 
29/62979/1995, urmare a acceptării noului amplasament aferent acestui titlu de proprietate, de către 
reclamant, rezultat în urma schimbului de teren în suprafaŃă de 4500 mp., situat în comuna Crasna, 
JudeŃul Sălaj, atribuit reclamantului recurent prin SentinŃa civilă nr. 648/1991 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei, conform declaraŃiei acestuia, autentificată prin încheierea de autentificare nr. 141/1 aug. 
2000. 

În consecinŃă, toate împrejurările de fapt, esenŃiale în acest litigiu au fost temeinic stabilite de 
către instanŃele de fond, fiind cu neputinŃă o reapreciere a probelor şi modificarea acestor împrejurări 
prin hotărârea instanŃei de recurs. 

Cât priveşte calificarea juridică dată acŃiunii, în mod corect instanŃa de apel a apreciat că 
aceasta este una în rectificarea înscrierilor de carte funciară şi că anularea încheierilor de întabulare, în 
condiŃiile în care nu este invocată o neconcordanŃă a acestora cu înscrierile operate în cartea funciară, 
este necesar să fie grevată pe o acŃiune în anularea titlurilor de întabulare , respectiv a actelor juridice 
care au justificat înscrierea dreptului de proprietate în favoarea pârâŃilor. Or, o astfel de acŃiune, în 
cadrul căruia să poate fi analizată legalitatea titlurilor de proprietate ale pârâŃilor, nu a fost promovată 
de reclamant nici pe cale separată şi nici în cadrul prezentului proces. Cât priveşte legea substanŃială 
incidentă, este de observat că acest tip de acŃiune în rectificare de carte funciară apare reglementat atât 
prin art. 34 pct. 1din Legea nr. 7/1996, republicată, cât şi prin Decretul –lege nr. 115/1938 (art.34 
pct.1), astfel că, sub acest aspect, invocarea de către instanŃa de apel a Legi nr. 7/1996 nu este de 
natură să afecteze legalitatea deciziei pronunŃate. De altfel, în raport cu data începeri procesului şi a 
obiectului acŃiunii în justiŃie exercitată de reclamant, Legea nr. 7/1996 este incidentă. 

FaŃă de cele ce preced, văzând şi dispoziŃiile art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge 
recursul şi va menŃine în tot hotărârea atacată. 

 
 

22. Rectificare de carte funciară. Suprapunere de numere cadastrale 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4447 din 15 noiembrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 25176 din 14.12.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis în parte 
cererea formulată de reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâŃii V.S. şi V.V., V.R. şi V.A.. 

  S-a dispus rectificarea CF nr.7842 Floreşti în sensul radierii nr. cadastral 5574 acordat 
terenului în suprafaŃă de 3509 mp, înscris sub A+1, în favoarea pârâŃilor, precum şi rectificarea CF 
nr.7843 Floreşti în sensul radierii nr. cadastral 5580 acordat terenului în suprafaŃă de 1900 mp, înscris 
sub A+1, în favoarea pârâŃilor V.S. şi V.V.. 

 S-a respins petitul având ca obiect anularea celor două numere cadastrale mai sus menŃionate, 
ca neîntemeiat. 

 Au fost obligaŃi pârâŃii la plata către reclamant a sumei de 2977,2 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. 



Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că în conformitate cu înscrisurilor 
existente la filele 20 - 24 şi 84 din dosar, parcela de teren în litigiu aparŃinând reclamantului, în 
coproprietate cu numiŃii C.I.N. şi C.I.M., (respectiv parcela nr.186 din tarlaua nr.51, în suprafaŃă de 
5700 mp, teren arabil, situat în extravilanul com. Floreşti) a făcut obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate în temeiul Legii nr.18/1991 prin emiterea iniŃial a titlului de proprietate nr. 
28390/1153/17.02.1999 în favoarea persoanelor mai sus menŃionate, în calitate de moştenitori ai 
defunctei T.A.. În temeiul sentinŃei civile nr. 8149/23.10.2007 pronunŃată în dosarul 
nr.11667/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca - devenită irevocabilă prin nerecurare - prin care s-a 
dispus modificarea titlului de proprietate mai sus arătat, în sensul ca, între altele, în loc de tarlaua nr.49 
parcela nr.40 să se menŃioneze tarlaua nr.51 parcela nr.186 - a fost emis în favoarea aceloraşi persoane 
un nou titlu de proprietate, respectiv titlul de proprietate nr.8172/31.01.2008. Ulterior, la data de 
03.08.2009 a fost emis un al treilea titlu de proprietate cu privire la parcela de teren mai sus 
menŃionată, respectiv titlul de proprietate nr.16457/03.08.2009. 

 Reclamantul a solicitat întabularea titlului de proprietate mai sus menŃionat, în baza 
documentaŃiei cadastrale înregistrată la O.C.P.I. Cluj sub nr.31310/13.03.2008, însă prin referatul 
nr.17/21.05.2008 întocmit de O.C.P.I. Cluj - B.C.P.I. Cluj (f.8) s-a constatat o suprapunere, între altele, 
cu numerele cadastrale 5574 şi 5580.  

 În ceea ce priveşte terenul pârâŃilor, instanŃa de fond a reŃinut că şi acesta a făcut obiectul 
reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul Legii nr.18/1991, prin emiterea titlului de proprietate 
nr.3340/3228/18.07.2006 în favoarea numitei F.A., fiind cuprins în tarlaua nr.51, parcela nr.698/1, în 
suprafaŃă de 5409 mp, teren arabil, situat în extravilanul com. Floreşti (f.28). Prin sentinŃa civilă 
nr.710/29.01.2007 pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca, având ca obiect acŃiune în prestaŃie tabulară 
- devenită irevocabilă prin nerecurare - parcela de teren în discuŃie, identificată în regim de carte 
funciară cu o parte din imobilul înscris în CF nr.2171 Floreşti, nr. top. 698/1, a fost dezmembrată - în 
temeiul raportului de expertiză topografică extrajudiciară întocmit de expert S.A. - în două noi parcele, 
respectiv parcela cu nr. top. nou 698/1/2/1, teren arabil în suprafaŃă de 3509 mp şi parcela cu nr. top. 
nou 698/1/2/2, teren arabil în suprafaŃă de 1900 mp. Prin aceeaşi sentinŃă pârâŃii V.S. şi V.V. au 
dobândit dreptul de proprietate asupra parcelei cu nr. top. nou 698/1/2/2, teren arabil în suprafaŃă de 
1900 mp, cu titlu de cumpărare, ca bun comun, în baza antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat 
la data de 27.07.2006 între aceştia şi numitul C.C.D. (care, la rândul său, a dobândit, prin aceeaşi 
sentinŃă, dreptul de proprietate asupra întregii parcele iniŃiale în suprafaŃă de 5409 mp, în baza 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 27.06.2006 cu numita F.M., moştenitoarea 
legală a defunctei F.A., beneficiara titlului de proprietate mai sus menŃionat) dispunându-se, totodată, 
întabularea dreptului de proprietate al pârâŃilor V.S. şi V.V. asupra parcelei de teren în suprafaŃă de 
1900 mp (filele 29 - 32). În temeiul hotărârii judecătoreşti în discuŃie pârâŃii şi-au întabulat dreptul de 
proprietate asupra parcelei de teren arabil în suprafaŃă de 1900 mp, identificată prin nr. top. 698/1/2/2, 
în CF nr.7843 Floreşti (în urma transcrierii imobilului în discuŃie din CF nr.2171 Floreşti, în baza 
încheierii CF nr.25293/17.04.2007). Ulterior, la data de 25.10.2007, în baza documentaŃiei tehnice 
cadastrale nr.84071, pârâŃii V.S. şi V.V. şi-au întabulat şi în regim cadastral dreptul de proprietate 
asupra parcelei de teren în suprafaŃă de 1900 mp, căreia i-a fost atribuit nr. cadastral 5580, înscris în 
CF nr.7843 Floreşti (fila 15). 

 De asemenea, potrivit CF nr.7842 Floreşti (deschisă în urma transcrierii din CF nr.2171 
Floreşti a parcelei de teren cu nr. top. 698/1/2/1, în suprafaŃă de 3509 mp), toŃi cei patru pârâŃi din 
prezenta cauză au dobândit prin cumpărare - în stare de coproprietate, în temeiul contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat de B.N.P. ... sub nr.943/10.05.2007 - parcela de teren cu nr. top. 
698/1/2/1, în suprafaŃă de 3509 mp, întabulându-şi dreptul de proprietate asupra acesteia la data de 
11.05.2007, în temeiul încheierii de CF nr.31745 (f.11). Ulterior, la data de 25.10.2007, în baza 
documentaŃiei tehnice cadastrale nr.84060, pârâŃii şi-au întabulat şi în regim cadastral dreptul de 
proprietate asupra acestei parcele de teren, căreia i-a fost atribuit nr. cadastral 5574, înscris în CF 
nr.7842 Floreşti (f.10). 

Prin raportul de expertiză judiciară topografică întocmit în prezenta cauză de către expert tehnic 
judiciar P.M. s-a constatat, în urma măsurătorilor efectuate, faptul că amplasamentele numerelor 
cadastrale 5574 şi 5580 atribuite celor două parcele ale pârâŃilor, în suprafaŃă totală de 5409 mp, se 
suprapun integral peste amplasamentul parcelei nr.186 din tarlaua nr.51, proprietatea reclamantului, în 



suprafaŃă de 5700 mp.  De asemenea, s-a mai constatat, în urma transpunerii grafice a parcelei 
nr.186 din tarlaua nr.51, aparŃinând reclamantului şi a nr. top. 698/1, cu care se identifică imobilul 
pârâŃilor, faptul că cele două imobile în litigiu sunt amplasate în locuri diferite, respectiv parcela 
nr.186 din tarlaua nr.51 este amplasată în tabla a III-a, în timp ce nr. top. 698/1 este amplasat în tabla a 
II-a din tarlaua nr.51. Cât priveşte parcela nr.698/1 din titlul de proprietate nr.3340/3228/2006, cu care 
se identifică terenul pârâŃilor, experta a constatat că aceasta nu este reprezentată pe planul de punere în 
posesie aferent tarlalei nr.51, parcelele din tarlaua în discuŃie fiind numerotate de la 1 la n, iar cel mai 
mare număr regăsit fiind 235 (f.116, 117). 

Totodată, instanŃa de fond a mai reŃinut că deşi în cuprinsul raportului de expertiză topografică 
mai sus menŃionat experta a concluzionat în sensul existenŃei unei suprapuneri faptice (iar nu doar a 
unei suprapuneri grafice) a parcelelor de teren în litigiu, ulterior, cu ocazia lămuririlor date în şedinŃa 
camerei de consiliu din data de 14.11.2012, aceasta a arătat că raportat la amplasamentele din cele 
două titluri de proprietate ale parcelelor de teren în litigiu nu există o suprapunere faptică, reală, a 
acestora, ci doar o suprapunere grafică între amplasamentul parcelei de teren a reclamantului şi 
amplasamentul numerelor cadastrale atribuite celor două parcele de teren ale pârâŃilor; cât priveşte 
constatarea din cuprinsul raportului de expertiză topografică referitoare la existenŃa unei suprapuneri 
faptice între parcelele părŃilor experta a arătat că a formulat această concluzie întrucât cu ocazia 
măsurătorilor efectuate la faŃa locului ambele părŃi au indicat acelaşi amplasament. 

 Prin urmare, reŃinând în considerarea celor mai sus expuse că identificarea cadastrală a celor 
două parcele de teren ale pârâŃilor a fost realizată în mod eronat, întrucât amplasamentele numerelor 
cadastrale atribuite acestora se suprapun integral peste amplasamentul parcelei de teren a 
reclamantului, în temeiul art.33 alin.1 Legea nr.7/1996 instanŃa de fond a admis petitul din cererea 
reclamantului privind rectificarea de carte funciară şi a dispus rectificarea CF nr.7842 Floreşti în 
sensul radierii nr. cadastral 5574 acordat terenului în suprafaŃă de 3509 mp, înscris sub A+1, în 
favoarea pârâŃilor, precum şi rectificarea CF nr.7843 Floreşti, în sensul radierii nr. cadastral 5580 
acordat terenului în suprafaŃă de 1900 mp, înscris sub A+1, în favoarea pârâŃilor V.S. şi V.V.. 

 Cât priveşte însă petitul având ca obiect anularea celor două numere cadastrale în litigiu, 
instanŃa de fond a considerat că acesta este neîntemeiat, având în vedere că dispoziŃiile Ordinului 
nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conŃinutul şi modul de întocmire a 
documentaŃiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară nu prevăd posibilitatea anulării unui 
număr cadastral atribuit în mod greşit, procedura instituită pentru o astfel de situaŃie fiind aceea a 
repoziŃionării amplasamentului acelui număr cadastral, procedură reglementată de art.1 lit.h şi art.27 
alin.1 lit.a şi b din ordinul în discuŃie. 

 łinandu-se cont si de disp. art.274 Cpc., precum si de taxa judiciara de timbru si timbrul 
judiciar, onorariul pentru expert şi onorariul avocaŃial achitate de reclamant, conform chitanŃelor 
existente la dosar. 

Prin decizia civilă nr. 372/A din 10.09.2013 a Tribunalului Cluj, s-a admis excepŃia netimbrării 
şi s-a anulat apelul declarat de V.S., V.V., V.R., V.A. împotriva sentinŃei civile nr. 25.176/14.12.2012, 
a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul, iar apelanŃii au fost obligaŃi să plătească 
intimatului C.I. suma de 500 lei, cheltuieli de judecată în apel, respingând alte pretenŃii.  

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunal a reŃinut că 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.  

Împotriva modului de stabilire a acestei taxe, apelantul pârât nu a formulat cerere de 
reexaminare şi nici cerere de ajutor public judiciar. 

Raportat la cele expuse, Tribunalul a apreciat că sunt îndeplinite în cauză cerinŃele textului 
legal citat şi în consecinŃă în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu 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 şi, în consecinŃă, a anulat apelul declarat de V.S., V.V., V.R., V.A. împotriva 
SentinŃei civile nr. 25176/ 14.12.2012, a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul.  

IntimaŃii au solicitat obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată. Aceştia au făcut 
cheltuieli de judecată, cu angajarea unui avocat, în cuantum de 1500 lei. 



Obligarea unei părŃi, la plata cheltuielilor de judecată, se circumscrie culpei sale procesuale. 
Este adevărat, că una dintre părŃile procesului, căreia i s-au respins pretenŃiile, este considerată în culpă 
procesuală. 

Însă şi dreptul de a cere cheltuieli de judecată ca şi orice alt drept, trebuie exercitat cu bună 
credinŃă, astfel încât exercitarea acestuia să nu fie de natură a crea părŃii adverse un prejudiciu, 
susceptibil de a fi reparat pe cale a răspunderii civile delictuale.  

De aceea, în fiecare caz în parte, este necesar a se evalua, raportat la toate elementele şi 
circumstanŃele speŃei, culpa procesuală a părŃii căzute în pretenŃie, prin prisma cererii de obligare la 
cheltuieli de judecată.  

În fiecare caz în parte trebuie verificat cât reprezintă un cuantum rezonabil şi necesar pentru 
sancŃionarea culpei procesuale, pentru stabilirea sumelor ce vor fi acordate cu acest titlu. 

Este real că art.274 al.3 C.pr.c. conferă posibilitatea cenzurării onorariului de avocat, însă 
aceasta se poate face doar în condiŃiile arătate mai sus, prin raportare la culpa procesuală a unei din 
părŃi. 

Pentru aceste considerente, tribunalul a apreciat că un onorariu de 500 lei, este suficient şi 
rezonabil, pentru a sancŃiona culpa procesuală a recurentului. 

În temeiul art. 274 alin. 3 C.pr.civ. instanŃa a obligat apelanŃii să plătească intimatului C.I. suma 
de 500 lei, cheltuieli de judecată în apel, respinge alte pretenŃii.  

Împotriva acestei decizii reclamantul C.I. a declarat recurs, în termen legal, solicitând instanŃei 
admiterea acestuia, modificarea în parte a hotărârii atacate sub aspectul acordării integrale a 
cheltuielilor de judecată în apel, respectiv obligarea apelanŃilor la plata sumei de 1.500 lei şi nu de 500 
lei reprezentând onorariu avocaŃial, precum şi obligarea intimaŃilor la plata cheltuielilor de judecată în 
recurs. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că soluŃia de acordare parŃială a onorariului în apel 
s-a dat cu încălcarea dispoziŃiilor legale cuprinse în art. 274 alin. 3 C.pr.civ., motiv de recurs prevăzut 
de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. Onorariul avocaŃial a fost stabilit inter partes conform art. 127 din Statutul 
profesiei de avocat Ńinând seama de elementele prevăzute în alin. 3 al acestui text legal. 

Împrejurarea că prezenta cauză a fost soluŃionată pe excepŃie la primul termen de judecată, ca 
urmare a declarării faptului netimbrării apelului de către reclamant, prin reprezentantul său, nu 
reprezintă un motiv de reducere a onorariului avocaŃial. 

Pe de altă parte, participarea reprezentantului reclamantului la un singur termen de judecată se 
datorează conduitei apelanŃilor care nu au timbrat calea de atac deşi aveau această obligaŃie anterior 
investirii instanŃei conform art. 20 din Legea nr. 146/1997, adică la momentul temporal 02.07.2013 al 
declarării căii de atac. 

Prin urmare, partea care începe un demers procesual trebuie să-şi asume riscurile achitării 
cheltuielilor de judecată efectuată de cealaltă parte dacă se constată că se află în culpă procesuală. Se 
pot reŃine drept criterii de apreciere, îndeplinite în mod corect, cu privire la munca prestată de avocat, 
caracterul său real, adică să fi fost efectiv desfăşurată, necesar adică în lipsa ei să nu se poată realiza 
procedurile şi susŃinerile avute în vedere de judecători şi rezonabil, adică să nu fie exagerată. 

Se impune a se avea în vedere şi practica în această materie a CurŃii Europene a Drepturilor 
Omului conform căreia, partea care a câştigat procesul nu va putea obŃine rambursarea unor cheltuieli 
decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. 

PârâŃii intimaŃi V.S., V.V., V.R. şi V.A., 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, Curtea reŃine 
următoarele: 

Astfel, împotriva sentinŃei civile nr. 25.176 din 14.12.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pârâŃii 
V.S., V.V., V.R. şi V.A. au declarat apel, înregistrat la data de 02.07.2013 (f.3 dosar apel). 

Pentru termenul de judecată din 10.09.2013, tribunalul a dispus citarea pârâŃilor cu menŃiunea 
de a achita o taxă judiciară de timbru de 4 lei şi 0,15 lei timbru judiciar, sub sancŃiunea anulării 
apelului (f.4, f.5 dosar apel). 

În şedinŃa publică din data de 10.09.2013, reprezentatul apelanŃilor, avocat P.S. a arătat că 
apelanŃii nu înŃeleg să achite timbrajul şi vor încerca să rezolve situaŃia acestui teren într-o altă 
manieră. Raportat la neîndeplinirea obligaŃiilor stabilite în sarcina apelanŃilor şi susŃinerea 



reprezentantului acestora, instanŃa a invocat şi a pus în discuŃie excepŃia netimbrării apelului. 
Reprezentantul apelanŃilor a solicitat admiterea excepŃiei şi aprecierea măsurii în care vor fi obligaŃi 
intimaŃii la plata cheltuielilor de judecată în temeiul art. 274 alin. 3 C.pr.civ., iar reprezentantul 
intimatului a solicitat admiterea excepŃiei, anularea apelului ca netimbrat, cu cheltuieli de judecată. 

Curtea constată că reclamantul intimat a dovedit cuantumul cheltuielilor de judecată în valoare 
de 1.500 lei, cu titlu de onorariu avocaŃial prin chitanŃa nr. 335 din 02.09.2013 anexată la f.7 din 
dosarul de apel. 

Conform 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. 

Potrivit art. 274 alin.1 C.pr.civ., partea care cade în pretenŃii va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată, iar alin. 3 al aceluiaşi text legal prevede că, judecătorii au însă 
dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaŃilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul 
onorariilor minimale, or 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 mai sus evocat, cheltuielile de judecată efectuate de părŃi vor fi 
suportate în final de partea care cade în pretenŃii, adică de acea 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 V.S., V.V., V.R., V.A. sunt părŃile aflate în culpă procesuală întrucât prin decizia 
civilă nr. 372/A din 10.09.2013 a Tribunalului Cluj, pronunŃată în dosar nr. 12667/211/2008, s-a admis 
excepŃia netimbrării şi s-a anulat apelul declarat de V.S., V.V., V.R., V.A. împotriva sentinŃei civile nr. 
25.176/14.12.2012, a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul, iar reclamantul intimat 
C.I., prin avocatul său ales, dl. D.C., a solicitat obligarea apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată 
reprezentând onorariu avocaŃial, onorariu dovedit prin chitanŃa depusă la fila f.7 din dosarul de apel 
care atestă plata sumei de 1500 lei cu acest titlu. 

Cu toate acestea, instanŃa de apel s-a limitat a menŃiona că deşi pârâŃii sunt în culpă procesuală, 
un onorariu de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată este suficient şi rezonabil, pentru a sancŃiona 
culpa procesuală a acestora.  

 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”. 
Împrejurarea că apelul pârâŃilor a fost soluŃionat pe excepŃie, la primul termen de judecată, ca 

urmare a invocării excepŃiei nelegalei timbrări a apelului de către tribunal, nu reprezintă un motiv de 
reducere a onorariului avocaŃial. 

Pe de altă parte, participarea reprezentantului reclamantului intimat la un singur termen de 
judecată se datorează conduitei pârâŃilor apelanŃilor care nu au timbrat calea de atac, deşi aveau această 
obligaŃie anterior investirii instanŃei conform art. 20 din Legea nr. 146/1997, adică la data de 
02.07.2013 când a fost declarată calea de atac. 

Prin urmare, partea care începe un demers procesual trebuie să-şi asume riscurile achitării 
cheltuielilor de judecată efectuată de cealaltă parte dacă se constată că se află în culpă procesuală.  

Având în vedere faptul că onorariul avocaŃial a fost stabilit de reclamantul intimat cu avocatul 
său ales, în cuantum de 1500 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 reclamant în apel, care a fost în mod real 
făcută şi în limita unui cuantum rezonabil, astfel încât în mod nelegal tribunalul a acordat 
reclamantului intimat 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.9 C.pr.civ., astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va admite recursul declarat de 
reclamantul C.I. împotriva deciziei civile nr. 372/A din 10.09.2013 a Tribunalului Cluj, pronunŃată în 
dosar nr. 12667/211/2008, pe care o modifică în parte, după cum urmează: 

Obligă apelanŃii să plătească intimatului C.I. suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată, cu titlu de 
onorariu avocaŃial, în loc de suma de 500 lei, cu acelaşi titlu, pentru apel, înlăturând dispoziŃia din 
decizie referitoare la „respingerea altor pretenŃii” şi menŃinând restul dispoziŃiilor din decizia recurată.  

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea va obliga 
intimaŃii V.S., V.V., V.R. şi V.A., aflaŃi în culpă procesuală, să plătească recurentului suma de 1.000 
lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul avocaŃial dovedit prin chitanŃa de plată 
anexată la f. 11 din dosar. 

 
23. Rectificare de carte funciară. Intabulare asupra unui teren cu privire la 

care nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate pârâtului. Admitere şi radierea înscrierii 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4044 din 18 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 5.943 din 13.06.2912 a Judecătoriei Baia Mare, s-a admis cererea 
reclamantului M.S., împotriva pârâŃilor B.I. şi B.M. şi s-a respins cererea reconvenŃională formulată de 
pârâŃii B.I. şi B.M. în contradictoriu cu M.S., COMISIA LOCALĂ BAIA SPRIE DE APLICARE A 
LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi COMISIA JUDEłEANĂ MARAMUREŞ DE APLICARE A 
LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi în consecinŃă, s-a dispus radierea înscrierii din CF 295 Satu Nou 
de Sus şi din CF 678 Satu Nou de Sus a dreptului de proprietate înscris în favoarea lui B.G. sub B3 şi 
B4 respectiv sub B1 şi în favoarea pârâtei B.M., sub B3, asupra suprafeŃei de 1500 mp. aferentă 
nr.topo. 844/2/1. 

S-a dispus înscrierea în CF în favoarea reclamantului, după întocmirea unui plan de 
amplasament vizat de OCPI Maramureş, a dreptului de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp 
aferentă nr.topo. 844/2, localizată între repere 1-2-34-15-16-17-1, haşurată cu galben în anexa 3 a 
raportului de expertiză întocmit de d-nul expert ing. K.T.. 

Au fost obligaŃi pârâŃii la plata în solidar a sumei de 2708 RON cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut că reclamantului i s-a eliberat 
titlul de proprietate 60111/10/12.11.1992 în urma cererii de reconstituire a dreptului de proprietate 
înregistrat la Comisia locală Baia Sprie sub nr. 1168/18.03.1991. 

Prin această cerere, reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei 
suprafeŃe de 1000 mp (0,10 ha) teren intravilan aferent casei de locuit. 



B.G., antecesorul pârâtei, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeŃe 
de 0,32 ha teren intravilan, asupra unei suprafeŃe extravilane de 0,33 ha în „Pohý” şi asupra unei 
suprafeŃe de 0,18 ha situată în locul numit „Moldanca”. 

În urma acestei cereri, lui B.G. i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 60111/19/1992 asupra unei 
suprafeŃe de 8600 mp, din care în intravilan 3400 mp. 

B.G. şi-a înscris dreptul de proprietate dobândit în baza titlului 60111/18/1992 în CF 678 Satu 
Nou de Sus asupra nr.topo. 534/1, nr.topo. 535, nr.topo. 744 şi nr.topo. 844/2/1. 

Ulterior, dreptul de proprietate asupra acestor terenuri se înscrie ca urmare a moştenirii, în 
favoarea pârâtei. 

Din expertiza efectuată în cauză a reieşit că identificându-se terenul asupra căruia B.G. a fost 
pus în posesie, identificare ce s-a făcut în funcŃie de procesul verbal de punere în posesie al acestuia, s-
a constatat că întabularea în CF 678 s-a făcut asupra unei alte suprafeŃe decât cea reconstituită în 
proprietate antecesorului pârâtei. Respectiv, lui B.G. nu i-a fost reconstituit prin titlul de proprietate 
60111/19/1992, dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă nr.topo. 844/2 delimitată 
de punctele 1-2-34-15-16-17-1 (anexa grafică 3 a raportului de expertiză întocmit în prezenta cauză). 

Deşi lui B.G. nu i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp 
delimitată mai sus, totuşi şi-a înscris în CF 678 Satu Nou de Sus dreptul de proprietate asupra acestei 
parcele, întabulându-şi 1500 mp aferenŃi nr.topo. 844/2/1. 

În realitate, din nr.topo. 844/2, lui B.G. i s-a reconstituit, prin titlul de proprietate 
60111/19/1992, o suprafaŃă de 1442 mp aferentă punctelor 2-3-4-30-44-22-23-10-11-12-13-14-15-34-
2 din anexa grafică 3 a raportului de expertiză întocmit în prezenta cauză. 

Aşadar, înscrierea în CF 678 Satu Nou de Sus a dreptului de proprietate a lui B.G. asupra 
suprafeŃei de 1500 mp aferentă nr.topo. 844/2/1 este greşită întrucât acestuia nu i-a fost reconstituit 
dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă acestui nr. topo. astfel cum a fost delimitată 
mai sus. 

Înscrierea în CF poate fi făcută numai în temeiul actului care dovedeşte dreptul de proprietate şi 
numai asupra imobilului cu privire la care solicitantul are drept de proprietate. 

Prin urmare, în temeiul art. 34 pct. 4 din Legea 7/1996 a fost rectificat CF 678 Satu Nou de Sus 
cu privire la suprafaŃa de 240 mp aferentă nr.topo. 844/2. 

DiferenŃa de suprafaŃă aferentă nr.topo. 844/2 nu a fost reconstituită în proprietate 
reclamantului prin titlul de proprietate 60111/10/1992, conform expertizei efectuată în cauză (potrivit 
expertizei întocmită în prezentul dosar, reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra 
unei suprafeŃe de 240 mp aferentă nr.topo. 844/2 şi asupra unei suprafeŃe de 760 mp aferentă nr.topo. 
845 din CF 202). 

Asupra acestei diferenŃe, mai precis asupra suprafeŃei de 1442 mp aferentă nr.topo. 844/2 
reconstituită prin titlul de proprietate 60111/19/1992 în favoarea lui B.G. nu s-a dispus înscrierea în CF 
în favoarea acestuia întrucât pârâŃii nu au solicitat acest lucru, după cum nu au solicitat înscrierea în 
CF a dreptului de proprietate asupra parcelei de 1500 mp reconstituită prin titlul menŃionat 
antecesorului pârâtei, astfel cum a fost identificată corect prin expertiza topografică efectuată în cauză, 
aceştia fiind singurii interesaŃi să o ceară.  

Astfel, în raportul de expertiză efectuat în prezenta cauză, d-nul expert a arătat că parcela de 
1500 mp reconstituită în favoarea lui B.G. prin titlul de proprietate 60111/19/1992 se compune din 
suprafaŃa de 1442 mp aferentă nr.topo. 844/2, asupra unei suprafeŃe de 36 mp aferentă nr.topo. 845 şi 
asupra unei suprafeŃe de 22 mp aferentă nr.topo. 844/1). 

Odată văzut cui i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă 
nr.topo. 844/2 (aceasta fiind de fapt suprafaŃa de teren litigioasă), s-a analizat, din perspectiva cererii 
reconvenŃionale, cine era îndreptăŃit să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra acestui imobil. 

Terenul de sub nr. topo. 844/2 a fost transcris în CF 678 Satu Nou de Sus din CF 295 Satu Nou 
de Sus. 

Anterior cooperativizării terenul de sub nr.topo. 844/2 a constituit proprietatea lui B.M. şi purta 
denumirea „hotarul Puiuluii”. 

PârâŃii nu au dovedit că B.M. a fost antecesoarea lui B.G. cel care a solicitat reconstituirea 
dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991 şi nici că acesta (B.G.) l-a cerut. În cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate formulată de B.G. nu se regăseşte vreun teren cu denumirea „În 



hotarul Puiului”. Dreptul de proprietate se reconstituie conform art. 10 alin. 3 din Legea 18/1991 la 
cerere şi în favoarea foştilor proprietari ai terenurilor cooperativizate sau moştenitorilor acestora (art. 8 
alin. 2 din Legea 18/1991). 

Aşadar, pârâŃii nu au demonstrat îndreptăŃirea autorului lor, B.G., asupra suprafeŃei de 240 mp 
aferentă nr.topo. 844/2, nici că a solicitat-o şi nici că ei au formulat cerere de reconstituire a dreptului 
de proprietate asupra acesteia în baza Legii 18/1991. 

Prin decizia civilă nr. 89/A din 15.04.2013 a Tribunalului Maramureş, s-a respins excepŃia 
tardivităŃii formulării aderării la apel de către apelanta B.M., excepŃie invocată de intimatul M.S.. 

S-a respins apelul declarat de apelantul B.I. împotriva sentinŃei civile nr. 5943/13.06.2012, 
pronunŃată de Judecătoria Baia Mare şi aderarea la apel declarată împotriva aceleiaşi sentinŃe de 
apelanta B.M.. 

S-a respins cererea intimatului M.S. de obligare a apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată în 
apel. 

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că reclamantul intimat deŃine Titlul de 
proprietate 60111/10/1992 pentru 1000 mp. teren intravilan „Ogradă”. 

PârâŃii apelanŃi (respectiv autorul lor) au Titlul de proprietate 60111/19/1992 pentru 3400 în 
intravilan. 

Expertiza efectuată în cauză a stabilit în mod cert că întabularea în CF a titlului de proprietate 
al autorului pârâŃilor apelanŃi este eronată. 

Aşadar, înscrierea în CF 678 Satu Nou de Sus a dreptului de proprietate a lui B.G. asupra 
suprafeŃei de 1500 mp. aferentă nr.topo. 844/2/1 este greşită întrucât acestuia nu i-a fost reconstituit 
dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă acestui nr. topo. astfel cum a fost delimitată 
mai sus. 

Raportat la această constatare, în mod corect prima instanŃă a aplicat disp. art. 34 pct. 4 din 
Legea 7/1996 şi a rectificat CF 678 Satu Nou de Sus cu privire la 240 mp – top. 844/2. 

De asemenea, corect s-a reŃinut că suprafaŃa de 240 mp identificat mai sus s-a reconstituit 
corect reclamantului, pârâŃii apelanŃi nedovedind vocaŃia autorului lor la această suprafaŃă. Anterior 
cooperativizării terenul de sub nr.topo. 844/2 a constituit proprietatea lui B.M. şi purta denumirea 
„Hotarul Puiului”. 

PârâŃii nu au dovedit că B.M. a fost antecesoarea lui B.G. cel care a solicitat reconstituirea 
dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991 şi nici că acesta (B.G.) l-a cerut. În cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate formulată de B.G. nu se regăseşte vreun teren cu denumirea „În 
hotarul Puiului”. 

Raportat la considerentele de mai sus, şi soluŃia instanŃei asupra cererii reconvenŃionale este 
corectă. 

Apelul a fost respins în considerarea aspectelor de mai sus. 
Cererea intimatului M.S., de obligare a apelanŃilor la plata cheltuielilor de judecată în apel a 

fost respinsă raportat la nedovedirea achitării acestuia cu chitanŃă fiscală în condiŃiile legii. 
Împotriva acestei decizii, pârâŃii B.I. şi B.M. au declarat recurs, în termen legal, solicitând 

instanŃei admiterea acestuia, casarea hotărârii recurate şi rejudecând cauza, admiterea apelului şi a 
cererii de aderare la apel, şi în consecinŃă, respingerea acŃiunii reclamantului M.S. având ca obiect 
rectificarea înscrierii dreptului de proprietate din CF nr. 295 Satu Nou de Sus şi din CF nr. 678 Satu 
Nou de Sus în favoarea numitului B.G. şi respectiv în favoarea pârâtei B.M., cu drept de moştenire 
după B.G., asupra suprafeŃei de 1500 mp., teren aferent nr. top. 844/2/1. 

În motivarea recursului, pârâŃii au arătat că intimatul M.S. deŃine titlul de proprietate nr. 
60111/20 pentru suprafaŃa de 1000 mp. teren denumit „Ogradă” situat în Satu Nou de Sus, iar 
suprafaŃa de 240 mp., aferentă terenului menŃionat, a fost lot ajutător al lui M.S. şi din punct de vedere 
topografic este identificat ca având nr. top.844/2 şi a fost proprietatea numitei BerinŃan Măria, înscrisă 
în CF nr. 295 Satu Nou de Sus, soacra lui B.G.. Tot terenul înscris în CF nr. 295 Satu Nou de Sus pe 
BerinŃan Măria, a avut suprafaŃa de 1.748 mp. şi nr. top. 844/2. 

Au mai arătat pârâŃii că numitul B.G. a primit titlul de proprietate din terenul menŃionat mai sus 
pe o suprafaŃa de 1.500 mp., teren denumit „Postata Puiului”, care se suprapune peste suprafaŃa de 240 
mp. teren denumit „Ogradă”, pentru care deŃine titlul de proprietate intimatul M.S., aşa cum rezultă din 
raportul de expertiză. 



PârâŃii susŃin că, în acest dosar, prin cerere reconvenŃională, au solicitat anularea în parte a 
titlului de proprietate eliberat intimatului reclamant M.S. pentru suprafaŃa de 240 mp., teren cu nr. top. 
844/2, care a format proprietatea tabulară a antecesoarei pârâŃilor, numita BerinŃan Măria şi să se 
suplimenteze titlul de proprietate eliberat numitului B.G. cu suprafaŃa de 240 mp. teren cu nr. top. 
844/2, conform înscrierii din C.F.nr. 295 Satu Nou de Sus, pentru întregul teren deŃinut de către 
antecesoarea pârâŃilor la înscrierea în CAP. 

PârâŃii apreciază că cerere lor reconvenŃională în mod nelegal a fost respinsă de către instanŃe 
pe considerentul că nu aveau calitate, că nu au solicitat tot terenul şi că expertul a considerat că au 
intabulat în mod greşit titlul de proprietate. 

În opinia pârâŃilor, întabularea titlului de proprietate eliberat numitului B.G. nu este greşită, 
dacă se suplimentează titlul de proprietate eliberat acestuia cu suprafaŃa de 240 mp. teren cu nr. top. 
844/2, înscris în CF nr. 295 Satu Nou de Sus. 

Prin urmare, motivarea instanŃei că în speŃă sunt întrunite cerinŃele prevăzute de art. 34 pct. 4 
din Legea nr. 7/1996 pentru reclamantul M.S. este greşită. 

Reclamantul intimat M.S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, 
menŃinerea hotărârii atacate precum şi obligarea recurenŃilor la plata cheltuielilor de judecată (f.10-11) 

În susŃinerea poziŃiei procesuale, reclamantul intimat a arătat că a fost pus în posesie cu 
suprafaŃa de 1.000 mp. în locul denumit „Ograda”, fiind eliberat ulterior titlul de proprietate nr. 
60.111/10. La punerea în posesie a participat şi autorul recurentului, astfel încât comisia a stabilit 
forma şi locul parcelei în teren. 

După decesul antecesorului recurentului, pârâŃii au întocmit un plan de amplasament şi 
delimitare şi s-au întabulat cu terenul în suprafaŃă de 1.500 mp. în C.F.nr. 678 Satu Nou de Sus fără a 
Ńine cont de procesele-verbale de punere în posesie, astfel încât terenurile se suprapun pe suprafaŃa de 
240 mp. teren. 

Prin urmare, întabularea recurenŃilor trebuie anulată deoarece nu corespunde formei parcelelor 
înscrise în procesele-verbale de punere în posesie. 

Pârâtele intimate COMISIA LOCALĂ BAIA SPRIE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI 
FUNCIAR şi COMISIA JUDEłEANĂ MARAMUREŞ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI 
FUNCIAR, deşi legal citate, 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: 

La termenul de judecată din data de 18.10.2013, Curtea a invocat excepŃia inadmisibilităŃii 
motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, 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, recurenŃii nu mai pot 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 nu este motivată în drept, în realitate prin criticile pe care se 
sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată 
sau modificată, ci vizează motive de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanŃei de apel, memoriul 
de recurs conŃine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă o analiză a 
nelegalităŃii deciziei instanŃei de apel, 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, în marea lor majoritate, motivele de recurs conŃin critici de 
netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluŃiei istoricului cauzei, ale relaŃiei dintre 
recurenŃi şi intimat, ale stării de fapt, ale probaŃiunii administrate în cauză, etc., singurul motiv de 
nelegalitate conŃinut în memoriul de recurs şi care s-ar putea circumscrie punctului 9 al art. 304 
C.pr.civ., fiind cel referitor la aplicarea greşită a prevederilorart.34 pct.4 din legea nr.7/1996. 

Toate celelalte 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 şedinŃa publică din 18.10.2013, Curtea, din oficiu, în temeiul art.316 raportat la art.294 alin.1 
C.pr.civ., a invocat excepŃia inadmisibilităŃii cererii având ca obiect acordarea unui teren în 
compensarea celor 240 mp, pe lungimea terenului. 

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. 294 alin. 
1 C.pr.civ. prevede că, în apel nu se poate schimba calitatea părŃilor, cauza sau obiectul cererii de 
chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. 

Având în vedere că recurentul a solicitat pentru prima dată în calea extraordinară de atac a 
recursului acordarea unui teren în compensarea celor 240 mp, pe lungimea terenului, cerere cu care 
prima instanŃă nu a fost învestită în mod legal, Curtea apreciază că aceasta are caracterul unei cereri 
noi motiv pentru care în temeiul art. 137 alin. 1 coroborat cu art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 
C.pr.civ., va admite excepŃia inadmisibilităŃii invocată din oficiu. 

În privinŃa motivului de nelegalitate invocat de recurenŃi Curtea reŃine că în mod corect, pe 
baza analizării întregului material probator, instanŃele de fond au constatat că reclamantul a solicitat 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeŃe de 1000 mp teren intravilan aferent casei 
de locuit prin cererea înregistrată la Comisia locală Baia Sprie sub nr. 1168/18.03.1991, iar prin Titlul 
de proprietate 60111/10/12.11.1992 i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de teren 
solicitată. 

B.G., antecesorul pârâtei, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeŃe 
de 0,32 ha teren intravilan, asupra unei suprafeŃe extravilane de 0,33 ha în „Pohý” şi asupra unei 
suprafeŃe de 0,18 ha situată în locul numit „Moldanca” şi, în consecinŃă, i s-a eliberat Titlul de 
proprietate nr. 60111/19/1992 asupra unei suprafeŃe de 8600 mp, din care în intravilan 3400 mp. 

B.G. şi-a înscris dreptul de proprietate dobândit în baza Titlului 60111/18/1992 în CF nr. 678 
Satu Nou de Sus asupra nr. top. 534/1, nr.top. 535, nr.top. 744 şi nr.top. 844/2/1, iar ulterior, dreptul de 
proprietate asupra acestor terenuri s-a înscrise în favoarea pârâtei, cu titlu de moştenire. 

Terenul de sub nr. top. 844/2 a fost transcris în CF nr. 678 Satu Nou de Sus din CF nr. 295 Satu 
Nou de Sus. 

Anterior cooperativizării, terenul de sub nr.top. 844/2 a constituit proprietatea tabulară a lui 
B.M. şi era denumit „hotarul Puiuluii”. 



PârâŃii nu au dovedit că proprietara tabulară B.M. a fost antecesoarea lui B.G., cel care a 
solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991 şi nici că acesta (B.G.) l-a 
solicitat prin cerere conform legii fondului funciar. În cererea de reconstituire a dreptului de 
proprietate formulată de B.G. nu se regăseşte vreun teren cu denumirea „În hotarul Puiului”.  

Dreptul de proprietate se reconstituie conform art. 10 alin. 3 din Legea 18/1991 la cerere şi în 
favoarea foştilor proprietari ai terenurilor cooperativizate sau moştenitorilor acestora (art. 8 alin. 2 din 
Legea 18/1991). 

Aşadar, pârâŃii nu au demonstrat îndreptăŃirea autorului lor, B.G., asupra suprafeŃei de 240 mp 
aferentă nr.top. 844/2, nici că a solicitat-o şi nici că ei au formulat cerere de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra acesteia în baza Legii 18/1991. 

Din raportul de expertiză administrat în cauză a reieşit că nu există identitate între terenul 
asupra căruia B.G. a fost pus în posesie şi terenul întabulat în cartea funciară şi s-a constatat că 
întabularea în CF nr. 678 Satu Nou de Sus s-a făcut asupra unei alte suprafeŃe de teren decât cea 
reconstituită în proprietate antecesorului pârâtei.  

Astfel, în mod corect s-a stabilit că numitului B.G. nu i-a fost reconstituit prin Titlul de 
proprietate 60111/19/1992, dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă nr.top. 844/2 
delimitată de punctele 1-2-34-15-16-17-1 (anexa grafică 3 a raportului de expertiză întocmit în 
prezenta cauză) însă acesta totuşi şi-a înscris în CF nr. 678 Satu Nou de Sus, dreptul de proprietate 
asupra acestei parcele, întabulându-şi 1500 mp aferenŃi nr.top. 844/2/1. 

În realitate, din nr.top. 844/2, lui B.G. i s-a reconstituit, prin Titlul de proprietate 
60111/19/1992, o suprafaŃă de 1442 mp aferentă punctelor 2-3-4-30-44-22-23-10-11-12-13-14-15-34-
2 din anexa grafică 3 a raportului de expertiză întocmit în prezenta cauză. 

Aşadar, înscrierea în CF nr. 678 Satu Nou de Sus a dreptului de proprietate a lui B.G. asupra 
suprafeŃei de 1500 mp aferentă nr.top. 844/2/1 este eronată întrucât acestuia nu i-a fost reconstituit 
dreptul de proprietate asupra suprafeŃei de 240 mp aferentă acestui nr. top. astfel cum a fost delimitată. 

Conform art.34 din Legea nr.7/1996, “Orice persoană interesată poate cere rectificarea 
înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a 
constatat că: 4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanŃă cu situaŃia reală actuală a 
imobilului”. 

Având în vedere că înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară a autorului pârâtei a 
fost greşită cu privire la suprafaŃa de 240 mp aferentă nr.top. 844/2 în mod legal, cu respectarea 
prevederilor textului legal mai sus indicat instanŃele de fond au dispus rectificarea CF nr. 678 Satu Nou 
de Sus.  

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speŃă nu sunt îndeplinite cerinŃele 
prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca 
nefondat recursul declarat de pârâŃii B.I. şi B.M. împotriva deciziei civile nr. 89/A din 15.04.2013 a 
Tribunalului Maramureş, pronunŃată în dosarul nr. 4423/182/2010, pe care o menŃine ca fiind legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 coroborat cu art.274 alin.1 C.pr.civ., Curtea va obliga 
recurenŃii, aflaŃi în culpă procesuală, să plătească intimatului M.S. suma de 500 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs, reprezentând onorariul avocaŃial dovedit prin chitanŃa de plată anexată la f.12 din 
dosar. 

 
24. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere de schimbare a 

denumirii proprietarului societate comercială. Refuzul achitării tarifului de 0,5% din 
valoarea imobilului. Respingere. 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4037 din 18 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 19.118 din data de 08.10.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins 

plângerea formulată de petenta SC G.R.A.R. SA , împotriva încheierii de carte funciară nr. 
140898/2011, ca neîntemeiată.  

 Pentru a pronunŃa această hotărâre judecătorească, instanŃa de fond a constatat că prin cererea 
înregistrată la OCPI Cluj-Napoca la data de 10.10.2011, petenta SC G.R.A.R. SA a solicitat 
schimbarea denumirii societăŃii comerciale în cartea funciară nr. 137986 Cluj-Napoca, pentru imobilul 
cu nr. cadastral 23708/3/XLV, situat în Cluj-Napoca, PiaŃa M., bl.13, mezanin, din SC A.R.A. SA în 
SC G.R.A.R. SA. 



Prin Încheierea nr. 116039 din data de 31.10.2011 s-a respins cererea petentei de schimbare a 
denumirii societăŃii comerciale în cartea funciară nr. 137986 Cluj-Napoca pentru imobilul cu nr. topo. 
23708/3/XLV, proprietatea tabulară a SocietăŃii A.R.A. SA – Cluj, motivat de faptul că la dosarul nr. 
116039 sunt depuse acte în copii fără a fi îndeplinite prevederile art. 47 din Legea nr. 7/1996, 
actualizată, nu au fost îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 7/1996, lipsind şi tariful 
prevăzut de Ordinul nr. 39/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de ANCPI.  

La data de 08.12.2011, petenta formulat cererea de reexaminare a Încheierii de respingere nr. 
116039, prin care a solicitat înscrierea noii denumiri a proprietarului din SC A.R.A. SA în SC 
G.R.A.R. SA fără achitarea taxei de fuziune de 0,5% din valoarea imobilului, iar prin Încheierea nr. 
140899 din data de 22.12.2011, s-a respins cererea înaintată de SC G.R.A.R. SA pentru reexaminarea 
încheierii nr. 116039/2011.  

Prin plângerea formulată în prezenta cauză, petenta a solicitat anularea dispoziŃiilor încheierii 
nr. 140898/2011, respectiv să se dispună înscrierea în CF a schimbării denumirii proprietarului din SC 
A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA, fără achitarea taxei de fuziune de 0,5% din valoarea imobilului, aşa 
cum a solicitat iniŃial prin cererea având ca obiect înscrierea în cartea funciară a schimbării denumirii 
proprietarului imobilului identificat cu nr. cadastral 251414-C1-U35, nr. topografic 23708/S/XLV, 
înscris în CF nr. 251414-C1-U35 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 137986) UAT Cluj-
Napoca, pentru care a fost constituit dosarul nr. 116039/2011 de BCPI Cluj-Napoca.  

Cu privire la schimbarea denumirii, instanŃa a reŃinut că, prin Încheierea nr. 193 din 01.09.2011 
pronunŃată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 58434/3/2011 s-a dispus radierea din registrul 
comerŃului de la Oficiu Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a SC G.A. SA, ca 
urmare a fuziunii prin absorbŃia acesteia de către SC A.R.A. SA. Totodată, prin aceeaşi încheiere s-a 
dispus înregistrarea în registrul comerŃului de la Oficiu Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti a menŃiunilor cu privire la fuziunea prin absorbŃia sus menŃionată, a menŃiunilor privitoare la 
schimbarea denumirii din SC A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA.  

Raportat la cele menŃionate, instanŃa de fond a reŃinut că, în prezenta cauză au avut loc două 
operaŃiuni, cea dintâi de fuziune prin absorbŃie în urma căreia A.R.A. SA a absorbit SC G.A. SA, iar 
ulterior o schimbare de denumire a acesteia din SC A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA. 

Fuziunea este o operaŃiune prin care se realizează o concentrare a societăŃilor comerciale şi are 
două forme: absorbŃia şi contopirea. AbsorbŃia constă în înglobarea de către o societate a unei sau mai 
multor societăŃi comerciale care îşi încetează existenŃa. Ca efect al fuziunii prin absorbŃie, patrimoniul 
societăŃii absorbite se transmite către patrimoniul societăŃii absorbante, care se modifică implicit. 

Raportat la aspectele menŃionate anterior, instanŃa de fond a constatat că petenta a devenit 
proprietarul imobilului înscris în CF nr. 251414-C1-U35 Cluj-Napoca în urma fuziunii prin absorbŃie, 
operaŃiune juridică dispusă prin Încheierea nr. 193/1.09.2011 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti – 
SecŃia a IV-a Comercială în dosarul nr. 58434/3/2011 şi nu a avut loc o simplă schimbare a denumirii 
proprietarului de carte funciară (care nu ar fi implicat o operaŃiune anterioară de modificare a 
patrimoniului societăŃii).  

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Ordinul ministrului administraŃiei şi 
internelor nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de AgenŃia NaŃională de 
Cadastru şi Publicitate imobiliară ,,persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor 
prevăzute de prezentul ordin au obligaŃia de plată a tarifelor, cu excepŃia situaŃiilor în care prin lege se 
prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora”. Totodată, în baza art. 2.4. din anexa nr. 1 din 
actul normativ menŃionat anterior, tarifele pentru notări, sunt diferenŃiate, astfel pentru 
fuziune/diviziune tariful este de 0, 5% din valoarea din act, dar nu mai puŃin de 60 lei pentru fiecare 
imobil, iar dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulaŃie a bunurilor imobile stabilită 
prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din 
urmă, iar dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil, 
respectiv alte notări, inclusiv radiere, tariful este de 60 de lei. 

Raportat la acestea, instanŃa de fond a reŃinut că, motivele invocate de petentă privind faptul că 
taxa de 0,5% din valoarea imobilului se aplică în cazul fuziunii/divizării în situaŃia în care 
persoana/persoanele juridice implicate îşi schimbă natura juridică, deci se naşte o altă persoană juridică 
sau cea existentă se divide în mai multe unităŃi distincte, iar imobilele deŃinute necesită o înregistrare 



ca efect al acestor transformări, nu pot determina admiterea plângerii sale având în vedere că textul 
legal menŃionat nu face o astfel de distincŃie. 

În concluzie, petenta nu se poate prevala de dispoziŃiile cuprinse în pct. 2.4. – 2.4.2. din anexa 1 
la Ordinul ANCPI nr. 39/2009, unde se menŃionează că notările (inclusiv radierea) se taxează cu 60 lei, 
întrucât în cauză a avut loc o absorbŃie în urma căreia patrimoniul societăŃii absorbante a fost 
modificat, iar împrejurarea că s-au păstrat datele de identificare ale SC A.R.A. SA nu reprezintă temei 
pentru a fi exonerată de la plata taxei de 0,5 % solicitată de OCPI Cluj pentru înscrierea menŃiunilor 
solicitate în cartea funciară nr. 251414-C1-U35 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 
137986) UAT Cluj-Napoca. 

Pentru toate aceste considerente, instanŃa de fond a respins ca neîntemeiată plângerea formulată 
de către petenta S.C. G.R.A.R. S.A. împotriva încheierii de carte funciară nr. 140898/2011. 

Prin decizia civilă nr. 145/A din 20 martie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de reclamanta SC G.R.A.R. SA împotriva sentinŃei civile nr. 19118 din 08.10.2012, a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost menŃinută în totul.  

Pentru a pronunŃa această decizie, tribunalul a reŃinut că prin încheierea nr. 116038/28.10.2011 
a fost respinsă de către OCPI Cluj - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca cererea 
de schimbare a denumirii SC A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA. 

Prin încheierea nr. 116039 din data de 31.10.2011 s-a respins cererea petentei de schimbare a 
denumirii societăŃii comerciale în cartea funciară nr. 137986 Cluj-Napoca pentru imobilul cu nr. topo. 
23708/3/XLV, proprietatea tabulară a SocietăŃii de A.R.A. SA – Cluj, motivat de faptul că la dosarul 
nr. 116039 sunt depuse acte în copii fără a fi îndeplinite prevederile art. 47 din Legea nr. 7/1996, 
actualizată, nu au fost îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 7/1996, lipsind şi tariful 
prevăzut de Ordinul nr. 39/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de ANCPI.  

La data de 08.12.2011, petenta formulat cererea de reexaminare a Încheierii de respingere nr. 
116039, prin care a solicitat înscrierea noii denumiri a proprietarului din SC A.R.A. SA în SC 
G.R.A.R. SA fără achitarea taxei de fuziune de 0,5% din valoarea imobilului, iar prin Încheierea nr. 
140899 din data de 22.12.2011, s-a respins cererea înaintată de SC G.R.A.R. SA pentru reexaminarea 
încheierii nr. 116039/2011.  

Prin plângerea formulată în prezenta cauză, petenta a solicitat anularea dispoziŃiilor încheierii 
nr. 140898/2011, respectiv să se dispună înscrierea în CF a schimbării denumirii proprietarului din SC 
A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA, fără achitarea taxei de fuziune de 0,5% din valoarea imobilului, aşa 
cum a solicitat iniŃial prin cererea având ca obiect înscrierea în cartea funciară a schimbării denumirii 
proprietarului imobilului identificat cu nr. cadastral 251414-C1-U35, nr. topografic 23708/S/XLV, 
înscris în CF nr. 251414-C1-U35 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 137986) UAT Cluj-
Napoca, pentru care a fost constituit dosarul nr. 116039/2011 de BCPI Cluj-Napoca.  

Deşi apelanta arată că a avut loc un proces de fuziune apreciază că nu se găseşte în situaŃia 
prevăzută la punctul 2.4-2.4.2 din anexa 1 la Ordinul ANCPI nr. 39/2009 potrivit căreia notările, 
respectiv radierile efectuate în baza acestui ordin se taxează cu 0,5% din valoarea imobilului. 

În argumentarea acestei susŃineri apelanta învederează că procesul de fuziune a presupus din 
partea societăŃii absorbante preluarea patrimoniului societăŃii absorbite şi schimbarea denumirii sale 
din A. în G.R., imobilul în cauză rămânând, în continuare, în patrimoniul său. 

Astfel, ceea ce s-a schimbat a fost doar denumirea proprietarului imobilului cu nr. cadastral 
251414-C1-U35, nr. topografic 23708/S/XLV, înscris în CF nr. 251414-C1-U35 (provenită din cartea 
funciară de pe hârtie cu nr. 137986) UAT Cluj-Napoca, datele de identificare iniŃiale păstrându-se în 
continuare. 

Tribunalul a reŃinut că în mod corect instanŃa de fond a considerat că faŃă de dispoziŃiile de la 
punctul 2.4-2.4.2 din anexa nr.1 la Ordinul ANCPI nr.39/ 2009 care prevăd că tariful pentru 
notare(radiere), în caz de fuziune/divizare este de 0,5% din valoarea imobilului privitor la care se 
solicită efectuarea operaŃiunii, apelanta nu poate fi exonerată de la plata acestei taxe pe care OCPI a 
solicitat-o. 

Contrar susŃinerilor apelantei, legiuitorul a stabilit acest tarif independent de modalitatea în care 
a operat fuziunea şi de împrejurarea că datele de identificare ale celei dintâi societăŃi au rămas 
neschimbate. 



În speŃă, cererea de notare adresată Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca 
de către apelantă a avut ca justificare procesul de fuziune care a avut loc între cele două societăŃi, 
astfel, că tribunalul nu a putut primi susŃinerile apelantei că ar fi doar o simplă schimbare de denumire, 
câtă vreme aceasta s-a impus ca o consecinŃă a procesului de fuziune consfinŃit prin Încheierea 
nr.193/01.09.2011 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti - SecŃia Comercială. 

FaŃă de considerentele reŃinute, tribunalul a apreciat ca şi corectă soluŃia primei instanŃe de 
respingere a plângerii formulate de apelanta-reclamantă, cu consecinŃa menŃinerii ca legală şi 
temeinică a încheierii de respingere nr.116039 din data de 31.10.2011 a cererii petentei de schimbare a 
denumirii societăŃii comerciale în cartea funciară nr. 137986 Cluj-Napoca pentru imobilul cu nr. topo. 
23708/3/XLV, proprietatea tabulară a SocietăŃii de A.R.A. SA – Cluj. 

Totodată, tribunalul nu a putut reŃine ca motiv suficient de admitere a apelului de faŃă, 
invocarea de către apelantă a unor decizii date de Tribunalul Cluj în speŃe similare. 

În consecinŃă, în temeiul art.297 C.pr.civ., tribunalul a respins apelul declarat de SC G.R.A.R. 
SA, împotriva SentinŃei civile nr. 19118 din 08.10.2012, pronunŃată în dosarul civil nr. 1276/211/2012 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menŃinut-o în totul.  

Împotriva acestei decizii, petenta S.C. G.R.A.R. S.A. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanŃei admiterea acestuia, modificarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul admiterii 
apelului, schimbarea sentinŃei primei instanŃe, în sensul admiterii plângerii astfel cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, petenta a arătat că instanŃa de apel a interpretat greşit dispoziŃiile pct. 
2.4 – 2.4.2 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 36/2009 cu privire la cuantumul tarifului de notare în cartea 
funciară raportat la Încheierea nr. 193/01.09.2011 a Tribunalului Bucureşti, pronunŃată în dosarul nr. 
58434/3/2011. 

În mod greşit tribunalul a apreciat că pentru notarea schimbării denumirii proprietarului 
imobilului identificat sub nr. cad. 137986, înscris în C.F. nr. 137986 se aplică taxa de 0,5 % din 
valoarea imobilului la care se referă efectuarea operaŃiunii de notare, deoarece taxa de notare, care de 
altfel a fost plătită de petentă, este în cuantum de 60 lei. 

Practic, petenta a solicitat notarea schimbării denumirii proprietarului societăŃii absorbante, din 
A. în G.R. Procesul de fuziune nu a afectat patrimoniul societăŃii absorbante, S.C. A. S.A., în sensul că 
imobilul a rămas în proprietatea sa. Procesul de fuziune şi schimbare a denumirii societăŃii absorbante 
nu a presupus o divizare a patrimoniului acesteia, ci o preluare a patrimoniului societăŃii absorbite S.C. 
G.A.S.A., iar imobilul nu era în patrimoniul acesteia. 

Prin schimbare denumirii din A. în G.R., ca societate absorbantă, s-au păstrat datele de 
identificare iniŃiale astfel încât nu este necesară achitarea taxei de fuziune de 0,5 % din valoarea 
imobilului. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea reŃine 

următoarele: 
Astfel, prin cererea înregistrată la OCPI Cluj-Napoca la data de 10.10.2011, petenta SC 

G.R.A.R. SA a solicitat schimbarea denumirii societăŃii comerciale în cartea funciară nr. 137986 Cluj-
Napoca, pentru imobilul cu nr. cadastral 23708/3/XLV, situat în Cluj-Napoca, PiaŃa M., bl.13, 
mezanin, din SC A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA. 

Prin plângerea formulată petenta a solicitat anularea dispoziŃiilor încheierii nr. 140898/2011, 
respectiv să se dispună înscrierea în CF a schimbării denumirii proprietarului din SC A.R.A. SA în SC 
G.R.A.R. SA, fără achitarea taxei de fuziune de 0,5% din valoarea imobilului, aşa cum a solicitat 
iniŃial prin cererea având ca obiect înscrierea în cartea funciară a schimbării denumirii proprietarului 
imobilului identificat cu nr. cadastral 251414-C1-U35, nr. topografic 23708/S/XLV, înscris în CF nr. 
251414-C1-U35 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 137986) UAT Cluj-Napoca, pentru 
care a fost constituit dosarul nr. 116039/2011 de BCPI Cluj-Napoca.  

Prin Încheierea nr. 193 din 01.09.2011 pronunŃată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 
58434/3/2011, s-a dispus radierea din registrul comerŃului de la Oficiu Registrului ComerŃului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti a SC G.A. SA, ca urmare a fuziunii prin absorbŃia acesteia de către SC 
A.R.A. SA.  

Totodată, prin aceeaşi încheiere s-a dispus înregistrarea în registrul comerŃului de la Oficiu 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a menŃiunilor cu privire la fuziunea prin 



absorbŃia sus menŃionată, a menŃiunilor privitoare la schimbarea denumirii din SC A.R.A. SA în SC 
G.R.A.R. SA.  

Contrar susŃinerilor recurentei, în mod legal instanŃa de apel a constatat că în realitate au avut 
loc două operaŃiuni, prima de fuziune prin absorbŃie în urma căreia SC A.R.A. SA a absorbit SC G.A. 
SA, iar ulterior, cea de-a doua, respectiv schimbarea de denumire a societăŃii absorbante din SC 
A.R.A. SA în SC G.R.A.R. SA. 

Fuziunea este o operaŃiune prin care se realizează o concentrare a societăŃilor comerciale şi are 
două forme: absorbŃia şi contopirea. AbsorbŃia constă în înglobarea de către o societate a unei sau mai 
multor societăŃi comerciale care îşi încetează existenŃa. Ca efect al fuziunii prin absorbŃie, patrimoniul 
societăŃii absorbite se transmite către patrimoniul societăŃii absorbante, care se modifică implicit. 

În consecinŃă, în mod corect instanŃa de apel a constatat că petenta a devenit proprietara 
imobilului înscris în CF nr. 251414-C1-U35 Cluj-Napoca în urma fuziunii prin absorbŃie, operaŃiune 
juridică dispusă prin Încheierea nr. 193/1.09.2011 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti – SecŃia a IV-a 
Comercială în dosarul nr. 58434/3/2011 şi că nu a avut loc o simplă schimbare a denumirii 
proprietarului de carte funciară (care nu ar fi implicat o operaŃiune anterioară de modificare a 
patrimoniului societăŃii).  

Potrivit art. 1 alin. 2 din Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr.39/2009 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de AgenŃia NaŃională de Cadastru şi Publicitate 
imobiliară ,,persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin 
au obligaŃia de plată a tarifelor, cu excepŃia situaŃiilor în care prin lege se prevede în mod expres 
exceptarea de la plata acestora”.  

Totodată, în baza art. 2.4. din anexa nr. 1 din actul normativ menŃionat anterior, tarifele pentru 
notări, sunt diferenŃiate, astfel pentru fuziune/diviziune tariful este de 0, 5% din valoarea din act, dar 
nu mai puŃin de 60 lei pentru fiecare imobil, iar dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de 
circulaŃie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este 
disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă, iar dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful 
minim este de 60 lei pentru fiecare imobil, respectiv alte notări, inclusiv radiere, tariful este de 60 de 
lei. 

Raportat la aceste texte legale, criticile invocate de petenta recurentă privind faptul că taxa de 
0,5% din valoarea imobilului se aplică în cazul fuziunii/divizării în situaŃia în care persoana/persoanele 
juridice implicate îşi schimbă natura juridică, deci se naşte o altă persoană juridică sau cea existentă se 
divide în mai multe unităŃi distincte, iar imobilele deŃinute necesită o înregistrare ca efect al acestor 
transformări, nu pot fi luate în considerare având în vedere că textul legal menŃionat nu face o astfel de 
distincŃie. 

În consecinŃă, petenta recurentă nu se poate prevala de dispoziŃiile cuprinse în pct. 2.4. – 2.4.2. 
din anexa 1 la Ordinul ANCPI nr. 39/2009, unde se menŃionează că notările (inclusiv radierea) se 
taxează cu 60 lei întrucât în cauză a avut loc o absorbŃie în urma căreia patrimoniul societăŃii 
absorbante a fost modificat, iar împrejurarea că s-au păstrat datele de identificare ale SC A.R.A. SA nu 
reprezintă temei pentru a fi exonerată de la plata taxei de 0,5 % solicitată de OCPI Cluj pentru 
înscrierea menŃiunilor solicitate în CF nr. 251414-C1-U35 (provenită din cartea funciară de pe hârtie 
cu nr. 137986) UAT Cluj-Napoca. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speŃă nu sunt îndeplinite cerinŃele 
prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca 
nefondat recursul declarat de petenta S.C. G.R.A.R. S.A. împotriva deciziei civile nr. 145/A din 20 
martie 2013 a Tribunalului Cluj, pe care o menŃine ca fiind legală. 

 
 
 

25. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Încheiere prin care s-a 
dispus notarea somaŃiei de plată. Inadmisibilitatea analizării actului e executare de către 

registratorul de carte funciară 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4451 din 15 noiembrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 561 din 14.03.2013 a Judecătoriei Beclean, s-a respins, ca nefondată, 
excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii, excepŃie invocată de către intimată. 



S-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petenta S.C. „T.” S.A. BECLEAN în 
contradictoriu cu intimata S.C. „O.M.R.” S.A. şi, în consecinŃă, s-a menŃinut ca legală şi temeinică 
încheierea de carte funciară nr. 6021/15.10.2012 emisă de către lucrătorii BCPI – OCPI Beclean.  

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, prima instanŃă a reŃinut că prin încheierea nr. 
5294/17.09.2012 emisă de către OCPI - BCPI Beclean s-a admis cererea executorului judecătoresc 
B.D.M., sens în care – raportat la dispoziŃiile art. 48 din Legea nr. 7/1996 republicată - s-a dispus 
notarea somaŃiei emise în cadrul dosarului execuŃional nr. 157/2011 din 13.09.2011 asupra imobilului 
înscris în cartea funciară nr. 26403, sub nr. topo. 8342 Beclean, având în vedere titlul executoriu 
reprezentat de Contractul de microcredit nr. LD0806300009/03.03.2008. Notarea somaŃiei de plată a 
vizat suma de 143.195,16 lei, cuantum din care suma de 102.168,04 lei cu titlu de credit restant, iar 
41.027,12 lei dobândă, sumă stabilită a fi achitată în favoarea creditoarei S.C. „O.M.R. IFN” S.A. (f. 
39 din dosar). 

 Încheierea sus menŃionată a fost supusă reexaminării - urmare a cererii formulate în acest sens 
de către petenta debitoare – solicitare ce a fost respinsă, ca nefondată, de către OCPI – BCPI Beclean, 
prin registratorul şef, potrivit Încheierii de respingere nr. 6021/15.10.2012 (f. 42 din dosar). 

 S-a reŃinut în motivarea acestei soluŃii că registratorul de carte funciară nu poate analiza 
legalitatea titlului executoriu sau a actelor de executare, competenŃa acestuia fiind limitată la analiza 
formală a somaŃiei emise de către executorul judecătoresc, examinarea registratorului mărginindu-se la 
verificarea valabilităŃii actului a cărui înscriere se solicită şi a posibilităŃii înscrierii în raport de 
înscrierile deja efectuate în cartea funciară cu privire la imobilul în discuŃie. 

 Analizând prezenta plângere prin prisma actelor şi a lucrărilor dosarului şi a dispoziŃiilor legale 
aplicabile, respectiv art. 876 alin. 2, art. 902 şi următoarele din noul Cod civil, precum şi dispoziŃiile 
Legii nr. 7/1996 republicată, s-a reŃinut că plângerea petentei debitoare S.C. „T.” S.A. împotriva 
Încheierii de respingere nr. 6021/15.10.2012 este una nefondată. 

 Pentru a stabili astfel, instanŃa de fond a reŃinut că notarea somaŃiei în cartea funciară s-a 
realizat cu respectarea dispoziŃiilor legale, respectiv potrivit dispoziŃiilor ce guvernează procedura 
executării silite şi avându-se în vedere solicitarea executorului judecătoresc. 

Astfel, în cadrul dosarului execuŃional nr. 157/ex./2011, executorul judecătoresc B.D.M. a 
procedat la emiterea somaŃiei de plată către petenta debitoare, acesteia revenindu-i obligaŃia de a achita 
suma totală de 143.195,16 lei, cuantum din care suma de 102.168,04 lei cu titlu de credit restant, iar 
41.027,12 lei dobândă, potrivit titlului executoriu reprezentat de Contractul de microcredit nr. 
LD0806300009/03.03.2008, act sinalagmatic încheiat între părŃile din litigiu. 

Potrivit textelor legale incidente mai sus menŃionate, după emiterea somaŃiei, executorul 
judecătoresc a solicitat, la data de 17.09.2012, notarea somaŃiei de plată în cartea funciară 26403, unde 
proprietarul imobilului identificat cu nr. topo. 8342 de sub B.1 şi B.2 este societatea petentă, în cotă de 
1/1. 

Notarea somaŃiei de plată în cartea funciară mai sus menŃionată a urmărit protejarea drepturilor 
creditorului faŃă de terŃi, prin asigurarea opozabilităŃii acestor drepturi şi în considerarea dreptului de 
gaj general al creditorilor asupra bunurilor aflate în patrimoniul debitorului la data demarării 
procedurii de executare silită. 

 SusŃinerile debitoarei petente referitoare la neîntrunirea condiŃiilor legale a somaŃiei emise de 
executor şi constând în faptul că, în speŃă, creanŃa anterior menŃionată nu are caracter cert, lichid şi 
exigibil sunt lipsite de relevanŃă juridică, cât timp condiŃiile anterior expuse nu vizează actul emis de 
executor (somaŃia), ci titlul executoriu în sine. 

 Reiese, prin urmare, că motivele invocate de către petenta debitoare nu pot atrage radierea 
înscrierilor făcute de către lucrătorii BCPI Beclean, actul emis de către executor fiind unul care a 
întrunit condiŃiile de valabilitate şi, implicit, în măsură să fie înscris în evidenŃele de carte funciară. 

 Raportat la considerentele sus menŃionate, în virtutea dispoziŃiilor art. 137 Cod procedură 
civilă, s-a respins ca nefondată excepŃia inadmisibilităŃii plângerii (excepŃie invocată de către intimată 
prin mandatar avocat şi neîntemeiată, cât timp dreptul petentei de a formula plângere împotriva unei 
încheieri de carte funciară nu este limitat de natura motivelor invocate), iar pe fondul cauzei, raportat 
la dispoziŃiile art. 876 alin.2, art. 902 şi urm. din noul Cod civil şi ale Legii nr. 7/1996 republicată, s-a 
respins ca neîntemeiată acŃiunea. 



Pe cale de consecinŃă, s-a menŃinut ca legală şi temeinică încheierea nr. 6021/15.10.2012 emisă 
de către lucrătorii BCPI – OCPI Beclean.  

Văzând şi dispoziŃiile art. 274 Cod procedură civilă, s-a luat act că în cauză nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 92/A din 12.09.2013 a Tribunalului BistriŃa – Năsăud s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de petenta S.C. T. S.A. BECLEAN, împotriva sentinŃei civile nr. 561/2013 
pronunŃată de Judecătoria Beclean. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că temeiul încheierilor atacate îl 
constituie somaŃia emisă în procedura executării silite din dosar execuŃional nr. 157/ex/2011 al BEJ 
B.D.M., context în care se urmăreşte valorificarea creanŃei aparŃinând intimatei S.C. O.M.R. IFN S.A., 
ag. BistriŃa-Năsăud, rezultată din încheierea unui contract de microcredit, titlu executoriu în baza 
art.52 alin.1 din Legea 93/2009, cu petenta debitoare (f. 41 dosar de fond). 

 Asupra legalităŃii admiterii cererii de înscriere a somaŃiei, tribunalul constată că aceasta se 
subscrie prevederilor art.48 din L.7/1996 republicată, unde se stabilesc condiŃiile în care se 
soluŃionează favorabil o atare inducere în cartea funciară, şi anume: înscrisul este încheiat cu 
respectarea formelor prescrise de lege, identifică corect numele şi denumirea părŃilor şi menŃionează 
codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz, atribuit acestora, individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi 
un număr cadastral sau topografic, după caz, este însoŃit de o traducere legalizată, dacă actul nu este 
întocmit în limba română; 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 şi este însoŃit de dovada 
achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepŃia scutirilor legale.  

 Examinarea acestora în nici un caz nu poate conduce la concluzia că registratorului îi este 
permis să verifice conformitatea înscrisului cu dispoziŃiile de drept material în baza căruia s-a emis 
pentru că procedura înscrierii este una necontencioasă. Dimpotrivă, acesta trebuie să respecte întrutotul 
toate clauzele ori dispoziŃiile actului care atestă actul sau faptul juridic supus intabulării, notării sau 
radierii, cu excepŃia celor de ordin tehnic sau formal, în general de identificare a persoanei a cărui 
drept se înscrie, notează ori se radiază, precum şi a imobilului asupra căruia se efectuează operaŃiunea.  

 Aspectul caracterului necontencios al înscrierii în cartea funciară este stabilit şi prin Decizia nr. 
LXXII/2007 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

 În considerentele acestei decizii s-a reŃinut că acesta este subliniat de dispoziŃiile art. 47 alin. 
(5) din Legea nr. 7/1996, republicată, potrivit cărora „înscrierile în cartea funciară se efectuează la 
cererea părŃilor interesate, cu excepŃia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu”, precum şi 
în alin. (6) al aceluiaşi articol, prin care se precizează că „întabularea sau înscrierea provizorie poate fi 
cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii 
autorităŃii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă 
un drept tabular”. 

 Acest caracter, necontencios al activităŃii de publicitate imobiliară mai rezultă şi din faptul că 
încheierile prin care sunt soluŃionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară, care 
este funcŃionar public şi nu judecător, sunt, prin natura lor juridică, acte administrative provizorii ce nu 
au putere de lucru judecat din momentul ce adoptarea lor nu are lor în cadrul unei proceduri 
administrative jurisdicŃionale. 

 Procedura de înscriere în cartea funciară este guvernată de regulile cuprinse în Legea nr. 
7/1996, republicată, şi de actele normative emise în baza ei, iar numai în măsura în care acestea nu 
prevăd nimic, legea este completată cu dispoziŃiile generale în materie necontencioasă prevăzute în 
Codul de procedură civilă. 

 Identic se dezleagă problema şi în cadrul plângerii împotriva încheierilor de carte funciară ce se 
soluŃionează de către instanŃele de judecată, respectiv dacă actul întruneşte cerinŃele anterior 
enumerate, fără a putea, în contextul art.50 din aceeaşi lege, să se dispună în legătură cu însăşi 
valabilitatea, existenŃa, inexistenŃa, întinderea raporturilor juridice ce înscrisul le conŃine.  

 În situaŃia neregularităŃilor de fond ale actului astfel operat, respectivele operaŃiuni pot fi 
supuse cercetării judecătoreşti într-o procedură de drept comun, contencioasă, bazată pe principiile 
contradicŃionalităŃii şi al dreptului la apărare.  În speŃa de faŃă, aspectul caracterului cert, lichid şi 
exigibil al sumei ce se execută poate fi verificat judecătoreşte fie în cadrul unei contestaŃii la executare, 



cum bine sesizează intimata, ori în procesele pe care apelanta susŃine că le are deja pe rolul 
Tribunalului BistriŃa-Năsăud, în care se pun în discuŃie probleme legate de însăşi legalitatea 
contractului. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta S.C. T. S.A. BECLEAN a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate, iar în urma rejudecării, admiterea apelului, 
modificarea sentinŃei primei instanŃe, în sensul admiterii plângerii aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că încheierea atacată prin prezenta plângere este 
netemeinică şi nelegală deoarece suma solicitată de către intimată este una incertă având în vedere că 
în temeiul titlului executor în baza căruia s-au pornit executările silite din dosarul nr. 157/2011 al 
B.E.J. B.M.D. s-au vândut mai multe bunuri imobile şi mobile, respectiv un apartament înscris în 
C.F.nr. 25108 Beclean pentru suma de 32.000 lei, un autobuz marca „Volvo” pentru suma de 9.920 lei, 
un autobuz marca „OAF” cu suma de 11.160 lei, un alt autobuz marca „Volvo”, pentru suma de 7.564 
lei, bunuri care au fost vândute după data de 09.05.2012, când creanŃa restantă totală era de 149.893,32 
lei, din creanŃa garantată de 177.270 lei reprezentând credit, penalităŃi şi dobânda restantă. 

În ipoteza în care se acceptă că suma finală de restituit la nivelul lunii octombrie 2013 ar fi 
177.270 lei (cu tot cu cheltuieli de executare care au fost achitate în dosarul nr. 157/2011 al B.E.J. 
B.D.M.), suma restantă ar fi de 113.030 lei. Raportat la adresa creditoarei din luna mai 2013, suma 
restantă ar fi 149.893,32 lei din care se scade suma totală obŃinută din executări 64.240 lei, rămânând 
un sold rezultant final de 85.653,32 lei. 

Contractul de credit a fost atacat la Tribunalul BistriŃa-Năsăud pentru inserarea unor clauze 
abuzive în dosarele nr. … şi nr. …, astfel că valoarea penalităŃilor şi a dobânzilor restante nu este una 
certă, lichidă şi exigibilă, astfel că nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 902 Cod civil. 

InstanŃa de fond a omis să observe că suma de 143.195,16 lei nu întruneşte condiŃiile de 
admisibilitate la înscrierea în C.F. Din actele depuse rezultă că suma pentru care se urmăreşte averea 
debitoarei este de doar 139.518,82 lei din care 101.197,38 lei credit restant şi diferenŃa este dobânda 
legală. 

InstanŃa de fond nu a analizat speŃa dedusă judecăŃii, astfel că se impunea să verifice dacă 
registratorul de carte funciară a analizat cererea de notare în C.F. sub cele două aspecte: legalitatea 
formală, în sensul să fie emis de către un executor judecătoresc şi validat de către instanŃă cu valoarea 
sumei reale şi legalitatea materială, sub aspectul îndeplinirii condiŃiilor de admisibilitate. Nici una din 
cele două condiŃii nu este îndeplinită, întrucât cererea este formulată de o altă entitate, iar instanŃa de 
fond nu a analizat dacă se poate trece la înscrierea în C.F. potrivit art. 902 Cod civil, respectiv dacă 
există un raport de cauzalitate conex în cauză. 

În speŃă nu există raport de cauzalitate, titlul nefiind valabil şi opozabil faŃă de contestatori, 
nefiind corect analizate şi dispoziŃiile art. 29 din Legea nr. 7/1996. 

Problema de drept a fost greşit interpretă de către ambele instanŃe, deoarece una este să noteze 
şi să înscrii în C.F. o sumă de bani şi alte este să notezi o stare de fapt reală sau nereală. DistincŃia 
dinte cele două este cât se poate de clară şi trebuie analizată de către judecătorul investit în baza art. 49 
şi urm. din Legea nr. 7/1996. 

Recurenta menŃionează că nu distinge cum s-a făcut analiza prezentei cauze, deoarece în opinia 
ei, trebuie să se supună analizei dispoziŃiile contractuale, aplicabilitatea lor, legalitatea în comparare cu 
Legea nr. 193/2000, finalitatea fiind anularea unui act de executare şi nu radierea din C.F. 

Prin motivarea instanŃelor de fond se lipseşte de conŃinut instituŃia rectificării de C.F. astfel că 
această procedură se rezumă doar la modificarea unor înscrieri existente sub aspectul întinderii 
dreptului de proprietate nu şi asupra sarcinilor şi câtimi creanŃelor menŃionate. Nu este analizat 
prejudiciul care este iminent şi care nu poate fi ulterior recuperat deoarece recurenta este Ńinută să 
achite sume de bani necerte unor terŃi, fără a avea posibilitatea opririi fraudării drepturilor şi activităŃii 
sale. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 8 şi pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâta intimată S.C. O.M.R. IFN S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat şi, în consecinŃă, menŃinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică (f.11-
13). 

În susŃinerea poziŃiei sale procesuale, pârâta intimată a arătat că în privinŃa caracterului cert, 
lichid şi exigibil al debitului datorat, în mod corect instanŃa de apel a constatat că temeiul încheierilor 



atacate îl constituie somaŃia emisă în procedura executării silite din dosarul execuŃional nr. 
157/ex/2011 al B.E.J. B.D.M. în care se urmăreşte valorificarea creanŃei aparŃinând intimatei, rezultată 
din încheierea unui contract de microcredit, care constituie titlu executoriu în baza art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 93/2009. 

În mod corect şi legal instanŃa de apel a constatat că somaŃia a fost legal înscrisă în C.F. potrivit 
prevederilor art. 48 din Legea nr. 7/1996. 

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

Astfel, în şedinŃa publică din 15.11.2013, Curtea, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la art. 
137 alin. 1 C.pr.civ. a invocat excepŃia inadmisibilităŃii acelor motive de recurs prin care se solicită 
reanalizarea stării de fapt de către instanŃa de recurs, prin prisma reaprecierii probatoriului administrat 
în cauză, având în vedere împrejurarea 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, 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, recurenta 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.8 şi pct.9 C.pr.civ., în realitate prin 
motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de nelegalitate pentru care o 
hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează motive de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanŃei de apel, memoriul 
de recurs conŃine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă o analiză a 
nelegalităŃii deciziei instanŃei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării de fapt a cauzei şi o 
analizare laborioasă a probaŃiunii administrate în cauză şi o expunere a relaŃiilor tensionate 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, în marea lor majoritate, motivele de recurs conŃin critici de 
netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluŃiei istoricului cauzei, ale stării de fapt, ale 
probaŃiunii administrate în cauză, etc., singurele motive de nelegalitate conŃinute în memoriul de recurs 
fiind cele indicate de recurentă şi anume art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ. 

Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale probaŃiunii 
administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, 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. 

De asemenea, la termenul de judecată din 15.11.2013, în temeiul art. 316 C.pr.civ. raportat la 
art. 137 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 299 C.pr.civ. şi art. 282 alin. 1 C.pr.civ., Curtea a invocat 
excepŃia inadmisibilităŃii criticilor din recurs care vizează sentinŃa pronunŃată de către instanŃa de fond, 
excepŃie care urmează a fi admisă pentru următoarele argumente. 

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.  

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. 

Art.304 pct.8 C.pr.civ. prevede că „Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în 
următoarele situaŃii, numai pentru motive de nelegalitate … când instanŃa, interpretând greşit actul 
juridic dedus judecăŃii, a schimbat natura ori înŃelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia”.  

Motivul de nelegalitate reglementat de textul legal mai sus arătat şi 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. 

În cadrul dosarului execuŃional nr. 157/ex./2011, executorul judecătoresc B.D.M. a procedat la 
emiterea somaŃiei de plată către reclamanta debitoare, acesteia revenindu-i obligaŃia de a achita suma 
totală de 143.195,16 lei, cuantum din care suma de 102.168,04 lei cu titlu de credit restant, iar 
41.027,12 lei dobândă, potrivit titlului executoriu reprezentat de Contractul de microcredit nr. 
LD0806300009/03.03.2008, act sinalagmatic încheiat între părŃile din litigiu. 

După emiterea somaŃiei, executorul judecătoresc a solicitat, la data de 17.09.2012, notarea 
somaŃiei de plată în CF nr. 26403, unde proprietarul imobilului identificat cu nr. topo. 8342 de sub B.1 
şi B.2 este reclamanta debitoare, în cotă de 1/1. 

Notarea somaŃiei de plată în cartea funciară mai sus menŃionată a urmărit protejarea drepturilor 
creditorului faŃă de terŃi, prin asigurarea opozabilităŃii acestor drepturi şi în considerarea dreptului de 
gaj general al creditorilor asupra bunurilor aflate în patrimoniul debitorului la data demarării 
procedurii de executare silită. 

 SusŃinerile reclamantei debitoare privitoare la faptul că, în speŃă, creanŃa anterior menŃionată nu 
are caracter cert, lichid şi exigibil sunt lipsite de relevanŃă juridică, cât timp condiŃiile anterior expuse 
nu vizează actul emis de executor (somaŃia), ci titlul executoriu în sine, respectiv contractul de credit 
încheiat între părŃi. 



 Aspectul caracterului cert, lichid şi exigibil al sumei ce se execută poate fi verificat de către 
instanŃa de judecată fie în cadrul unei contestaŃii la executare, fie în procesele pe care reclamanta 
recurentă susŃine că le are deja pe rolul Tribunalului BistriŃa-Năsăud, litigii în care se pun în discuŃie 
problemele legate de însăşi legalitatea validitatea şi opozabilitatea contractului de credit încheiat între 
părŃi. 

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 apel astfel încât Curtea se află 
în imposibilitatea verificării hotărârii atacate din această perspectivă, considerent pentru care decizia 
recurată urmează a fi analizată în raport de motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ. 

 În privinŃa acestei critici de nelegalitate Curtea reŃine că procedura de înscriere în cartea 
funciară este guvernată de regulile cuprinse în Legea nr. 7/1996, republicată, şi de actele normative 
emise în baza ei, iar numai în măsura în care acestea nu prevăd nimic, legea este completată cu 
dispoziŃiile generale în materie necontencioasă prevăzute în Codul de procedură civilă. 

În mod similar se procedează şi în cadrul plângerii împotriva încheierilor de carte funciară ce se 
soluŃionează de către instanŃele de judecată, respectiv se analizează dacă înscrisul întruneşte cerinŃele 
prevăzute de art.48 alin.1 din Legea nr.7/1996, fără a putea, în contextul art.50 din aceeaşi lege, să se 
dispună în legătură cu însăşi valabilitatea, existenŃa, inexistenŃa, întinderea raporturilor juridice ce 
înscrisul le conŃine. 

 Art. 48 alin.1 din Legea nr.7/1996 reglementează condiŃiile limitative pe care trebuie să le 
îndeplinească înscrisul în baza căruia se dispune înscrierea în carte funciară, după cum urmează: 

 a) este încheiat cu respectarea condiŃiilor de formă prevăzute de lege; 
 b) identifică corect numele sau denumirea părŃilor şi menŃionează codul numeric personal, 

dacă este atribuit, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de 
înregistrare, după caz, atribuit acestora; 

 c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau 
topografic, după caz; 

 d) este însoŃit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul 
actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcŃie în România; 

 e) este însoŃit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a 
extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii 
actului, cu excepŃia cazului în care se face menŃiune despre acestea în cuprinsul actului; 

 f) este însoŃit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepŃia scutirilor 
stabilite prin lege sau a situaŃiei în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite 
prin protocoale încheiate potrivit art. 8 alin. (5) şi (6); 

 g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în 
competenŃa registratorului 

 Examinarea acestor cerinŃe legale nu poate duce la concluzia că registratorului îi este permis să 
verifice conformitatea înscrisului cu dispoziŃiile de drept material în baza căruia s-a emis pentru că 
procedura înscrierii este una necontencioasă. Dimpotrivă, acesta trebuie să respecte întrutotul toate 
clauzele ori dispoziŃiile actului care atestă actul sau faptul juridic supus intabulării, notării sau radierii, 
cu excepŃia celor de ordin tehnic sau formal, în general de identificare a persoanei a cărui drept se 
înscrie, notează ori se radiază, precum şi a imobilului asupra căruia se efectuează operaŃiunea.  

 Aşadar, registratorul de carte funciară nu poate analiza legalitatea titlului executoriu sau a 
actelor de executare, competenŃa acestuia fiind limitată doar la analiza formală a somaŃiei emise de 
către executorul judecătoresc, examinarea registratorului mărginindu-se la verificarea valabilităŃii 
actului a cărui înscriere se solicită şi a posibilităŃii înscrierii în raport de înscrierile deja efectuate în 
cartea funciară cu privire la imobilul în discuŃie. 

 Activitatea de publicitate imobiliară are un caracter necontencios care rezultă şi din faptul că 
încheierile prin care sunt soluŃionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară, care 
este funcŃionar public şi nu judecător, sunt prin natura lor juridică, acte administrative provizorii ce nu 
au putere de lucru judecat din momentul ce adoptarea lor nu are loc în cadrul unei proceduri 
administrative jurisdicŃionale. 



În prezenta cauză, Curtea constată că în mod legal, tribunalul a statuat că notarea somaŃiei în 
cartea funciară s-a realizat cu respectarea dispoziŃiilor legale incidente, art.47 – 50 din Legea nr. 
7/1996 republicată, respectiv a dispoziŃiilor ce guvernează procedura executării silite. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea constată că în speŃă nu sunt îndeplinite cerinŃele 
prevăzute de art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ. astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge 
ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. T. S.A. BECLEAN împotriva deciziei civile nr. 92/A 
din 12.09.2013 a Tribunalului BistriŃa – Năsăud, pe care o menŃine ca fiind legală. 

 Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

26. Absolvent al UniversităŃii „Spiru Haret”. ÎndreptăŃire la ocuparea unui 
post de profesor 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4403 din 12 noiembrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr.8690 din 20.05.2013, pronunŃată de Tribunalul Cluj, a fost respinsă 

acŃiunea formulată de către reclamantul L.T. în contradictoriu cu pârâta LICEUL TEHNOLOGIC „V.” 
 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că reclamantul a fost licenŃiat în psihologie, în 

anul 2009, conform diplomei de licenŃă emisă de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie-
Psihologie. 

 Conform adeverinŃei de la fila 22, reclamantul a fost încadrat ca institutor I în perioada 
01.09.2009 – 01.09.2010, iar începând cu data de 01.09.2010 a fost încadrat ca învăŃător. 

 Absolvirea studiilor unei instituŃii de învăŃământ superior nu determină încadrarea în funcŃia de 
institutor ori în altă funcŃie superioară celei deŃinute, din mai multe considerente:  

- postul de institutor nu este prevăzut în organigrama şi în statul de funcŃii şi nu este finanŃat 
de la bugetul de stat; 

- reclamantul nu a chemat în judecată Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Ministerul FinanŃelor 
Publice pentru a solicita obligarea acestora la includerea în structura organizatorică a unor 
posturi de institutor şi de a îi obliga la finanŃarea unor posturi de institutor sau profesor; 

-  în cadrul oricărei instituŃii sau autorităŃi publice posturile se ocupă prin concurs sau 
examen, or, reclamanta nu a susŃinut niciun concurs sau examen; 

- este evident că simpla deŃinere a unor diplome nu garantează absolventului respectivei 
forme de învăŃământ promovarea sau ocuparea unor posturi, cu atât mai mult în cazul în 
care posturile nu există în organigrama instituŃiei, nu sunt finanŃate şi nu s-a promovat un 
concurs sau un examen.  

 Potrivit art. 30 din Codul muncii,  
„(1) Încadrarea salariaŃilor la instituŃiile şi autorităŃile publice şi la alte unităŃi bugetare se face 

numai prin concurs sau examen, după caz.  
 (2) Posturile vacante existente în statul de funcŃii vor fi scoase la concurs, în raport cu 

necesităŃile fiecărei unităŃi prevăzute la alin. (1).” 
 În măsura în care reclamantul doreşte să ocupe un post de institutor sau profesor, este necesar 

să se prezinte la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de această natură. 
 Acelaşi principiu este reiterat în art. 89 şi art. 90 din Legea educaŃiei naŃionale, fiind evident că 

în condiŃiile de concurenŃă şi de urmărire a performanŃei este necesară selectarea personalului din 
învăŃământ numai ca urmare a verificării competenŃei, într-un regim concurenŃial, simpla obŃinere a 
unei diplome de învăŃământ superior nefiind suficientă pentru ocuparea unui post. 

 Astfel, potrivit art. 89 din Legea nr. 1/2011, „În învăŃământul preuniversitar de stat şi 
particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităŃii de 
învăŃământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului” iar conform art. 90 al.1 din acelaşi act normativ: 
„Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta 
orice persoană care îndeplineşte condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare.” 

 Împrejurarea că în art. 1 alin. 1, 2 şi 3 lit. d din Ordinul nr. 3235/2010 se menŃionează că şi 
absolvenŃii anumitor forme de învăŃământ îndeplinesc condiŃiile pentru a ocupa posturi de 
profesor/institutor nu înseamnă că odată absolvite acele forme de învăŃământ, absolventului i se 
creează şi pune la dispoziŃie un post de profesor sau institutor. Se menŃine, în mod evident, condiŃia 
stabilirii necesităŃii existenŃei postului de către autoritatea competentă care evaluează şi decide cu 



privire la numărul de posturi şi posibilitatea finanŃării, necesitatea finanŃării posturilor, necesitatea 
participării la concurs şi a promovării acestuia etc. 

 În acest scop, a fost adoptat Ordinul nr. 6052/2009 care în cuprinsul dispoziŃiilor art. 1-3 
stabileşte că încadrarea personalului didactic pe posturile vacante sau rezervate se face numai prin 
concurs, ordinul menŃionat stabilind următoarele: 

 „ART. 1 - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăŃământ, domeniile şi 
specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 
învăŃământul preuniversitar 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, 
denumit în continuare Centralizator. 

 ART. 2 - (1) CandidaŃii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul 
de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 
învăŃământul preuniversitar, dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite 
şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de 
candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse 
în acest centralizator. În aceste situaŃii acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor 
didactice din învăŃământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi 
Inovării. 

  (2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenŃă sau a 
programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din 
învăŃământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării. 

 ART. 3 - DirecŃia acreditarea, evaluarea şi performanŃa în cariera didactică, DirecŃia generală 
educaŃie timpurie, şcoli, performanŃă şi programe, DirecŃia generală învăŃământ în limbile minorităŃilor 
şi relaŃia cu Parlamentul, DirecŃia generală învăŃământ superior din cadrul Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării şi Inovării şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.” 

 Este inadmisibil ca instanŃele de judecată să treacă în sfera de competenŃă a executivului şi să 
decidă cu privire la numărul de posturi care trebuie prevăzute în statul de funcŃii şi care trebuie 
finanŃate din bugetul public, precum şi să decidă cu privire la ocuparea acestora cu eludarea 
concursului sau examenului stabilit de actele normative în vigoare, la simpla obŃinere a unei diplome 
de învăŃământ superior.  

 Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, instanŃa a respins acŃiunea ca neîntemeiată. 
 Împotriva acestei hotărâri, reclamantul L.T. a declarat recurs prin care a solicitat modificarea 

sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii precizate. 
 În motivarea recursului, reclamantul a susŃinut în esenŃă că nu era necesară condiŃia ocupării 

postului prin concurs, având în vedere că a ocupat postul de profesor fără concurs în perioada 
01.01.2010 – 31.10.2010. 

 În mod nelegal, pârâta a modificat unilateral felul muncii reclamatului, care a precizat că nu a 
chemat în judecată Ministerul EducaŃiei NaŃionale sau Ministerul FinanŃelor Publice, deoarece unitatea 
şcolară are personalitate juridică, conform art.36 din Legea nr.1/2011. 

 Prevederile OUG nr.19/2012 nu conferă pârâtei posibilitatea modificării unilaterale a 
contractului de muncă, fiind incidente însă prevederile Ordinului nr.3235/2010 şi ale art.248 alin.4 din 
Legea nr.1/2011 care impuneau pârâtei obligaŃia să îl încadreze pe reclamant ca profesor de la data de 
01.09.2011. 

 În fine, Ordinul nr.6052/2009 reŃinut de prima instanŃă este străin de prezenta cauză. 
 Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată următoarele: 
 Reclamantul, în calitate de absolvent al studiilor superioare ale UniversităŃii Spiru Haret, a fost 

încadrat ca institutor la pârâtul Liceul Teoretic „V.” … în perioada 01.09.2009 – 01.09.2010, conform, 
adeverinŃei nr.19/01.01.2013 (fila 22 fond). 

 Ulterior, la data de 01.09.2010, reclamantul a fost reîncadrat ca învăŃător, fără a exista o 
justificare a acestei măsuri. 

 Demersul reclamantului recurent se întemeiază pe diploma de licenŃă obŃinută ca urmare a 
promovării examenului de licenŃă în anul 2009, diplomă care până la data soluŃionării cauzei nu a fost 
anulată, astfel încât acest demers se dovedeşte întemeiat. 

 În condiŃiile în care un act se bucură de prezumŃia de legalitate care nu a fost răsturnată, actul 
respectiv produce efectele specifice, care nu pot fi înlăturate, cu atât mai mult cu cât diploma emisă a 



fost recunoscută de către unitatea şcolară ca document justificativ pentru încadrarea reclamantului ca 
profesor în anul 2010, de când nu au intervenit modificări ale stării de fapt şi de drept.  

 Art. 6 din Legea nr. 1/2011 statuează că „în România sunt valabile numai diplomele 
recunoscute de statul român, conform legislaŃiei în vigoare”, astfel încât, o diplomă emisă sub egida 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării nu poate fi considerată ca lipsită de efecte juridice. 

 Mai mult, având în vedere că din data de 01.09.2010, fără a fi emisă nicio decizie în acest sens, 
reclamantul a fost trecut în funcŃia de învăŃător cu o diminuare corespunzătoare a drepturilor salariale, 
Curtea de Apel reŃine că a intervenit o modificare unilaterala a felului muncii, interzisă de prevederile 
Codului muncii. 

 Având în vedere că executarea contractului de muncă este guvernată de principiul stabilităŃii în 
muncă, modificarea şi încetarea lui pot interveni numai în condiŃiile prevăzute de lege, Codul muncii 
reglementând situaŃiile delegării şi detaşării. 

 Schimbarea cu caracter definitiv a locului muncii, felului muncii şi a salariului poate opera, 
potrivit normelor de drept comun în condiŃiile existenŃei acordului angajatului, excepŃia constituind-o 
modificarea temporară a locului şi felului muncii, fără consimŃământul salariatului, în cazul unor 
situaŃii de forŃă majoră, cu titlu de sancŃiune disciplinară sau ca măsură de protecŃie a salariatului, în 
cazurile şi în condiŃiile prevăzute de art. 48 din Codul Muncii. 

 De asemenea, conform dispoziŃiilor art. 2 alin. 1 din Ordinul nr. 3235/2010: 
 „AbsolvenŃii cu diplomă ai liceului pedagogic repartizaŃi în învăŃământul preuniversitar pe 

posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăŃător, 
învăŃător-educator sau învăŃător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenŃă şi 
studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenŃă sau ciclul II de 
studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenŃă una dintre specializările 
cuprinse în anexele nr. 1-3 sau o altă specializare care nu este prevăzută la art. 1, îndeplinesc condiŃiile 
de ocupare a funcŃiei de institutor.” 

 De asemenea, art. 248 alin.3 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, a prevăzut 
următoarele: 

 „Cadrele didactice care ocupă funcŃii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, 
învăŃători/învăŃătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal 
competenŃe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiŃia pentru 
ocuparea funcŃiei didactice de profesor pentru învăŃământul preşcolar, profesor pentru învăŃământul 
primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate 
de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.” 

 Prin urmare, în contextul legislativ actual, absolvirea de către reclamant a studiilor universitare 
de licenŃă organizate de Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Sociologie - Psihologie 
Bucureşti, specializarea psihologie, îi conferă acestuia dreptul de a fi încadrat în funcŃia didactică de 
institutor/profesor pentru învăŃământul primar, aspect ce va fi nuanŃat în continuare. 

 Nu sunt incidente prevederile art. 30 Codul muncii privind ocuparea prin concurs a posturilor 
vacante, atât în raport de normele legale expuse anterior, cât şi datorită împrejurării că art. 30 nu se 
referă la promovarea în funcŃie prin dobândirea unui grad profesional superior.  

 Prin urmare, diploma de licenŃă a reclamantului face dovada legalităŃii studiilor acestuia, iar 
refuzul pârâtei de rândul I de a îl încadra pe reclamant pe funcŃia de institutor/profesor pentru 
învăŃământul primar începând cu data de 01.09.2010 nu are temei legal.  

 Astfel, în perioada 01.09.2010-31.08.2011, în temeiul art. 2 din Ordinul nr. 3235/2010 pârâtul 
va fi obligat să îl încadreze pe reclamant în funcŃia de institutor pentru învăŃământul primar şi să îi 
plătească diferenŃa de drepturi salariale dintre salariul corespunzător acestei funcŃii şi salariul efectiv 
plătit în intervalul de timp 01.09.2010-01.09.2011. 

 Începând cu data de 01.09.2011, în temeiul art. 248 alin. 4 din Legea nr. 1/2011, articol 
aplicabil de la 01.09.2011, conform art. 14 din anexa 1 a Ordinului nr. 3753/2011, pârâtul va fi obligat 
să îl încadreze pe reclamant în funcŃia de profesor pentru învăŃământul primar şi să îi plătească 
diferenŃa de drepturi salariale dintre salariul corespunzător acestei funcŃii şi salariul efectiv plătit în 
perioada 01.09.2011-12.11.2012, data pronunŃării prezentei decizii 

 Pentru considerentele expuse anterior, în baza art. 312 alin.3 raportat la art. 304 pct. 9 Cod de 
procedură civilă, Curtea de Apel va admite recursul reclamantului în sensul celor ce urmează. 



 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 4405 din 12 noiembrie 2013, decizia civilă nr. 4408 

din 12 noiembrie 2013. 
 
 
 

27. Decizie de concediere. Nerespectarea condiŃiilor legale. Anulare  
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4576 din 27 noiembrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 12683 din 12 septembrie 2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a respins 
acŃiunea formulată de către reclamantul L.I.V., în contradictoriu cu pârâta C.N.C.A.F. „M.” S.A. 
DEVA. 

Pentru a hotărî astfel prima instanŃă a reŃinut că prin Decizia nr. 112/10.12.2012, s-a dispus 
concedierea reclamantului din funcŃia de şofer în baza art. 65 al. 1 din Codul muncii.  

În decizia de concediere s-a reŃinut că măsura a fost luată deoarece s-a desfiinŃat locul de 
muncă ocupat de către reclamant. 

Emiterea deciziei de concediere a survenit la întoarcerea reclamantului din concediul de odihnă 
aferent anului 2009 în data de 07.11.2012. 

Pârâta i-a propus reclamantului, prin Adresa nr. 4792/08.11.2012, un alt loc de muncă însă 
acesta l-a refuzat, situaŃie în care a procedat la desfacerea contractului individual de muncă. 

Din Adresa nr. 4792/08.11.2012 a rezultat că pârâta i-a oferit reclamantului un alt loc de muncă 
la punctul de lucru Braznic întrucât postul său de la punctul de lucru Făgetul Ierii a fost restructurat. Pe 
această adresă reclamantul a scris că refuză acest loc de muncă din motive că nu i s-a asigurat cazare şi 
diurnă. 

Aşa cum a rezultat din documentaŃia din dosarul cauzei, contractul de închiriere nr. 
157/22.06.2012 încheiat între pârâtă şi S.C. C. S.R.L. care a avut ca obiect  închirierea de 
autobasculante, pe una dintre acestea lucrând şi reclamantul, a încetat la data de 01.10.2012 şi ca atare, 
s-a procedat la predarea-primirea acestuia conform procesului-verbal înregistrat sub nr. 
239/01.10.2012. 

În mod judicios s-a hotărât în practica judiciară că nu se poate justifica desfiinŃarea locului de 
muncă şi salariatul nu poate fi concediat dacă angajatorul încadrează ulterior, la un interval scurt, un 
salariat pentru a ocupa un post similar (în I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, 
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.409). Or, postul reclamantului a fost desfiinŃat, aşa cum a rezultat 
din statele de funcŃii existente la începutul lunii decembrie 2012 şi lunii ianuarie 2013. 

Pentru a se reŃine caracterul legal şi temeinic al concedierii în cazul reorganizării activităŃii 
societăŃii prin desfiinŃarea postului ocupat de salariat, în condiŃiile prev. art. 65 al. 1 C. muncii, este 
necesar ca desfiinŃarea postului să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, o persoană poate fi concediată pentru 
motive care nu Ńin de aceasta, determinate de desfiinŃarea locului de muncă din unul sau mai multe 
motive, fără legătură cu persoana acesteia. 

Motivele care impun concedierea vizează acel loc de muncă şi nu un loc de muncă de natura 
celui ocupat de către reclamant, distincŃie ce exclude posibilitatea selecŃiei salariaŃilor. Din 
interpretarea acestor prevederi legale a rezultat că reorganizarea activităŃii, dificultăŃile economice şi 
transformările tehnologice reprezintă prin ele însele cauze reale şi serioase de desfiinŃare a locului de 
muncă. 

În acest context reorganizarea, în înŃelesul prevederilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, nu 
presupune cu necesitate existenŃa unei situaŃii economice precare a societăŃii angajatoare, fiind 
suficiente doar o modificare a schemei de personal în funcŃie de oportunităŃile oferite de viaŃa 
economică sau financiară. 

Astfel, în condiŃiile în care desfiinŃarea unui post de şofer din cadrul societăŃii intimate, ca 
urmare a lipsei autobasculantei pe care a lucrat reclamantul şi reorganizării punctelor de lucru, instanŃa 
a considerat că acest demers este unul legal fiind considerată o cauză reală şi serioasă de desfiinŃare a 
locului de muncă. 

Aşadar, instanŃa a considerat că Decizia nr.112/10.12.2012, contestată este temeinică şi legală, 
fapt care nu a impus anularea acesteia. 



SelecŃia personalului ce urmează a fi angajat sau disponibilizat este un atribut exclusiv al 
societăŃii ori unităŃii şi în acest context a reŃinut că, desfiinŃarea postului de şofer deŃinut de către 
reclamant, a fost reală şi serioasă, câtă vreme în statul de funcŃiuni al unităŃii, întocmit ulterior emiterii 
deciziei contestate, nu a mai existat acest post. 

AcŃiunea reclamantului a trebuit respinsă întrucât, desfiinŃarea locului de muncă ocupat de către 
acesta a fost una efectivă, a avut o cauză reală şi a prezentat un caracter obiectiv iar din analiza statului 
de funcŃii a rezultat că postul deŃinut de reclamant a fost desfiinŃat. 

În această situaŃie pârâta nu a putut reînfiinŃa un post doar pentru reclamant, în cadrul punctului 
de lucru unde a activat cu atât mai mult cât acesta a refuzat să lucreze pe un alt autovehicul într-o altă 
locaŃie.  

Pârâtul a depus la dosarul cauzei toate documentele în baza cărora a luat măsura desfacerii 
contractului individual de muncă a reclamantului, conform prevederilor art.272 din Codul Muncii. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul L.I.V. solicitând modificarea sentinŃei 
în sensul de a dispune admiterea acŃiunii. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că decizia de concediere contestată a fost dată cu 
încălcarea prev. art. 76 lit. a) C. muncii republicat, aceasta neconŃinând motivele de fapt care au stat la 
baza măsurii desfiinŃării postului. 

Ori, raportat la prev. art. 79 C. muncii potrivit cărora „angajatorul nu poate invoca în faŃa 
instanŃei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere", apărările 
pârâtei formulate prin întâmpinare, care tind a da o justificare măsurii de desfiinŃare a postului, sunt 
nefondate. 

În acest sens, considerentele instanŃei de fond referitoare la desfiinŃarea postului ca urmare a 
încetării contractului de închiriere nr. 157/22.06.2012 încheiat cu SC Cameolis SRL sunt nefondate şi 
nu pot fi luate în considerare. 

În ceea ce priveşte motivul concedierii recurentului, respectiv acela al desfiinŃării postului, 
subliniază următoarele aspecte: art. 65 C. muncii impune, sine qua non, ca desfiinŃarea postului să fie 
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, motivele concedierii trebuie să prezinte un anumit nivel de 
importanŃă, care să facă imposibilă menŃinerea contractului individual de muncă (ori, din decizia 
atacată nu rezultă care sunt motivele desfiinŃării postului ocupat de recurent, abia prin întâmpinarea 
depusă la dosarul cauzei pârâta încercând să justifice - nefondat de altfel - concedierea recurentului), 
potrivit practicii judiciare de specialitate, desfiinŃarea unui post din simple raŃionamente de ordin 
economic sau financiar nu justifică concedierea unui salariat, respectiv simpla suprimare a unui post 
din organigrama societăŃii fără o cauză reală şi serioasă - nu este de natură a conferi legalitate şi 
temeinicie măsurii dispuse. 

Este evident că desfiinŃarea postului nu a avut la bază o cauză reală şi serioasă. 
Pârâta intimată C.N.C.A.F. „M.” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, şi pe cale de consecinŃă menŃinerea ca legală şi temeinică a sentinŃei atacate. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de recurs 

şi a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reŃine următoarele: 
Analizând legalitatea măsurii concedierii, Curtea reŃine că potrivit prevederilor art. 65 alin. 1 

din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea 
contractului individual de muncă determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat, din 
unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 76 alin. 1 lit. a din Codul muncii, decizia de concediere 
trebuie să conŃină în mod obligatoriu alături de celelalte elemente şi motivele care determină 
concedierea. 

În speŃă, prin Decizia de concediere nr. 112/10.12.2012 emisă de societatea intimată în temeiul 
art. 65 din Codul muncii, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al recurentului, în 
cuprinsul deciziei fiind menŃionat că motivul concedierii îl reprezentă desfiinŃarea locului de muncă 
ocupat de salariat. 

Or, în cuprinsul deciziei de concediere era esenŃial a fi arătate motivele ce au determinat 
desfiinŃarea postului, respectiv acele cauze reale şi serioase ce au condus la luarea acestei măsuri, astfel 
încât faŃă de modul de redactare a deciziei se constată că dispoziŃiile art. 76 alin. 1 din C.muncii nu au 
fost respectate, fiind indicată doar „desfiinŃarea postului, astfel încât Curtea apreciază că societatea 



intimată nu a dispus concedierea salariatului în mod legal, nefiind respectate condiŃiile impuse de 
concedierea individuală prevăzute de art. 65 alin. 2 din Codul muncii, în sensul că desfiinŃarea locului 
de muncă nu a avut la bază o cauză reală şi serioasă în luarea măsurii concedierii. 

Potrivit prevederilor art. 78, 79 din C.muncii, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii 
prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută, în cazul unui litigiu de muncă, angajatorul neputând 
invoca în faŃa instanŃei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate in decizia de concediere. 

Aşadar, dispoziŃiile legale în materia concedierii salariaŃilor sunt imperative, iar nerespectarea 
acestora atrage sancŃiunea nulităŃii măsurii luate de către angajator, în cauză nefiind vorba de aplicarea 
unui formalism exagerat, în contextul în care, încetarea raportului de muncă din voinŃa unilaterală a 
angajatorului, este permisă cu respectarea condiŃiilor de formă riguros reglementate de legislaŃia 
muncii, tocmai în scopul prevenirii eventualelor conduite abuzive din partea angajatorului, având şi 
rolul de a-l informa corect pe angajat cu privire la motivele şi temeiurile de drept pentru este concediat, 
dar şi de a permite controlul instanŃei de judecată asupra legalităŃii şi temeiniciei actelor angajatorului. 

Cum în cauză condiŃiile de formă impuse de către legiuitor nu au fost respectate, întrucât 
motivele concedierii lipsesc, Curtea apreciază că se impune constatarea nulităŃii concedierii intimatului 
reclamant şi aplicarea prevederilor art. 80 alin. 1 din C.muncii, reŃinând totodată că reclamantul a 
solicitat reintegrarea la locul de muncă avut anterior. 

Pentru considerentele mai sus arătate, Curtea constată recursul ca fiind fondat, motiv pentru 
care în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ. va fi admis, urmând a modifica 
sentinŃa tribunalului în sensul că va dispune anularea deciziei de concediere, reintegrarea în postul şi 
funcŃia deŃinută anterior şi va obligă pârâta să plătească reclamantului o despăgubire egală cu salariile 
indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data 
concedierii şi până la reintegrarea efectivă 

FaŃă de cele ce preced, Ńinând cont de culpa procesuală a părŃilor şi de pretenŃiile admise, în 
temeiul art. 274 C.proc.civ., Curtea va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 500 lei 
cheltuieli de judecată la fondul cauzei, reprezentând onorariul avocatului.  

 
 

28. Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această 
ocazie 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4190 din 28 octombrie 2013  
Prin cererea sa, reclamantul C.A.I. a solicitat instanŃei obligarea pârâŃilor Inspectoratul General 

al Jandarmeriei Romane şi Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi „Menumorut Voievod” Sălaj la plata 
către reclamant a 12 solde corespunzătoare funcŃiei de bază, sume asupra cărora sa se calculeze 
dobânda legala de la data trecerii in rezerva pana la data plăŃii efective, precum şi plata cheltuielilor de 
judecata. 

Prin sentinŃa civilă nr. 2132/22.04.2013 a Tribunalului Sălaj, s-a respins excepŃia lipsei 
calităŃii procesuale pasive a paratului Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, excepŃie invocata 
de acesta şi s-a respins ca nefondată acŃiunea. 

SoluŃia menŃionată a avut la bază următoarele considerente:  
Cu privire la excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Romane, instanŃa a respins-o având în vedere că potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 din 
Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcŃionarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de 
Jandarmi JudeŃean Sălaj este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. 

Cu privire la fondul cauzei, instanŃa a reŃinut următoarele: 
Începând cu data de 13.12.2011 reclamantul C.A.I., având calitatea de cadru militar activ 

(subofiŃer), a fost trecut în rezervă, fiind clasat „inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt 
limitat la război" şi încadrat în gradul III de invaliditate, conform Deciziei Medicale nr. A- 2011/9 din 
29.11.2011, cu drept la pensie, conform Ordinului Inspectorului şef al I.J.J. Sălaj nr. 2052593 din 
13.12.2011. La data trecerii în rezervă, reclamantul avea o vechime efectivă în structuri militare de 20 
ani, 00 luni şi 20 zile . 

Prevederile art. 20, alin. (1), cap. II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, stipulează următoarele: „ La trecerea în 
rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu,cu drept la pensie, 



personalul militar, poliŃiştii şi funcŃionarii publici cu statut special din sistemul administraŃiei 
penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcŃie de vechimea efectivă ca militar, poliŃist, funcŃionar 
public cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare şi personal civil în instituŃiile publice 
de apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda 
funcŃiei de bază, respectiv salariul funcŃiei de bază avută/avut în luna schimbării poziŃiei de activitate, 
astfel: Vechime efectivă (...) 

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcŃiei de bază/salarii ale funcŃiei de bază; (...) 
- între 15-20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcŃiei de bază/salarii ale funcŃiei de bază; 
- între 20-25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcŃiei de bază/salarii ale funcŃiei de bază;  
In temeiul prevederilor menŃionate mai sus, i s-a stabilit reclamantului suma de plată în valoare 

de 12.888 lei, sumă asupra căreia s-au calculat, reŃinut şi virat contribuŃiile sociale, prevăzute de lege, 
iar cuantumul rezultat a fost supus regimului impozitării conform prevederilor legale în domeniul 
fiscal, respectiv art. 94 alin 5, teza a -II-a din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Ca urmare a repetatelor cereri de credite înaintate către DirecŃia Financiară din cadrul 
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române prin care a solicitat sumele necesare plăŃii ajutoarelor 
la trecere în rezervă, la data de 13.12.2011 i-a fost achitată reclamantului suma de 9.297 lei, cu 
dispoziŃia de plată nr. 28, diferenŃă rămasă ca urmare a aplicării la suma de 12.888 lei, a C.A.S., 
C.A.S.S. şi cota de impozit de 16%. 

Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Sălaj în calitate de ordonator terŃiar de credite şi în temeiul 
art. 21, alin. (3) din Legea 500/2002 privind finanŃele publice, „utilizează creditele bugetare ce le-au 
fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituŃiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor 
din bugetele aprobate şi în condiŃiile stabilite prin dispoziŃiile legale". ObligaŃiile şi responsabilităŃile 
ordonatorilor de credite sunt stipulate de art. 22 din Legea 500/2002 privind finanŃele publice, astfel: 

„(1) Ordonatorii de credite au obligaŃia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în 
limita prevederilor şi destinaŃiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituŃiilor 
publice respective şi cu respectarea dispoziŃiilor legale. 

Prevederile art. 94, cap. II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare la data naşterii dreptului stipulează 
următoarele: Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor 
bugetare aprobate anual cu această destinaŃie în bugetele instituŃiilor publice de apărare, ordine publică 
şi siguranŃă naŃională". 

Acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 20, alin. (1), cap. II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 
284/2010, este condiŃionată de alocarea fondurilor bugetare la titlul corespunzător efectuării acestor 
categorii de cheltuieli, fonduri bugetare care până la data plăŃii, nu au fost alocate. Neexistând fonduri 
bugetare pentru plata drepturilor băneşti ca urmare a trecerii în rezervă a reclamantului, nu a fost 
posibilă achitarea respectivului drept, până la data de 06.07.2012, deşi după cum a fost menŃionat, 
pârâta a făcut numeroase demersuri pentru achitarea sume lor cuvenite reclamantului. În consecinŃă, 
instanŃa nu poate reŃine culpa pârâŃilor pentru ca aceştia să poată fi obligaŃi la plata dobânzii solicitate 
de către reclamant. 

Prin urmare, instanŃa a constatat că drepturile reclamantului au fost calculate în mod corect, în 
acest sens pronunŃându-se şi Curtea ConstituŃională prin decizia nr. 921 din 1 noiembrie 2012, arătând 
că legea stabileşte în mod clar faptul că sumele reprezentând plăŃi compensatorii şi/sau ajutoare se 
calculează prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate personalului militar trecut în 
rezervă. Aşadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicată o singură dată, a sumelor al căror 
cuantum se stabileşte conform dispoziŃiilor legale criticate. Faptul că legiuitorul stabileşte drept 
criteriu de referinŃă valoarea soldelor lunare nete nu este de natură să conducă la o dublă impozitare, 
acest criteriu de referinŃă fiind la libera sa apreciere,,. 

Dat fiind faptul că reclamantul a încasat suma netă de 9.297 lei corespunzătoare ajutorului egal 
cu 12 solde ale funcŃiei de bază la care avea dreptul să beneficieze conform legii la vechimea de 20 
ani, 0 luni şi 20 zile pe care o avea la data trecerii în rezervă, acŃiunea acestuia apare ca nefondată, 
fiind respinsă în consecinŃă de către instanŃă. 

FaŃă de cele ce preced, instanŃa a respins ca nefondată acŃiunea reclamantului. 



Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul C.A.I., prin care a solicitat admiterea 
acestuia şi modificarea sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii şi obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor 
de judecată, iar în subsidiar casarea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanŃe. 

 În motivarea recursului, s-a susŃinut că suma plătită de pârâtă cu ocazia trecerii în rezervă nu a 
fost corect calculată, deşi art.20 alin. I din Capitolul II al anexei VII din Legea nr.284/2010 stabileşte 
expres şi clar modalitatea de calcul. 

 Astfel, la data trecerii în rezervă (13.12.2011) reclamantul avea o vechime ca militar de peste 
20 de ani, fiind îndreptăŃit să beneficieze de un ajutor egal cu 12 solde ale funcŃiei de bază, care este 
compusă din solda de funcŃie, solda de grad, gradaŃii şi, după caz, solda de comandă. 

 Astfel, în luna anterioară trecerii în rezervă, solda funcŃie de bază era de 1763 lei în raport de 
care reclamantul apreciază că este îndreptăŃit să primească 21.156 lei (12 x 1763 lei). 

 Reclamantul susŃine, totodată, că potrivit art.2964 şi art.29616 din Codul fiscal în forma în 
vigoare la data încetării raporturilor de muncă, plăŃile compensatorii acordate personalului militar cu 
ocazia trecerii în rezervă sunt exceptate de la plata contribuŃiile sociale. 

 În fine, reclamantul apreciază că este îndreptăŃit să beneficieze de dobânda legală de la data 
trecerii în rezervă, pârâŃii fiind în culpă şi pentru neefectuarea demersurilor pentru achitarea acestei 
sume. 

Pârâtul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a depus întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului, arătând în esenŃă că suma de 9.297 lei, acordată reclamantului, a fost 
calculată în mod corect, în urma reŃinerii impozitului şi contribuŃiilor sociale, după cum s-a statuat şi 
prin Decizia nr.921/2011 a CurŃii ConstituŃionale. Se susŃine că acordarea drepturilor băneşti 
reglementate de Legea nr.284/2010 se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual, ceea ce 
afectează obligaŃia sa de un termen suspensiv incert. 

 În opinia pârâtului, lipsa fondurilor necesare plăŃii împiedică acordarea dobânzii legale. 
 Pârâtul Inspectoratul JudeŃean Sălaj a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, formulând aceleaşi apărări ca pârâtul Inspectoratul General al jandarmeriei 
Române. În plus, s-a invocat că prin Ordinul M.A.I. nr.S/214 din 05.10.2011 s-a stabilit (anexa nr.10 
lit. d pct.25) că baza de calcul a ajutorului în discuŃie o reprezintă salariul de bază net avut la data de 
30.12.2009, diminuat cu 25% în baza Legii nr.118/2010 şi majorat cu 15%, conform Legii 
nr.285/2010. 

 La solicitarea instanŃei de recurs reclamantul a depus precizări cu privire la temeiul exonerării 
ajutorului de la plata contribuŃiei sociale, invocând în acest sens dispoziŃiile art.31 alin.5 şi 6, art.6 
alin.1 pct. V şi art.27 alin.3 din Legea nr.263/2010. 

Recursul este parŃial fondat pentru cele ce urmează: 
Aspectele esenŃiale de care depinde justa soluŃionare a cauzei sunt stabilirea bazei de calcul a 

ajutorului acordat cu ocazia trecerii în rezervă şi verificarea încadrării sale în situaŃiile de excepŃie ale 
scutirii de la plata contribuŃiilor sociale. 

 Referitor la primul aspect, Curtea de Apel constată că art.20 alin.1 din capitolul II al anexei nr. 
VII din Legea cadru nr.284/2010 prevede clar că ajutorul acordat cu ocazia trecerii în rezervă se 
stabileşte în raport cu solda funcŃiei de bază avută în luna schimbării poziŃiei de activitate, iar art.3 
alin.3 (Cap. II, anexa nr. VII din Legea –cadru nr.284/2010) enunŃă expres că solda funcŃiei de bază 
este formată din solda de funcŃie, solda de grad, gradaŃie şi după caz, solda de comandă. 

 PârâŃii opun acestor dispoziŃii legale clare şi precise prevederile Ordinului MAI nr. S/214 din 
05.10.2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, 
poliŃiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, conform cărora baza de calcul este 
solda netă din luna decembrie 2009, diminuată cu 25% şi majorată cu 15%. 

 ReŃinând că din perspectiva Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă natura 
acestui ordin este cea a unui act normativ inferior faŃă de prevederile Legii nr.284/2010 în a cărui 
aplicare a şi fost emis şi având în vedere că acesta stabileşte o altă bază de calcul decât cea 
reglementată în lege, acesta va fi înlăturat din cadrul juridic incident în cauză. 

În acest sens, Curtea reŃine că prevederile art.77 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative care stabilesc că : Ordinele cu caracter 
normativ, instrucŃiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale 



administraŃiei publice centrale de specialitate sau ale autorităŃilor administrative autonome se emit 
numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanŃelor Guvernului.“ 

 De asemenea, dispoziŃiile art. 78 din acelaşi act normativ statuează că “Ordinele, instrucŃiunile 
şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea 
cărora au fost emise şi nu pot conŃine soluŃii care să contravină prevederilor acestora.” 

 Prin urmare, modul de calcul realizat de pârâŃi pe baza unui act normativ de rang inferior, care 
se abate de la normele unei legi organice, este eronat şi nelegal, întrucât valorifică o bază de calcul 
greşită. 

 Astfel, baza de calcul a ajutorului cuvenit reclamatului este solda funcŃiei de bază din luna 
schimbării poziŃiei de activitate (decembrie 2011), când potrivit extrasului de pe statele de plată 
(denumit în limbajul colocvial „fluturaş”) reclamantul a beneficiat de o soldă a funcŃie de bază de 1763 
de lei (fila 8), compusă din solda de funcŃie (1222 lei), solda de grad (239 lei) şi gradaŃie (302 lei). 

 Totodată, solda funcŃiei de bază utilizată la calcularea cuantumului ajutorului este supusă 
impozitării şi reŃinerii contribuŃiilor datorate la bugetul de stat consolidat, conform legislaŃiei fiscale în 
vigoare la 13.12.2011. 

 În acest sens, prin Decizia nr.921 din 01.11.2012 a CurŃii ConstituŃionale a fost respinsă 
excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.94 alin.5 teza a doua ultima liniuŃă din Legea 
nr.571/2003, reŃinându-se următoarele aspecte:  

 „Legiuitorul a dispus, din raŃiuni economico-financiare, trecerea sumelor reprezentând plăŃi 
compensatorii şi ajutoare cuvenite personalului militar trecut în rezervă din categoria veniturilor scutite 
de la plata impozitului pe venit în categoria venituri impozabile, iar modificarea adusă Codului fiscal 
în sensul arătat mai sus şi care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii iunie 2010, a dispus impozitarea 
respectivelor venituri începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. 

  Critica autorului excepŃiei nu poate fi reŃinută, pentru că nu este vorba despre o 
impozitare la valoarea soldelor brute şi apoi o altă impozitare la valoarea soldelor nete, aşa cum 
pretinde autorul excepŃiei; textul legal criticat stabileşte în mod clar faptul că sumele reprezentând plăŃi 
compensatorii şi/sau ajutoare se calculează prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate 
personalului militar trecut în rezervă. 

  Aşadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicată o singură dată, a sumelor al căror 
cuantum se stabileşte conform dispoziŃiilor legale criticate. 

  Faptul că legiuitorul stabileşte drept criteriu de referinŃă valoarea soldelor lunare nete 
nu este de natură să conducă la o dublă impozitare, acest criteriu de referinŃă fiind la libera sa 
apreciere.” 

 De asemenea, având în vedere că la momentul schimbării poziŃiei de activitate solda funcŃiei de 
bază era supusă impozitării şi reŃinerii contribuŃiilor după cum rezultă din înscrisul salarial de la fila 9 
recurs, conform prevederilor Legii nr.571/2003 în forma în vigoare la 13.12.2011, Curtea de Apel 
consideră că nu se justifică exceptarea soldei funcŃiei de bază de la acest regim fiscal în situaŃia când 
reprezintă baza de calcul a ajutorului acordat cu ocazia trecerii în rezervă. 

 Regimul fiscal al soldei funcŃiei de bază este unic, neputând diferi în situaŃia în care solda 
funcŃiei de bază se acordă cu titlu de contravaloare a prestării activităŃii faŃă de ipoteza utilizării sale ca 
bază de calcul a ajutorului acordat cu ocazia trecerii în rezervă. Prin urmare, dacă în data de 
13.12.2011, solda funcŃiei de bază era impozabilă şi supusă reŃinerii contribuŃiilor, îşi păstrează acest 
caracter şi cu ocazia calculării ajutorului menŃionat. 

 În acest context, Curtea de Apel observă că toate părŃile au o poziŃie procesuală convergentă cu 
privire la aplicarea legislaŃiei fiscale din momentul trecerii în rezervă (13.12.2011), punct de vedere 
corect şi legal în opinia instanŃei de recurs pentru următoarele considerente, expuse şi pentru a 
argumenta înlăturarea apărării reclamantului că ajutorul acordat este exonerat de plata contribuŃiei de 
asigurări sociale. 

 Astfel, conform art.3 lit. d din Legea nr.571/2003 „Impozitele şi taxele reglementate de 
prezentul cod se bazează pe următoarele principii: 

  d) eficienŃa impunerii prin asigurarea stabilităŃii pe termen lung a prevederilor Codului 
fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane 
fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii 
investiŃionale majore.” 



 De asemenea, art.2964 din acelaşi act normativ prevede că: 
   „(1) Baza lunară de calcul al contribuŃiilor sociale individuale obligatorii, în cazul 

persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), reprezintă câştigul brut realizat din activităŃi 
dependente, în Ńară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaŃionale la 
care România este parte, care include: 

  d) drepturile de soldă lunară, indemnizaŃiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi 
ale personalului militar, acordate potrivit legii;” 

 În acelaşi context, art.29615 şi art.29616 din Legea nr.571/2003 în forma în vigoare la 
13.12.2011, nu include solda funcŃiei de bază sau ajutorul în discuŃie în categoria excepŃiilor generale 
şi a excepŃiilor specifice de la regula cuprinderii în baza lunară a contribuŃiilor sociale obligatorii. 

 O atare excludere a plăŃilor compensatorii acordate cu ocazia trecerii în rezervă de la plata 
contribuŃiilor sociale obligatorii a fost legiferată prin O.U.G. nr.125/27.12.2011 (publicată în 
Monitorul Oficial nr.938 din 30.12.2011), care însă nu poate produce efecte retroactive, aplicându-se 
numai situaŃiilor născute ulterior intrării sale în vigoare. 

 Prin urmare, principiul neretroactivităŃii legii civile, însoŃit de principiul fiscal al eficienŃei 
impunerii obligă la aplicarea legislaŃiei fiscale din momentul naşterii dreptului la plăŃi compensatorii 
(13.12.2011), cu consecinŃa reŃinerii impozitului şi contribuŃiilor sociale datorate bugetului de stat 
consolidat atât din solda funcŃiei de bază al cărei cuantum net este utilizat ca bază de calcul a 
ajutorului, cât şi ajutorul propriu zis (determinat ca produs al înmulŃirii 12 x solda funcŃiei de bază 
nete). 

 Aşadar, baza de calcul a ajutorului este solda funcŃiei de bază în cuantum net, în urma reŃinerii 
din suma brută de 1763 lei a impozitului şi a contribuŃiilor obligatorii conform legislaŃiei fiscale în 
vigoare la 13.12.2011, iar ajutorul cuvenit reclamantului în cuantum brut, egal cu produsul înmulŃirii 
12 x solda funcŃiei de bază în cuantum net, este la rândul său, supus impunerii şi reŃinerii contribuŃiilor 
obligatorii datorate la 13.12.2011. 

 În fine, sub aspectul stabilirii contribuŃiilor sociale datorate, Curtea de Apel va înlătura 
apărările reclamantului bazate pe dispoziŃiile art.31 alin.6 raportat la art.6 alin.1 pct. V din Legea 
nr.263/2011, care se referă expres la ajutoarele lunare acordate cadrelor militare trecute în rezervă, care 
sunt reglementate de Capitolul II, Anexa nr. VII, art. 21 al. 2-5 din Legea nr. 284/2010, total diferite de 
plăŃile compensatorii prevăzute de Capitolul II, Anexa nr. VII, art. 20 al. 1 din Legea nr.284/2010. 

 De asemenea, prevederile art.31 alin.5 din Legea nr.263/2010 privind suportarea contribuŃiei de 
asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăŃi compensatorii din bugetul asigurărilor 
sociale de şomaj nu are semnificaŃia unei exceptări specifice sau generale în sensul Legii nr.571/2003, 
cu atât mai mult cu cât norma menŃionată nu este general aplicabilă, fiind exclusă în cazurile în care, 
prin lege se dispune astfel”. 

 Or, prin Legea nr.571/2003 nu este recunoscută o asemenea exceptare a plăŃilor compensatorii 
de la reŃinerea contribuŃiei de asigurări sociale la 13.12.2011. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reŃine că 
art.31 alin.5 din Legea nr.263/2010 instituie o excepŃie suplimentară celor stabilite prin Codul fiscal, 
Curtea de Apel constată imposibilitatea unei astfel de modificări legale, deoarece art.1 alin.3 din Legea 
nr.571/2003 prevede imperativ că:  

 „În materie fiscală, dispoziŃiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte 
acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziŃiile Codului fiscal.” 

 Cum Legea nr.571/2003 reglementează expres şi imperativ contribuŃia de asigurări sociale, nu 
poate fi acceptată interpretarea reclamantului dată Legii nr.263/2010, deoarece încalcă supremaŃia 
codului fiscal în materie fiscală. 

 După ce a stabilit baza de calcul a ajutorului şi caracterul său impozabil în sens larg, Curtea de 
Apel va examina dacă sunt întrunite condiŃiile de acordare a dobânzii legale. 

 Astfel, dreptul reclamantului de a beneficia de ajutor a fost considerat de legiuitor ca născut şi 
cuvenit începând cu trecerea în rezervă, conform art.20 alin.1 din Cap. II al anexei VII din Legea 
nr.263/2010. 

Prin urmare, în acord cu prevederile art. 1535 din Noul Cod Civil (în vigoare începând cu data 
de 01.10.2011), neplata la scadenŃă a ajutorului cuvenit reclamantului dă dreptul la acordarea dobânzii 
legale. 



 Curtea de Apel apreciază că pretinsa inexistenŃă a fondurilor bugetare nu reprezintă cauze 
exoneratoare de răspundere în sensul art.1351 din Noul Cod Civil (forŃă majoră, caz fortuit), după cum 
nu se justifică acordarea dobânzii legale doar în temeiul unei convenŃii între părŃi, deoarece este 
datorată pentru executarea cu întârziere a unei obligaŃii legale de plată. 

 Astfel, pârâta datorează dobânda legală pentru suma de 9297 lei, plătită benevol la 28.09.2012 
(fila 22 fond) pentru perioada 13.12.2011 – 28.09.2012, iar pentru diferenŃa stabilită potrivit modului 
de calcul expus anterior de la data de 13.12.2011 şi până la data plăŃii efective. 

 Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.3 raportat la 
art.304 pct.9 Cod de procedură civilă, va admite în parte recursul formulat de către reclamant şi va 
modifica în parte sentinŃa atacată, în sensul că va admite în parte acŃiunea civilă formulată de către 
reclamantul C.A.I. în contradictoriu cu pârâŃii Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - Inspectoratul 
General al Jandarmeriei, Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean "Menumorut Voievod" Sălaj. 

 Vor fi obligaŃi pârâŃii să plătească reclamantului diferenŃa dintre valoarea netă – prin reŃinerea 
impozitului şi contribuŃiilor datorate bugetului de stat consolidat la data de 13.12.2011 – a ajutorului 
egal cu 12 solde ale funcŃiei de bază în cuantum net – prin reŃinerea impozitului şi contribuŃiilor 
datorate bugetului de stat consolidat în luna decembrie 2011 – corespunzător unei solde a funcŃiei de 
bază de 1763 lei brut lunar şi suma efectiv achitată de 9297 lei. 

 Totodată pârâŃii vor fi obligaŃi să plătească reclamantului dobânda legală aferentă sumei de 
9297 lei, începând cu 13.12.2011 şi până la data de 28.09.2012, şi dobânda legală aferentă diferenŃei 
de drepturi băneşti menŃionate anterior de la data de 13.12.2011 şi până la data plăŃii efective. 

 În baza art.274 Cod de procedură civilă, pârâŃii vor fi obligaŃi să plătească reclamantului, în 
raport de admiterea în parte a acŃiunii respectiv a reclamantului suma de 450 de lei, cheltuieli de 
judecată parŃiale la fondul cauzei şi suma de 250 de lei, cheltuieli de judecată parŃiale în recurs. 

 Va fi menŃinută soluŃia dată excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul 
General al Jandarmerie Române care nu a fost recurată. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 4191 din 28 octombrie 2013; decizia civilă nr. 4192 

din 28 octombrie 2013; decizia civilă nr. 4193 din 28 octombrie 2013  
 
 

29. Revizuirea pensiei de către Casa Sectorială de Pensii. Atacare la Comisia de 
ContestaŃii din cadrul Ministerului Apărării NaŃionale. Neasimilare cu degradarea 

militară 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4320 din 5 noiembrie 2013  

Prin cererea înregistrată, reclamantul D.M.A. a chemat în judecată pe pârâŃii MINISTERUL 
APARARII NATIONALE BUCUREŞTI şi CASA DE PENSII SECTORIALE A M.Ap.N si a solicitat 
instanŃei să constate nulitatea Deciziei de revizuire a pensiei nr. 54780/13.12.2011 şi a deciziilor 
subsecvente a acesteia şi menŃinerea în plată a Deciziei iniŃiale de stabilire a pensiei, obligarea 
pârâŃilor la plata diferenŃei dintre pensia de serviciu iniŃiale plătită în decembrie 2010 si pensia 
revizuită conform O.U.G. nr. 1/2011 începând cu data de 01.01.2012 si până la repunerea în plată a 
pensiei iniŃiale, obligarea pârâŃilor la plata dobânzii legale si a indicelui de inflaŃie aferente sumelor 
reprezentând diferenŃa dintre cele două decizii calculate până la data plăŃii efective si obligarea 
pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinŃa civilă nr. 12025/26.08.2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins acŃiunea pentru 
următoarele considerente: 

Degradarea militară este o pedeapsă complementară care se aplică militarilor si constă în 
pierderea gradului militar si a dreptului de a purta uniforma militară si nu este un motiv de nulitate a 
deciziei contestate. Reclamantul si-a păstrat gradul militar în rezervă după emiterea deciziei de 
revizuire a pensiei. 

Revizuirea pensiei militare s-a făcut în baza O.U.G. nr. 1/2011, act normativ care prevede 
următoarele: 

Pensiile stabilite de art. 1 lit.a si b din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut 



pe economie potrivit art. 5 alin.4 din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data 
de 31.12.2011 pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. 

ObligaŃia identificării si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de 
către fiecare beneficiar în vederea efectuării revizuirii revine instituŃiilor din sistemul de apărare în 
cadrul cărora beneficiarul si-a desfăşurat activitatea. 

Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, în baza actelor 
doveditoare prezentate de acesta, întocmit conform prevederilor legale din care rezultă alte date si 
elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la dreptul cu caracter salarial, 
perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă, utile în sistemul public de pensii, 
care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual. 

La revizuirea pensiei reclamantului stabilită prin decizia contestată, casa de pensii sectorială a 
avut în vedere datele înscrise în următoarele documente aflate la dosarul de pensie, respectiv situaŃia 
veniturilor realizate lunar eliberată de unitatea militară 02426 Cluj-Napoca, fisa de pensie eliberată de 
U.M. nr. 02565 Cluj-Napoca, fisa cu locurile de muncă în care a lucrat reclamantul şi care îi dau 
dreptul la încadrare în locuri de muncă si activităŃi cu condiŃii deosebite, speciale si alte condiŃii 
eliberată de U.M.02565 Cluj-Napoca şi 01020 Predeal. 

Reclamantul nu a contestat hotărârea dată în soluŃionarea contestaŃiei împotriva deciziei de 
revizuire a pensiei emisă de Comisia de contestaŃii din cadrul M.Ap.N., astfel că în condiŃiile art. 151 
din Legea nr. 263/2010, această decizie a devenit definitivă. 

FaŃă de cele ce preced, instanŃa a apreciat că susŃinerile reclamantului cu privire la nelegalitatea 
revizuirii pensiei este neîntemeiată. 

De asemenea, a mai avut în vedere că reclamantul a formulat critici ce vizează conformitatea 
actelor normative emise de legiuitorul român cu prevederile constituŃionale şi cele ale ConvenŃiei 
Europene a Drepturilor Omului, critici privitoare la încălcarea dreptului său de proprietate protejat de 
art. 1 din Protocolul 1 al ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, la retroactivitatea legilor 
privitoare la revizuirea pensiilor militare şi la încălcarea principiului drepturilor câştigate. 

Privitor la afirmaŃiile vizând neconformitatea actelor normative cu cele ale ConvenŃiei 
Europene a Drepturilor Omului, tribunalul a reŃinut că instanŃa de contencios european al drepturilor 
omului a avut recent posibilitatea de a analiza acest aspect, în cauzele Ana Maria Frimu şi alŃii 
împotriva României, respectiv Constantin AbăluŃă şi alŃii c. României, cauze respinse ca inadmisibile. 

În ceea ce priveşte criticile de neconstituŃionalitate formulate de reclamant, vizând încălcarea 
principiului neretroactivităŃii legii şi al principiului drepturilor câştigate, instanŃa a reŃinut că prin 
Deciziile nr. 871/2010 şi 873/2010, Curtea ConstituŃională a României a statuat că prevederile art. 1-5 
şi art. 12 ale Legii nr. 119/2010, potrivit cărora pensiile de serviciu se recalculează devenind pensii de 
asigurări sociale, nu încalcă principiul neretroactivităŃii legii civile consacrat de art. 15 al. 2 din 
ConstituŃie. 

În raport de consideraŃiile de drept reŃinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de 
Curtea ConstituŃională a României, s-a constatat că cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamant este în mod vădit neîntemeiată sub aspectul criticilor de neconformitate cu prevederile 
ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului şi neconstituŃionalitate invocate de acesta. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamantul D.M.A., solicitând în principal, casarea 
sentinŃei atacate cu trimiterea cauzei spre judecare, iar în subsidiar, modificarea sentinŃei recurate în 
sensul admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost iniŃial formulată, cu cheltuieli de 
judecată în fond şi în recurs. 

În susŃinerea soluŃiei de casare cu trimitere spre rejudecare, reclamantul invocă necercetarea 
fondului cauzei de către prima instanŃă. 

În acest sens, arată că tribunalul nu a analizat motivele de nelegalitate descrise in cererea de 
chemare in judecata, respectiv încălcarea statutului de cadre militare ca urmare a degradării militare. 

Consideră reclamantul că efectul recalculării pensiei conform art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 
735/2010, în prezent abrogată, îl reprezintă degradarea militară, măsură ce nu poate opera decât în 
condiŃiile expres prevăzute de legea penală ( în cazul cadrelor militare în activitate, în rezervă sau în 
retragere condamnate la pedeapsa complementară prin hotărâre judecătorească) ce nu sunt însă 
întrunite în cauză. 



Omisiunea de analiză a primei instanŃe este invocată şi în privinŃa discriminării, precum şi 
referitor la cererea subsidiară prin care s-a contestat modalitatea de calcul a pensiei. 

În ceea ce priveşte modificarea sentinŃei, reclamantul precizează că în mod eronat a reŃinut 
prima instanŃă că nu a urmat procedura prealabilă, actele depuse la dosar confirmând că acesta a 
contestat decizia de revizuire la Comisia de ContestaŃie din cadrul M.Ap.N. şi, întrucât nu a primit un 
răspuns în termenul legal, s-a adresat instanŃei competente, apreciind că lipsa răspunsului acestei 
comisii echivalează cu un refuz nejustificat. 

Subliniază că în mod neîntemeiat i-a fost respinsă cererea de amânare a cauzei formulată la data 
de 26 august 2013, câtă vreme această cerere era justificată de necesitatea efectuării de verificări în 
ceea ce priveşte emiterea în baza Legii nr. 241/2013 a unei noi decizii care ar fi putut să influenŃeze 
soluŃionarea cererii principale sub aspectul primului petit. 

In drept, se invocă dispoziŃiile art. 304 si art. 312 Cod de procedură civilă. 
Prin întâmpinarea formulată în cauză (f. 8), intimatul pârât Ministerul Apărării NaŃionale s-a 

opus admiterii recursului. 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este nefondat. 
SoluŃia de casare pentru necercetarea fondului cauzei nu are nici un fundament legal, astfel că 

aceasta nu poate fi primită. 
Contrar afirmaŃiilor recurentului, Curtea reŃine că prima instanŃă a analizat motivele de 

nelegalitate descrise în cererea de chemare în judecată, inclusiv în ceea ce priveşte pretinsa degradare 
militară. În mod corect aceasta a reŃinut că reclamantul şi-a păstrat gradul militar în rezervă şi după 
emiterea deciziei de revizuire a pensiei, degradarea militară nefiind un motiv de nulitate a deciziei. 

Concluzii similare se constată şi în ceea ce priveşte discriminarea, tribunalul reŃinând în această 
privinŃă concluziile Deciziei nr. 29/12.12.2011 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în 
soluŃionarea recursului în interesul legii referitor la aplicarea Legii nr. 119/2010, decizie prin care s-a 
statuat că „instanŃele de drept comun nu puteau face reevaluări în temeiul art. 16 din ConstituŃie, iar 
perspectiva analizei în baza art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiŃional la ConvenŃia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale ar fi presupus stabilirea premisei că 
standardul european este superior standardului constituŃional, ceea ce nu poate fi reŃinut, faŃă de 
împrejurarea că, dintre categoriile de pensionari cu pensii speciale, doar magistraŃii au fost exceptaŃi în 
urma constatării neconstituŃionalităŃii prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 (în forma supusă 
controlului exercitat de Curtea ConstituŃională pe calea obiecŃiei de neconstituŃionalitate), în raport cu 
art. 124 alin. (3) şi art. 132 alin. (1) din ConstituŃie, iar nu prin afirmarea şi asumarea ab initio a 
intenŃiei legiuitorului de a excepta prin legea nouă această categorie de la măsura recalculării pensiei 
speciale. În plus, în temeiul ConvenŃiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor 
fundamentale (art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiŃional), numai o susŃinere de tratament 
inegal, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, între persoane aflate în cadrul aceleiaşi categorii de 
beneficiari de pensii speciale (cuprinse în cadrul unei scheme profesionale identice la momentul 
stabilirii pensiei de serviciu, deci aflate în situaŃii analoge) ar fi fost una care ar fi permis instanŃelor o 
analiză care să nu se suprapună celei a CurŃii ConstituŃionale (…)”.  

Est evident că prezentul demers este generat de nemulŃumirea recurentului cu privire la 
cuantumul pensiei, însă simpla susŃinere a nelegalităŃii deciziei de revizuire generate de o modalitate 
deficitară de stabilire a cuantumului acesteia sau de o pretinsa incertitudine generală cu privire la 
realitatea veniturilor înscrise în adeverinŃe nu este suficientă pentru a se erija într-un motiv real de 
nelegalitate ce trebuie analizat expres de către instanŃă, câtă vreme aceste susŃineri nu indică punctual, 
pentru fiecare din deciziile contestate, care sunt tarele în privinŃa modalităŃii de determinare a 
cuantumului pensiei.  

De altfel, prima instanŃă a reŃinut că, la revizuirea pensiei, Casa de pensii sectorială a avut în 
vedere datele înscrise în dosarul de pensie, respectiv situaŃia veniturilor realizate lunar, fişa de pensie, 
fişa cu locurile de muncă în care a lucrat recurentul, în acord cu metodologia reglementată de 
prevederile OUG nr. 1/2011.  

Curtea constată că motivarea sentinŃei atacate răspunde exigenŃelor art. 261 pct. 5 Cod de 
procedură cu privire la elementele pe care trebuie să le cuprindă orice hotărâre judecătorească pentru 



exercitarea unui control judiciar, în condiŃiile în care au fost analizate raporturile juridice dintre părŃi 
prin prisma susŃinerilor, apărărilor şi probelor de la dosar. 

Nici soluŃia de modificare a sentinŃei atacate propusă de recurent nu este fondată, în contextul 
în care prima instanŃă nu a respins acŃiunea ca urmare a neîndeplinirii procedurii prealabile privitoare 
la decizia de revizuire, ci a intrat în cercetarea fondului şi a respins acŃiunea pentru considerentele 
dezvoltate pe larg. 

În fine, Curtea găseşte neîntemeiată şi critica recurentului privitoare la soluŃia de respingere 
dată de prima instanŃă cu privire la cererea de amânare a cauzei formulată la termenul din 26.08.2013, 
o eventuală decizie emisă în baza Legii nr. 241/2013 putând face obiectul unei sesizări separate. 

łinând seama de considerentele expuse, în baza art. 312 al. 1 Cod de procedură civilă, Curtea 
va respinge ca nefondat recursul. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi decizia civilă nr. 4321 din 5 noiembrie 2013, decizia civilă nr. 4322 din 

5 noiembrie 2013, decizia civilă nr. 4323 din 5 noiembrie 2013  
 
 
 

30. ExcepŃii de fond şi excepŃii de procedură. Ordinea soluŃionării 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3821 din 20 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 4633 din 13.11.2012 a Judecătoriei Turda, s-a admis excepŃia 
necompetenŃei generale a instanŃelor de judecată din România, invocată de pârâta P.F.A. şi în 
consecinŃă, s-a respins ca nefiind de competenŃa instanŃelor de judecată din România, acŃiunea civilă 
intentată de reclamantul M.G. împotriva pârâtei P.F.A., având ca obiect exercitarea autorităŃii 
părinteşti cu privire la minorul A.G. născut la data de 22.11.2005. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că minorul A.G. născut la data de 22.11.2005, 
este fiul părŃilor, care au divorŃat prin sentinŃa nr. 000143/2009, rămasă definitivă prin sentinŃa nr. 
327/2010, ambele pronunŃate de către instanŃe spaniole, hotărâri recunoscute în România prin sentinŃa 
civilă nr. 530/2012 a Tribunalului Cluj. 

 Prin cele două hotărâri, s-a stabilit că pârâta are custodia minorului A.G., iar părŃile păstrează 
împreună tutela, reclamantul având un drept de vizitare a minorului şi obligaŃia de a-i plăti pârâtei 300 
euro cu titlu de pensie de întreŃinere, în favoarea minorului. 

 Reclamantul a fost condamnat pentru săvârşirea infracŃiunii de leziune comisă împotriva 
pârâtei, având interdicŃie de a se apropia la mai puŃin de 150 m de pârâtă, astfel că predarea-primirea 
minorului se va face prin intermediul unei terŃe persoane. 

 În timpul programului de vizitare, reclamantul a venit cu minorul în România, cu intenŃia de a 
nu-l mai preda mamei. 

 Ulterior, minorul i-a fost predat mamei în cadrul procedurii de executare silită a hotărârii 
judecătoreşti spaniole nr. 000143/2009. 

 Pârâta şi minorul au rezidenŃă în Spania, minorul având stabilită locuinŃa în Spania, unde 
urmează o formă de şcolarizare. 

 Conform art. 8 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, instanŃele judecătoreşti dintr-un stat 
membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are reşedinŃa obişnuită 
în acest stat membru, la momentul la care instanŃa este sesizată. 

 PrezenŃa temporară în România a pârâtei şi a minorului a fost consecinŃa acŃiunii reclamantului, 
contrare sentinŃei nr. 000143/2009 a Judecătoriei de primă instanŃă nr. 3 din Carlet, Spania, de a nu-i 
preda pârâtei minorul la sfârşitul programului de vizitare, iar nu expresia voinŃei lor libere. 

 Prin decizia civilă nr. 215 din 24 aprilie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de reclamantul M.G., împotriva sentinŃei civile nr. 4633 din 13.11.2012 a Judecătoriei 
Turda. A fost obligat apelantul să îi plătească intimatei P.F.A. cheltuieli de judecată în apel în sumă de 
1.000 lei. 

 Pentru a decide astfel, instanŃa de apel a reŃinut că prima instanŃă a considerat ca fiind 
întemeiată excepŃia necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din România şi în consecinŃă a 
respins acŃiunea, situaŃie în care nu se mai impunea pronunŃarea asupra excepŃiei autorităŃii de lucru 
judecat, invocate în subsidiar. 



 De asemenea, tribunalul a apreciat că judecătoria a reŃinut corect situaŃia de fapt dedusă 
judecăŃii pe baza probelor administrate, că intimata şi minorul au rezidenŃa în Spania, unde minorul 
este înmatriculat în ciclul secundar de educaŃie primară în anul şcolar 2012/2013. 

 După ce minorul i-a fost predat intimatei pe calea executării silite, apelantul s-a prezentat la 
BEJ S.M., arătând că nu este de acord cu predarea minorului în custodia mamei, invocând existenŃa 
unui proces civil de încredinŃare a minorului, ce se desfăşoară la Judecătoria Turda. 

 Anterior formulării cererii de executare silită, intimata a înregistrat un denunŃ împotriva 
apelantului, prin care a reclamat în esenŃă că acesta a părăsit teritoriul Spaniei împreună cu minorul, 
fără acordul ei, situaŃie în care s-a demarat procedura de cercetare a infracŃiunilor de încălcare a 
regimului de custodie şi însuşire minor, contrar hotărârii judecătoreşti, fapte petrecute în data de 
1.08.2012. 

 Rezultă că intimata şi minorul s-au aflat doar temporar în România, ca urmare a ignorării de 
către apelant a dispoziŃiilor hotărârii nr. 000143/22.05.2009 a Judecătoriei de primă instanŃă şi 
instrucŃie nr. 3 din Carlet, regiunea Valencia, Spania, însă reşedinŃa minorului şi a intimatei sunt 
stabilite în Spania, nu în România. 

 Aşa fiind, în mod corect prima instanŃă şi-a întemeiat soluŃia pe dispoziŃiile art. 8 din 
Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, text ce prevede că instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru 
sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are reşedinŃa obişnuită în acest 
stat membru la momentul la care este sesizată instanŃa. 

 Nu sunt aplicabile prevederile art. 12 şi art. 13 din acelaşi regulament privind competenŃa 
bazată pe prezenŃa copilului, care prevede la pct. 1 că atunci când reşedinŃa obişnuită a copilului nu 
poate fi stabilită pe baza art. 12, instanŃele judecătoreşti din statul membru în care este prezent copilul 
sunt competente, deoarece reşedinŃa minorului este stabilită prin hotărâre judecătorească, în Spania. 

 Nu se poate reŃine pe baza probelor administrate, că ar fi avut loc schimbarea reşedinŃei 
minorului în România, pentru a fi aplicabile dispoziŃiile art. 17 din Legea nr. 361/2007. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, solicitând casarea hotărârii instanŃei de 
fond şi a instanŃei de apel, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei de fond, Judecătoria 
Turda, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului, reclamantul a susŃinut că instanŃa de apel a preluat „în bloc” motivarea 
judecătoriei, ignorând la rândul său omisiunea primei instanŃe de a se pronunŃa asupra excepŃiei 
autorităŃii de lucru judecat invocată de pârâta-intimată. 

 ExcepŃia autorităŃii de lucru judecat fiind o excepŃie procesuală, trebuia analizată sub aspectul 
incidenŃei sale în cauză, iar judecătorul de fond avea obligaŃia şi nu latitudinea să se pronunŃe asupra ei 
în dispozitiv. Deşi în alin. (3) din pagina a 2-a a sentinŃei, judecătoria a reŃinut că urmează să se 
pronunŃe asupra excepŃiei necompetenŃei generale a instanŃelor române şi a excepŃiei autorităŃii de 
lucru judecat, prima instanŃă a omis să se pronunŃe asupra excepŃiei autorităŃii de lucru judecat.  

 Este greşit raŃionamentul instanŃei de apel că nu mai era nevoie ca prima instanŃă să se pronunŃe 
asupra celei de-a doua excepŃii, care ar fi fost invocate doar în mod subsidiar. 

 Întrucât reclamantul a învestit judecătoria cu o cerere de exercitare a autorităŃii părinteşti 
asupra minorului, prima instanŃă trebuia să cerceteze fondul, întrucât Regulamentul nr. 2201/2003 al 
CE conferă dreptul instanŃelor din România să soluŃioneze cazuri având ca obiect exercitarea autorităŃii 
părinteşti. 

 Prima instanŃă şi-a întemeiat soluŃia pe dispoziŃiile art. 8 din Regulament, care arată că 
instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind 
un copil care are reşedinŃa obişnuită în acest stat membru la momentul la care instanŃa este sesizată. 
Însă, la art. 12 pct.2 din acelaşi Regulament, se face trimitere la prorogarea de competenŃă, competenŃa 
acordată la alin. (1) încetează de îndată de hotărârea de admitere sau de respingere a cererii de divorŃ, 
de separare de drept sau de anulare a căsătoriei dobândeşte autoritate de lucru judecat, iar la pct. 3 se 
arată că instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt competente, de asemenea, în materie de 
răspundere părintească în alte proceduri decât cele menŃionate la alin.(1) atunci când copilul are o 
strânsă legătură cu acest stat membru în special datorită faptului că unul dintre titularii răspunderii 
părinteşti îşi are reşedinŃa obişnuită aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru. Art. 13 
arată la pct. 1 că atunci când reşedinŃa obişnuită a copilului nu poate fi stabilită pe baza art. 12, 
instanŃele judecătoreşti din statul membru în care este prezent copilul sunt competente. 



 Or copilul provine din doi părinŃi de cetăŃenie română şi se găseşte şi acum pe teritoriul 
României, la fel ca şi părinŃii săi, tatăl locuind în Turda, iar mama în judeŃul BistriŃa-Năsăud. 

 Recurentul a mai invocat şi dispoziŃiile art. 17 din Legea nr. 36/2007 care prevede că 
exercitarea răspunderii părinteşti este reglementată de legea statului de la reşedinŃa obişnuită a 
copilului. Dacă reşedinŃa obişnuită a copilului se schimbă, situaŃia este reglementată de legea statului 
de la noua reşedinŃă obişnuită. 

 Acest text legal vorbeşte despre reşedinŃa obişnuită a copilului, nu despre cea legală. Este real 
că până la venirea sa în România, reşedinŃa legală a minorului a fost în Spania la pârâtă, însă o dată cu 
prezenŃa sa pe teritoriul Ńării ai cărei cetăŃeni sunt ambii săi părinŃi, aceasta s-a schimbat. 

 Ambele instanŃe de fond trebuiau să aibă în vedere situaŃia reală din prezent, prin prisma 
interesului superior al minorului, astfel că nu există nici un impediment ca prima instanŃă să 
soluŃioneze cauza intrând în cercetarea fondului. 

 În mod greşit a reŃinut tribunalul că textele invocate de apelant nu îşi găsesc aplicabilitatea în 
speŃă, în realitate având caracter permisiv în ceea ce priveşte alegerea instanŃei. 

 Aducerea minorului din Spania în România s-a făcut deoarece prin hotărârea de divorŃ s-a 
atribuit custodia minorului în favoarea pârâtei, cu păstrarea tutelei de către ambii părinŃi şi s-a stabilit 
programul de vizitare a minorului de către tată, care este obligat la plata pensiei de întreŃinere. 

 Ulterior rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de divorŃ, minorul a rămas la domiciliul 
pârâtei, iar reclamantul şi-a exercitat dreptul legitim de a păstra legături personale cu acesta, însă apoi 
situaŃia minorului s-a agravat continuu, deoarece pârâta a avut un comportament necorespunzător, ostil 
şi chiar agresiv la adresa acestuia, care i-a spus că este bătut frecvent de mamă şi este supus la 
privaŃiuni, neglijându-i-se educaŃia şi întreŃinerea. 

 La finele lunii iunie 2012, având dreptul să îşi exercite programul de vizitare, l-a adus pe minor 
în România, după care imediat minorul i-a cerut tatălui să nu îl mai ducă în Spania, fiindcă mama sa îl 
bate. 

 Minorul este foarte ataşat de tatăl său, care primeşte pensie de la statul spaniol şi are o casă de 
250 mp teren în municipiul Turda, astfel că are condiŃii de creştere şi educare a minorului. 

 Intimata prin avocat prezent în instanŃă la termenul de astăzi, a solicitat respingerea recursului 
şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reŃine următoarele: 
 1. În privinŃa nepronunŃării primei instanŃe asupra excepŃiei autorităŃii de lucru judecat invocată 

de reprezentantul pârâtei la termenul din 13.11.2012, într-adevăr în ultimul alineat al practicalei 
sentinŃei, s-a menŃionat că „instanŃa reŃine cauza în pronunŃare asupra excepŃiei necompetenŃei 
generale a instanŃelor române şi a excepŃiei autorităŃii de lucru judecat”. 

 În ultimul alineat al considerentelor sentinŃei de la pagina 3, s-a consemnat că „instanŃa reŃine, 
raportat la cele două excepŃii invocate, că este necesar a soluŃiona cu prioritate excepŃia necompetenŃei 
generale a instanŃelor din România”. 

 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. 

 Având invocate în faŃa ei două excepŃii: 1) excepŃia necompetenŃei generale a instanŃelor 
judecătoreşti din România, care este o excepŃie de procedură şi 2) excepŃia autorităŃii lucrului judecat, 
care este o excepŃie de fond, în mod corect prima instanŃă a soluŃionat cu prioritate excepŃia de 
procedură. 

 Ca urmare a admiterii excepŃiei necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din 
România, Judecătoria Turda nu mai avea posibilitatea să soluŃioneze excepŃia de fond a autorităŃii de 
lucru judecat, deoarece nu mai era competentă să o soluŃioneze. 

 O instanŃă de judecată poate soluŃiona toate excepŃiile invocate în faŃa ei, numai atunci când le 
respinge pe toate. 

 Însă atunci când în faŃa unei instanŃe de judecată se invocă mai multe excepŃii, a căror ordine de 
soluŃionare este corect stabilită, şi admite o excepŃie de procedură, este de prisos soluŃionarea celorlalte 
excepŃii. 

 Prin urmare, motivul de recurs referitor la nepronunŃarea primei instanŃe asupra excepŃiei 
autorităŃii de lucru judecat invocate de pârâtă şi nu de reclamant, după ce s-a admis excepŃia 
necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din România, este nefondat. 



 2. Referitor la admiterea de către prima instanŃă a excepŃiei necompetenŃei generale a 
instanŃelor judecătoreşti din România, aceasta a fost în mod corect soluŃionată de către prima instanŃă 
şi menŃinută de instanŃa de apel. 

 Într-adevăr, potrivit art. 8 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, (1) instanŃele judecătoreşti 
dintr-un stat membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are 
reşedinŃa obişnuită în acest stat membru la momentul la care instanŃa este sesizată. 

 Pe baza probelor administrate în faŃa instanŃelor de fond, s-a reŃinut cu certitudine că pârâta şi 
minorul au reşedinŃa în Spania şi că prezenŃa lor temporară în România, a fost cauzată din vina 
reclamantului, care cu ocazia vizitării în Spania a minorului în luna iulie 2009, l-a adus în România, 
contrar dispoziŃiilor sentinŃei nr.000143/2009 a Judecătoriei de primă instanŃă şi instrucŃie nr. 3 Carlet 
din regiunea Valencia, Spania, recunoscută în România prin decizia civilă nr. 430 din 10.07.2012 a 
Tribunalului Cluj. 

 Aceleaşi instanŃe de fond au reŃinut că potrivit certificatului aflat la fila 67 dosar judecătorie, 
minorul este înmatriculat în anul şcolar 2012-2013 în ciclul secundar de educaŃie primară, la Centrul 
… din Atelo de Malefrit, regiunea Valencia, Spania. 

 FaŃă de actuala configuraŃie a recursului, care poate fi exercitat numai pentru motivele de 
nelegalitate prevăzute expres de art. 304 pct.1-9 C.pr.civ., în recurs nu mai este posibilă reevaluarea 
probelor analizate de prima instanŃă şi reanalizate de instanŃa de apel, din care a rezultat fără nici un 
dubiu că pârâta şi minorul au reşedinŃa în Spania, pentru a li se da aceloraşi probe o altă interpretare, 
respectiv cea dorită de recurent, cum că reşedinŃa obişnuită a minorului s-ar afla în România, pentru a 
fi incidente dispoziŃiile art. 12-13 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE. 

 Întrebat fiind la termenul de astăzi unde se află în prezent minorul, reclamantul-recurent 
prezent personal în instanŃă a declarat că nu ştie unde se află. 

 În această situaŃie, Curtea apreciază că motivele de recurs nu sunt fondate, astfel că în baza art. 
304 pct.9 coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ., se va respinge ca nefondat recursul reclamantului 
împotriva deciziei tribunalului. 

 Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 274 alin. (1) C.pr.civ., recurentul va fi obligat să îi 
plătească intimatei cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 800 lei. 

 
31. NecompetenŃa generală a instanŃelor române. Cerere de exercitare a 

autorităŃii părinteşti de către un singur părinte, cu elemente de extraneitate  
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 3821 din 20 octombrie 2013  

Prin sentinŃa civilă nr. 4633 din 13.11.2012 a Judecătoriei Turda, s-a admis excepŃia 
necompetenŃei generale a instanŃelor de judecată din România, invocată de pârâta P.F.A. şi în 
consecinŃă, s-a respins ca nefiind de competenŃa instanŃelor de judecată din România, acŃiunea civilă 
intentată de reclamantul M.G. împotriva pârâtei P.F.A., având ca obiect exercitarea autorităŃii 
părinteşti cu privire la minorul A.G. născut la data de 22.11.2005. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că minorul A.G. născut la data de 22.11.2005, 
este fiul părŃilor, care au divorŃat prin sentinŃa nr. 000143/2009, rămasă definitivă prin sentinŃa nr. 
327/2010, ambele pronunŃate de către instanŃe spaniole, hotărâri recunoscute în România prin sentinŃa 
civilă nr. 530/2012 a Tribunalului Cluj. 

 Prin cele două hotărâri, s-a stabilit că pârâta are custodia minorului A.G., iar părŃile păstrează 
împreună tutela, reclamantul având un drept de vizitare a minorului şi obligaŃia de a-i plăti pârâtei 300 
euro cu titlu de pensie de întreŃinere, în favoarea minorului. 

 Reclamantul a fost condamnat pentru săvârşirea infracŃiunii de leziune comisă împotriva 
pârâtei, având interdicŃie de a se apropia la mai puŃin de 150 m de pârâtă, astfel că predarea-primirea 
minorului se va face prin intermediul unei terŃe persoane. 

 În timpul programului de vizitare, reclamantul a venit cu minorul în România, cu intenŃia de a 
nu-l mai preda mamei. 

 Ulterior, minorul i-a fost predat mamei în cadrul procedurii de executare silită a hotărârii 
judecătoreşti spaniole nr. 000143/2009. 

 Pârâta şi minorul au rezidenŃă în Spania, minorul având stabilită locuinŃa în Spania, unde 
urmează o formă de şcolarizare. 



 Conform art. 8 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, instanŃele judecătoreşti dintr-un stat 
membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are reşedinŃa obişnuită 
în acest stat membru, la momentul la care instanŃa este sesizată. 

 PrezenŃa temporară în România a pârâtei şi a minorului a fost consecinŃa acŃiunii reclamantului, 
contrare sentinŃei nr. 000143/2009 a Judecătoriei de primă instanŃă nr. 3 din Carlet, Spania, de a nu-i 
preda pârâtei minorul la sfârşitul programului de vizitare, iar nu expresia voinŃei lor libere. 

 Prin decizia civilă nr. 215 din 24 aprilie 2013 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de reclamantul M.G., împotriva sentinŃei civile nr. 4633 din 13.11.2012 a Judecătoriei 
Turda. A fost obligat apelantul să îi plătească intimatei P.F.A. cheltuieli de judecată în apel în sumă de 
1.000 lei. 

 Pentru a decide astfel, instanŃa de apel a reŃinut că prima instanŃă a considerat ca fiind 
întemeiată excepŃia necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din România şi în consecinŃă a 
respins acŃiunea, situaŃie în care nu se mai impunea pronunŃarea asupra excepŃiei autorităŃii de lucru 
judecat, invocate în subsidiar. 

 De asemenea, tribunalul a apreciat că judecătoria a reŃinut corect situaŃia de fapt dedusă 
judecăŃii pe baza probelor administrate, că intimata şi minorul au rezidenŃa în Spania, unde minorul 
este înmatriculat în ciclul secundar de educaŃie primară în anul şcolar 2012/2013. 

 După ce minorul i-a fost predat intimatei pe calea executării silite, apelantul s-a prezentat la 
BEJ S.M., arătând că nu este de acord cu predarea minorului în custodia mamei, invocând existenŃa 
unui proces civil de încredinŃare a minorului, ce se desfăşoară la Judecătoria Turda. 

 Anterior formulării cererii de executare silită, intimata a înregistrat un denunŃ împotriva 
apelantului, prin care a reclamat în esenŃă că acesta a părăsit teritoriul Spaniei împreună cu minorul, 
fără acordul ei, situaŃie în care s-a demarat procedura de cercetare a infracŃiunilor de încălcare a 
regimului de custodie şi însuşire minor, contrar hotărârii judecătoreşti, fapte petrecute în data de 
1.08.2012. 

 Rezultă că intimata şi minorul s-au aflat doar temporar în România, ca urmare a ignorării de 
către apelant a dispoziŃiilor hotărârii nr. 000143/22.05.2009 a Judecătoriei de primă instanŃă şi 
instrucŃie nr. 3 din Carlet, regiunea Valencia, Spania, însă reşedinŃa minorului şi a intimatei sunt 
stabilite în Spania, nu în România. 

 Aşa fiind, în mod corect prima instanŃă şi-a întemeiat soluŃia pe dispoziŃiile art. 8 din 
Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, text ce prevede că instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru 
sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are reşedinŃa obişnuită în acest 
stat membru la momentul la care este sesizată instanŃa. 

 Nu sunt aplicabile prevederile art. 12 şi art. 13 din acelaşi regulament privind competenŃa 
bazată pe prezenŃa copilului, care prevede la pct. 1 că atunci când reşedinŃa obişnuită a copilului nu 
poate fi stabilită pe baza art. 12, instanŃele judecătoreşti din statul membru în care este prezent copilul 
sunt competente, deoarece reşedinŃa minorului este stabilită prin hotărâre judecătorească, în Spania. 

 Nu se poate reŃine pe baza probelor administrate, că ar fi avut loc schimbarea reşedinŃei 
minorului în România, pentru a fi aplicabile dispoziŃiile art. 17 din Legea nr. 361/2007. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, solicitând casarea hotărârii instanŃei de 
fond şi a instanŃei de apel, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare instanŃei de fond, Judecătoria 
Turda, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea recursului, reclamantul a susŃinut că instanŃa de apel a preluat „în bloc” motivarea 
judecătoriei, ignorând la rândul său omisiunea primei instanŃe de a se pronunŃa asupra excepŃiei 
autorităŃii de lucru judecat invocată de pârâta-intimată. 

 ExcepŃia autorităŃii de lucru judecat fiind o excepŃie procesuală, trebuia analizată sub aspectul 
incidenŃei sale în cauză, iar judecătorul de fond avea obligaŃia şi nu latitudinea să se pronunŃe asupra ei 
în dispozitiv. Deşi în alin. (3) din pagina a 2-a a sentinŃei, judecătoria a reŃinut că urmează să se 
pronunŃe asupra excepŃiei necompetenŃei generale a instanŃelor române şi a excepŃiei autorităŃii de 
lucru judecat, prima instanŃă a omis să se pronunŃe asupra excepŃiei autorităŃii de lucru judecat.  

 Este greşit raŃionamentul instanŃei de apel că nu mai era nevoie ca prima instanŃă să se pronunŃe 
asupra celei de-a doua excepŃii, care ar fi fost invocate doar în mod subsidiar. 

 Întrucât reclamantul a învestit judecătoria cu o cerere de exercitare a autorităŃii părinteşti 
asupra minorului, prima instanŃă trebuia să cerceteze fondul, întrucât Regulamentul nr. 2201/2003 al 



CE conferă dreptul instanŃelor din România să soluŃioneze cazuri având ca obiect exercitarea autorităŃii 
părinteşti. 

 Prima instanŃă şi-a întemeiat soluŃia pe dispoziŃiile art. 8 din Regulament, care arată că 
instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind 
un copil care are reşedinŃa obişnuită în acest stat membru la momentul la care instanŃa este sesizată. 
Însă, la art. 12 pct.2 din acelaşi Regulament, se face trimitere la prorogarea de competenŃă, competenŃa 
acordată la alin. (1) încetează de îndată de hotărârea de admitere sau de respingere a cererii de divorŃ, 
de separare de drept sau de anulare a căsătoriei dobândeşte autoritate de lucru judecat, iar la pct. 3 se 
arată că instanŃele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt competente, de asemenea, în materie de 
răspundere părintească în alte proceduri decât cele menŃionate la alin.(1) atunci când copilul are o 
strânsă legătură cu acest stat membru în special datorită faptului că unul dintre titularii răspunderii 
părinteşti îşi are reşedinŃa obişnuită aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru. Art. 13 
arată la pct. 1 că atunci când reşedinŃa obişnuită a copilului nu poate fi stabilită pe baza art. 12, 
instanŃele judecătoreşti din statul membru în care este prezent copilul sunt competente. 

 Or copilul provine din doi părinŃi de cetăŃenie română şi se găseşte şi acum pe teritoriul 
României, la fel ca şi părinŃii săi, tatăl locuind în Turda, iar mama în judeŃul BistriŃa-Năsăud. 

 Recurentul a mai invocat şi dispoziŃiile art. 17 din Legea nr. 36/2007 care prevede că 
exercitarea răspunderii părinteşti este reglementată de legea statului de la reşedinŃa obişnuită a 
copilului. Dacă reşedinŃa obişnuită a copilului se schimbă, situaŃia este reglementată de legea statului 
de la noua reşedinŃă obişnuită. 

 Acest text legal vorbeşte despre reşedinŃa obişnuită a copilului, nu despre cea legală. Este real 
că până la venirea sa în România, reşedinŃa legală a minorului a fost în Spania la pârâtă, însă o dată cu 
prezenŃa sa pe teritoriul Ńării ai cărei cetăŃeni sunt ambii săi părinŃi, aceasta s-a schimbat. 

 Ambele instanŃe de fond trebuiau să aibă în vedere situaŃia reală din prezent, prin prisma 
interesului superior al minorului, astfel că nu există nici un impediment ca prima instanŃă să 
soluŃioneze cauza intrând în cercetarea fondului. 

 În mod greşit a reŃinut tribunalul că textele invocate de apelant nu îşi găsesc aplicabilitatea în 
speŃă, în realitate având caracter permisiv în ceea ce priveşte alegerea instanŃei. 

 Aducerea minorului din Spania în România s-a făcut deoarece prin hotărârea de divorŃ s-a 
atribuit custodia minorului în favoarea pârâtei, cu păstrarea tutelei de către ambii părinŃi şi s-a stabilit 
programul de vizitare a minorului de către tată, care este obligat la plata pensiei de întreŃinere. 

 Ulterior rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de divorŃ, minorul a rămas la domiciliul 
pârâtei, iar reclamantul şi-a exercitat dreptul legitim de a păstra legături personale cu acesta, însă apoi 
situaŃia minorului s-a agravat continuu, deoarece pârâta a avut un comportament necorespunzător, ostil 
şi chiar agresiv la adresa acestuia, care i-a spus că este bătut frecvent de mamă şi este supus la 
privaŃiuni, neglijându-i-se educaŃia şi întreŃinerea. 

 La finele lunii iunie 2012, având dreptul să îşi exercite programul de vizitare, l-a adus pe minor 
în România, după care imediat minorul i-a cerut tatălui să nu îl mai ducă în Spania, fiindcă mama sa îl 
bate. 

 Minorul este foarte ataşat de tatăl său, care primeşte pensie de la statul spaniol şi are o casă de 
250 mp teren în municipiul Turda, astfel că are condiŃii de creştere şi educare a minorului. 

 Intimata prin avocat prezent în instanŃă la termenul de astăzi, a solicitat respingerea recursului 
şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reŃine următoarele: 
 1. În privinŃa nepronunŃării primei instanŃe asupra excepŃiei autorităŃii de lucru judecat invocată 

de reprezentantul pârâtei la termenul din 13.11.2012, într-adevăr în ultimul alineat al practicalei 
sentinŃei, s-a menŃionat că „instanŃa reŃine cauza în pronunŃare asupra excepŃiei necompetenŃei 
generale a instanŃelor române şi a excepŃiei autorităŃii de lucru judecat”. 

 În ultimul alineat al considerentelor sentinŃei de la pagina 3, s-a consemnat că „instanŃa reŃine, 
raportat la cele două excepŃii invocate, că este necesar a soluŃiona cu prioritate excepŃia necompetenŃei 
generale a instanŃelor din România”. 

 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. 



 Având invocate în faŃa ei două excepŃii: 1) excepŃia necompetenŃei generale a instanŃelor 
judecătoreşti din România, care este o excepŃie de procedură şi 2) excepŃia autorităŃii lucrului judecat, 
care este o excepŃie de fond, în mod corect prima instanŃă a soluŃionat cu prioritate excepŃia de 
procedură. 

 Ca urmare a admiterii excepŃiei necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din 
România, Judecătoria Turda nu mai avea posibilitatea să soluŃioneze excepŃia de fond a autorităŃii de 
lucru judecat, deoarece nu mai era competentă să o soluŃioneze. 

 O instanŃă de judecată poate soluŃiona toate excepŃiile invocate în faŃa ei, numai atunci când le 
respinge pe toate. 

 Însă atunci când în faŃa unei instanŃe de judecată se invocă mai multe excepŃii, a căror ordine de 
soluŃionare este corect stabilită, şi admite o excepŃie de procedură, este de prisos soluŃionarea celorlalte 
excepŃii. 

 Prin urmare, motivul de recurs referitor la nepronunŃarea primei instanŃe asupra excepŃiei 
autorităŃii de lucru judecat invocate de pârâtă şi nu de reclamant, după ce s-a admis excepŃia 
necompetenŃei generale a instanŃelor judecătoreşti din România, este nefondat. 

 2. Referitor la admiterea de către prima instanŃă a excepŃiei necompetenŃei generale a 
instanŃelor judecătoreşti din România, aceasta a fost în mod corect soluŃionată de către prima instanŃă 
şi menŃinută de instanŃa de apel. 

 Într-adevăr, potrivit art. 8 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE, (1) instanŃele judecătoreşti 
dintr-un stat membru sunt competente în materia răspunderii părinteşti privind un copil care are 
reşedinŃa obişnuită în acest stat membru la momentul la care instanŃa este sesizată. 

 Pe baza probelor administrate în faŃa instanŃelor de fond, s-a reŃinut cu certitudine că pârâta şi 
minorul au reşedinŃa în Spania şi că prezenŃa lor temporară în România, a fost cauzată din vina 
reclamantului, care cu ocazia vizitării în Spania a minorului în luna iulie 2009, l-a adus în România, 
contrar dispoziŃiilor sentinŃei nr.000143/2009 a Judecătoriei de primă instanŃă şi instrucŃie nr. 3 Carlet 
din regiunea Valencia, Spania, recunoscută în România prin decizia civilă nr. 430 din 10.07.2012 a 
Tribunalului Cluj. 

 Aceleaşi instanŃe de fond au reŃinut că potrivit certificatului aflat la fila 67 dosar judecătorie, 
minorul este înmatriculat în anul şcolar 2012-2013 în ciclul secundar de educaŃie primară, la Centrul 
… din Atelo de Malefrit, regiunea Valencia, Spania. 

 FaŃă de actuala configuraŃie a recursului, care poate fi exercitat numai pentru motivele de 
nelegalitate prevăzute expres de art. 304 pct.1-9 C.pr.civ., în recurs nu mai este posibilă reevaluarea 
probelor analizate de prima instanŃă şi reanalizate de instanŃa de apel, din care a rezultat fără nici un 
dubiu că pârâta şi minorul au reşedinŃa în Spania, pentru a li se da aceloraşi probe o altă interpretare, 
respectiv cea dorită de recurent, cum că reşedinŃa obişnuită a minorului s-ar afla în România, pentru a 
fi incidente dispoziŃiile art. 12-13 din Regulamentul nr. 2201/2003 al CE. 

 Întrebat fiind la termenul de astăzi unde se află în prezent minorul, reclamantul-recurent 
prezent personal în instanŃă a declarat că nu ştie unde se află. 

 În această situaŃie, Curtea apreciază că motivele de recurs nu sunt fondate, astfel că în baza art. 
304 pct.9 coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ., se va respinge ca nefondat recursul reclamantului 
împotriva deciziei tribunalului. 

 Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 274 alin. (1) C.pr.civ., recurentul va fi obligat să îi 
plătească intimatei cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 800 lei. 

 
 
 
 
 

32. CompetenŃă materială. Tribunal specializat. Determinarea competenŃei 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, sentinŃa nr. 63 din 25 octombrie 2013 

I. Prin cererea înregistrată la Tribunalul Specializat Cluj reclamanŃii R.G. şi P.E.V. au chemat 
în judecată pe pârâta S.C. A.R.A. S.A. şi pe intervenientul forŃat R.R.V., solicitând obligarea pârâtei la 
plata către reclamantul R.G. a sumei de 7.081,17 lei reprezentând cheltuieli pricinuite de accidentul de 
circulaŃie provocat de intervenientul forŃat, precum şi la plata unei prestaŃii lunare periodice; la plata 



către reclamanta P.A.V. a sumei de 20.000 Euro cu titlu de daune morale, cu penalităŃi de întârziere de 
0,1% pe zi. 

II. Prin sentinŃa civilă nr. 1660 din 07 iunie 2013 Tribunalul Specializat Cluj şi-a declinat în 
favoarea Tribunalului Cluj competenŃa de soluŃionare a acestei acŃiuni civile, apreciindu-se, în urma 
examinării dispoziŃiilor legale apreciate ca incidente, că o cauză precum cea de faŃă intră în competenŃa 
de prima instanŃă a Tribunalului Cluj. S-a reŃinut, în acest sens, şi că în ce priveşte cauza de faŃă, 
aceasta reprezintă un proces început după intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, iar cauza nefiind dintre cele la care face trimitere art. 227 din Legea nr. 71/2011, 
respectiv cele pentru care „legea specială prevede în mod expres că sunt de competenŃa tribunalelor 
comerciale”, tribunalul reŃine că nu este competent, ca tribunal specializat, în soluŃionarea prezentului 
proces. 

III. Astfel învestit cu soluŃionarea cauzei, Tribunalul Cluj a pronunŃat sentinŃa civilă nr. 421 
din 13.09.2013, prin care a admis excepŃia propriei necompetenŃe materiale, declinându-şi competenŃa 
de soluŃionare a cauzei în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. 

S-a constatat naşterea unui conflict negativ de competenŃă între cele două tribunale. 
În motivarea sentinŃei Tribunalul Cluj a arătat, în esenŃă, că legiuitorul nu a avut intenŃia de a 

transfera competenŃa de soluŃionare a fostelor cauze de natură comercială către secŃiile civile ale 
tribunalelor de drept comun, reorganizarea produsă prin Legea nr. 71/2011 şi Hotărârea nr. 654/2011 a 
Consiliului Superior al Magistraturii păstrând în favoarea tribunalelor specializate competenŃa 
materială în limitele competenŃei acordate fostelor tribunale comerciale. 

IV. Învestită fiind cu soluŃionarea conflictului negativ de competenŃă astfel născut, Curtea de 
Apel are în vedere următoarele: 

În aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al Magistraturii a 
adoptat Hotărârea nr.  654 din 31 august 2011, prin care, între altele, a dispus reorganizarea ca 
tribunale specializate a tribunalelor comerciale Argeş, Cluj şi Mureş, începând cu data de 01 octombrie 
2011, având în vedere „volumul de activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin 
comparaŃie cu volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităŃi în 
care îşi au sedii curŃi de apel, similar cu situaŃia în care se află cele trei tribunale specializate şi care au 
o schemă relativ apropiată cu cea rezultată din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a 
tribunalului de drept comun”. 

Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii vizează, în 
mod direct, încărcătura jurisdicŃională a celor trei foste tribunale comerciale, criteriul cantitativ, 
rezultat din observarea numărului de dosare înregistrate pe rolul lor, fiind acela care, în mod decisiv, a 
impus reorganizarea lor ca tribunale specializate, iar nu ca simple secŃii civile în cadrul Tribunalelor 
Argeş, Cluj şi Mureş. 

Or, încărcătura avută în vedere era cea rezultată din competenŃa atribuită celor trei tribunale 
potrivit dispoziŃiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 şi Noului Cod civil, ceea ce trimite la 
concluzia că nu s-a avut în intenŃie ca sub guvernământul Noului C.civ. atribuŃiile jurisdicŃionale ale 
acestora să cunoască o diminuare. 

 Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor tribunale comerciale 
au fost menŃinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia evocată mai sus. 

Pentru determinarea întregii competenŃe materiale a tribunalelor specializate trebuie avute în 
vedere inclusiv normele de competenŃă de drept comun, cuprinse în Codul de procedură civilă, cu 
observarea însă a particularităŃilor activităŃii jurisdicŃionale a tribunalelor specializate, particularităŃi 
rezultate din specificul competenŃei lor materiale anterioare intrării în vigoare a Noului Cod civil. Este 
îndeajuns de evident că transformarea fostelor tribunale comerciale în  tribunale specializate implică o  
continuitate cu privire la tipurile de cauze care intră în competenŃa lor, aceasta fiind raŃiunea care 
justifică, în sensul Hotărârii nr. 654/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii, sus-evocată, atât 
menŃinerea lor ca instanŃe de sine stătătoare, cât şi a  schemelor de personal ce le-au fost alocate. 

În cauza de faŃă, raportul juridic stabilit între reclamanŃi şi pârâtă era calificat, anterior 
actualului Cod civil, ca fiind unul de natură comercială, el atrăgând, prin urmare, competenŃa  
Tribunalului Specializat Cluj. 

Astfel fiind, CurŃii îi rămâne să constate, în considerarea tuturor celor arătate mai sus, totodată 
văzând şi prevederile art. 135 C.pr.civ., că Tribunalului Specializat Cluj îi aparŃine şi în prezent 



competenŃa de soluŃionare a unui litigiu precum cel de faŃă, acesta declinându-şi în mod eronat 
competenŃa în favoarea Tribunalului Cluj. 

Această dezlegare este, de altfel, conformă cu jurisprudenŃa CurŃii de Apel Cluj, ulterioară 
intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi a legii de punere în aplicare a acestuia; prin urmare, Curtea 
recomandă Tribunalului Specializat Cluj ca, prin completele sale de judecată, să Ńină seama de aceste 
constante dezlegări, evitând provocarea unor conflicte de competenŃă cu efect dilatoriu, deci 
susceptibile de a  vătăma interesele părŃilor litigante. 

 
 

33. Stagiu de cotizare. Luarea în calcul a perioadei în care s-a beneficiat de 
plăŃi compensatorii 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4093 din 22 octombrie 2013  
Prin SentinŃa civilă nr. 9995 din 10.06.2013 a Tribunalului Cluj, a fost admisă acŃiunea civilă 

formulată de reclamantul P.F. împotriva pârâtei CASA JUDEłEANĂ DE PENSII CLUJ şi în 
consecinŃă a fost obligată pârâta să recalculeze pensia cuvenită reclamantului cu luarea în considerare 
la stabilirea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei a salariilor compensatorii menŃionate în 
AdeverinŃa nr. 1888/17.10.2011 emisă de S.C. A.U. SA BUCURESTI S.R.L., începând cu data de 
01.11.2011. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut următoarele: 
 Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că la calcularea pensiei, reclamantului nu i s-

au luat în considerare salariile compensatorii menŃionate în adeverinŃa nr. 1888/17.10.2011 emisă de 
S.C. A.U. S.A. BUCUREŞTI. 

 În mod corect arată reclamantul că perioada pentru care i s-au acordat plăŃile compensatorii 
constituie vechime în muncă potrivit art. 15 din Legea nr. 1/1991 (abrogată în prezent, dar aplicabilă în 
speŃă având în vedere perioada de referinŃă). Din dispoziŃiile Legii nr. 3/1977 (de asemenea abrogată în 
prezent, dar aplicabilă în speŃă, având în vedere perioada de referinŃă) rezultă că perioada care 
constituie vechime în muncă este cea în funcŃie de care se calculează pensia persoanelor îndreptăŃite. 

 În consecinŃă, instanŃa a admis acŃiunea, constatând că, reclamantul este îndreptăŃit la luarea în 
considerare a veniturilor menŃionate în adeverinŃa nr. 1888/17.10.2011 emisă de S.C. A.U. S.A. 
BUCUREŞTI. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta CASA JUDEłEANĂ DE PENSII CLUJ, 
solicitând modificarea sentinŃei civile atacată, iar pe fond respingerea contestaŃiei ca nefondată. 

În motivare pârâta susŃine că în mod eronat şi cu nerespectarea dispoziŃiilor legale a obligat-o 
instanŃa de fond să recalculeze pensia intimatului reclamant cu luarea în calcul a plăŃilor compensatorii 
din adeverinŃa nr. 1888/17.10.2011 emisă de 3.C. A.U. SÂ BUCUREŞTI. Tribunalul Cluj a ignorat 
faptul că, spre deosebire de O.U.G. nr. 8/2003 şi O.G. nr. 9/2010, care precizau în mod expres că 
perioada acordării venitului lunar de completare şi a plăŃilor compensatorii constituie stagiu de 
cotizare, în O.U.G. nr. 9/1997 nu există nici o prevedere în acest sens. De asemenea potrivit 
reglementărilor în vigoare la acea dată, plăŃile compensatorii nu intrau în calculul pensiilor, nici ca 
stagiu de cotizare şi nici ca sume. 

InstanŃa de fond a preluat în mod automat susŃinerile intimatului reclamant şi a considerat că a 
primi drepturile prevăzute de Legea nr.1/1991, înseamnă automat şi că plăŃile compensatorii constituie 
vechime în muncă, neexistând la acea dată nici o prevedere în acest sens. Nici Legea nr. 19/2000 şi 
nici Legea nr.263/2010 nu retroactivează, iar reglementările lor privind plăŃile compensatorii nu 
privesc cele acordate în baza O.U.G. nr. 9/1997. 

FaŃă de aspectele de fapt şi de drept menŃionate şi sensul în care s-a pronunŃat instanŃa de fond, 
consideră că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică pentru motivul prevăzut la art. 304 pct. 4 şi 
9 din C.pr.civ. 

Prin întâmpinarea înregistrată la 23 septembrie 2013 reclamantul P.F., a solicitat respingerea 
recursului formulat de pârâtă, cu consecinŃa menŃinerii sentinŃei civile atacate, ca fiind temeinică şi 
legală. 

 Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor legale 
incidente, Curtea reŃine că recursul este fondat, având în vedere considerentele ce vor fi expuse în 
continuare: 



Potrivit prevederilor art.107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculata prin 
adăugare stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi nevalorificate la stabilirea acesteia iar potrivit 
dispoziŃiilor alin. 5 drepturile se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată 
cererea de recalculare. 

Reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor sale de pensie cu luarea în considerare a 
veniturilor suplimentare menŃionate în AdeverinŃa nr. 1888/17.10.2011 emisă de SC A.U. Bucureşti 
SA, care atestă veniturile obŃinute de reclamant cu titlu de plăŃi compensatorii în sumă de 52.000.000 
lei (ROL), reprezentând 12 salarii nete plus majorări, cu ocazia disponibilizării sale la data de 
01.05.1999 în conformitate cu prevederile OUG nr. 9/1997. 

Potrivit prevederilor art. 19 din OUG nr. 9/1997 suma primită cu titlu de plata compensatorie 
este neimpozabilă iar potrivit dispoziŃiilor art. 22 din acelaşi act normativ ea se suportă din Fondul 
pentru plata ajutorului de şomaj, în limita sumelor alocate prin legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat. 

Totodată, potrivit dispoziŃiilor art. 2 din Decretul nr. 389/1972 „contribuŃia pentru asigurările 
sociale de stat nu se datorează asupra sumelor reprezentând: drepturile plătite asiguraŃilor din fondurile 
asigurărilor sociale de stat; drepturile plătite potrivit dispoziŃiilor legale în cazul desfacerii contractelor 
de munca”. 

Din coroborarea prevederilor legale anterior menŃionate, rezultă că plata compensatorie 
obŃinută în temeiul OUG nr. 9/1997, de care se prevalează reclamantul nu reprezintă un venit cu 
caracter permanent în sensul dispoziŃiilor art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 pentru a putea fi luat 
în considerare la stabilirea sau recalcularea drepturilor de pensie. În plus suma primită cu titlu de plata 
compensatorie nu a fost supusă impozitării şi din ea nu au fot reŃinute contribuŃiile pentru asigurările 
sociale, neputând intra astfel în baza de calcul a pensiei. 

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, constatând a fi neîntemeiate pretenŃiile 
formulate de reclamant, în temeiul dispoziŃiilor art. 312 alin. 1 şi 3 raportat la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
Curtea va admite recursul pârâtei, va modifica în tot sentinŃa atacată în sensul respingerii acŃiunii 
reclamantului. 

 
 
 
 

34. Modificarea titlului de proprietate. Stabilirea competenŃei materiale a 
instanŃei, în funcŃie de valoarea terenului  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, încheierea nr. 50 din 10 octombrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 1560 din 27.05.2013 pronunŃată de Judecătoria Zalău s-a admis 

excepŃia de necompetenŃă materială a Judecătoriei Zalău, invocată din oficiu. 
A fost declinată in favoarea Tribunalului Sălaj competenŃa soluŃionării cererii  formulate de 

reclamantul R.V. în contradictoriu cu pârâŃii Comisia Locală de Fond Funciar Bocşa şi Comisia 
JudeŃeană Sălaj pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, judecătoria a reŃinut următoarele: 
În şedinŃa publică din data de 27 mai 2013 instanŃa a invocat din oficiu excepŃia de 

necompetenŃă materială a Judecătoriei Zalău faŃă de împrejurarea că cererea de chemare în judecată 
este un litigiu de fond funciar aflat sub incidenta dispoziŃiilor Legii nr.18/1991. 

Analizând actele dosarului prin prisma excepŃiei de necompetenŃă indicată, faŃă de dispoziŃiile 
art. 129 şi 130 din Codul de procedură civilă, instanŃa a considerat-o întemeiată pentru următoarele 
considerente. 

Cererea formulată de reclamant de modificare a titlului de proprietate este un litigiu întemeiat 
pe dispoziŃiile Legii nr.18/1991.  

Potrivit art.95 pct.1 din C.pr.civ, Tribunalul judeca în prima instanŃă, toate cererile care nu sunt 
date prin lege în competenta altor instanŃe. 

Verificând dispoziŃiile Legii nr.18/1991 instanŃa a constatat că singurul articol care se refera la 
competenŃa instanŃelor judecătoreşti este art. 54, care prevede ca plângerile împotriva hotărârilor 
comisiei judeŃene asupra contestaŃiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea 
dreptului de proprietate privata asupra terenului se soluŃionează de judecătorie. Prin urmare, legea 



speciala nu reglementează competenta de soluŃionare a altor litigii de fond funciar având ca obiect 
anulare/constatare nulitate titlu de proprietate, etc. 

Întrucât tribunalul a devenit potrivit Noului Cod de procedura civila instanŃa cu plenitudine de 
competenŃă şi întrucât legea specială nu prevede o competenŃă specială în cazul litigiilor având ca 
obiect modificare/anulare/nulitate titlu de proprietate, instanŃa a admis excepŃia de necompetenŃă şi a 
dispus declinarea competenŃei de soluŃionare a cererii de chemare în judecată formulate de către 
reclamantă în favoarea Tribunalului Sălaj. 

Prin sentinŃa civilă nr. 3910 din 13.09.2013 pronunŃată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 
2911/84/2013 s-a admis excepŃia necompetenŃei materiale a Tribunalului Sălaj invocată din oficiu. 

A fost declinată competenta de soluŃionare a cauzei având ca obiect fond funciar, reclamant 
R.V. şi pârâtele COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR BOCŞA, COMISIA JUDEłEANĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR SĂLAJ, în favoarea 
Judecătoriei Zalău. 

S-a suspendat judecata cauzei şi s-a înaintat dosarul CurŃii de Apel Cluj în vederea solutionării 
conflictului negativ de competenta. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin art. 94 din Noul Cod de procedură civilă au fost stabilite procesele care sunt judecate în 

primă instanŃă de către judecătorii, procese printre care nu se numără si cele în cadrul cărora se solicită 
modificarea unui titlu de proprietate emis în temeiul legilor fondului funciar. 

În această situaŃie sunt aplicabile prevederile art. 95 pct. 1 din Noul Cod de procedură civilă, 
referitoare la competenŃa tribunalelor de a soluŃiona, în primă instanŃă, toate cererile care nu sunt date 
prin lege în competenŃa altor instanŃe. 

Textul articolului 95 pct. 1 din Noul Cod de procedură civilă, consacră, aşadar, plenitudinea de 
jurisdicŃie a tribunalelor, toate celelalte instanŃe având o jurisdicŃie de excepŃie, în sensul că ele pot 
soluŃiona cauze civile în primă instanŃă doar în baza unor dispoziŃii normative derogatorii, care să le 
atribuie în mod expres o atare competenŃă.  

Potrivit dispoziŃiilor art. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005 „în scopul accelerării judecăŃii 
plângerilor, contestaŃiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, numite în continuare procese funciare, procedura în faŃa instanŃelor judecătoreşti se va 
efectua conform prevederilor acestui titlu, care se va completa cu cele ale Codului de procedură 
civilă." 

Legea nr. 18/1991 stabileşte în mod expres competenŃa materială în favoarea judecătoriei în a 
cărei rază teritorială este situat terenul doar în privinŃa plângerilor întemeiate pe prevederile art. 53 – 
art. 56 şi art. 64 din Legea 18/1991, fără a prevedea o anume competenŃă materială pentru soluŃionarea 
acŃiunilor în anulare sau constatarea nulităŃii absolute a titlurilor de proprietate sau a celorlalte acte de 
reconstituire emise în cadrul procedurii reconstituirii dreptului de proprietate.  

Având însă în vedere faptul că, pe de o parte, în partea finală a dispoziŃiilor art. 1 din Titlul XIII 
al Legii nr. 247/2005 se face trimitere expresă la prevederile Codului de procedură civilă, şi, pe de altă 
parte, că în materia contenciosului administrativ competenŃa materială a instanŃelor este stabilită prin 
norme de excepŃie strict circumscrise dispoziŃiilor art. 52 din ConstituŃia României şi Legii nr. 
554/2004, se poate concluziona în sensul că niciuna dintre acŃiunile în justiŃie ce fac parte din categoria 
proceselor funciare, inclusiv cele care vizează modificarea, anularea sau constatarea nulităŃii absolute a 
titlurilor de proprietate sau celorlalte acte emise în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, 
nu sunt date în competenŃa materială a instanŃelor de contencios administrativ. 

Prin urmare, astfel de procese atrag competenŃa materială a instanŃelor de drept comun, iar 
stabilirea în concret a instanŃei competente trebuie realizată în conformitate cu prevederile art. 94 şi 
art. 95 Cod procedură civilă. 

Potrivit art. 101 Cod procedură civilă în cererile privind constatarea nulităŃii absolute sau 
anularea unui act juridic, pentru stabilirea competenŃei instanŃei se va Ńine seama de valoarea obiectului 
acestuia.  



În cazul de faŃă, acŃiunea reclamantului vizează verificarea legalităŃii unui act de reconstituire 
cu privire la un teren ce se situează în mod cert sub 200.000 lei (50 lei x 2600 mp) fapt ce atrage 
competenŃa materială a judecătoriei, conform art. 94 alin. (1) lit. (j) Cod procedură civilă. 

FaŃă de aceste considerente, întemeiat pe dispoziŃiile art. 132 alin. (1) şi alin. (3) Cod procedură 
civilă, raportat la art. 129 alin. (2) pct 2 Cod procedură civilă, Tribunalul a admis excepŃia 
necompetenŃei sale materiale, invocată din oficiu şi şi-a declinat competenŃa în favoarea Judecătoriei 
Zalău. 

Totodată, baza prevederilor art. 133 pct. 2 şi art. 134 Cod procedură civilă, a constatat ivit 
conflictul de competenŃă, a dispus suspendarea judecăŃii cauzei şi a înaintat dosarul CurŃii de Apel 
Cluj, în vederea soluŃionării conflictului de competenŃă. 

Legal investită cu soluŃionarea conflictului de competenŃă ivit între Tribunalul Sălaj şi 
Judecătoria Zalău, în temeiul art. 135 alin. 1 N.C.pr.civ.,Curtea de Apel Cluj reŃine următoarele: 

Obiectul cererii de chemare în judecată înregistrate iniŃial pe rolul Judecătoriei Zalău sub nr. 
1362/337/2013 este modificarea titlului de proprietate nr. 29216/60542 eliberat pe numele defunctului 
H.D. în calitate de moştenitor al defunctei R.V.. 

În mod corect au reŃinut ambele instanŃe între care s-a ivit conflictul negativ de competenŃă, 
Judecătoria Zalău şi Tribunalul Sălaj, că legislaŃia specială în materie de fond funciar nu cuprinde 
norme de competenŃă materială în ceea ce priveşte acest gen de litigii având ca obiect 
anulare/modificare titlu de proprietate, Legea nr. 18/1991 prevăzând norme de competenŃă numai în 
ceea ce priveşte litigiile având ca obiect plângerile întemeiate pe prevederile art. 53-56 şi art. 64 din 
Legea nr. 18/1991. 

Sunt deci aplicabile dispoziŃiile generale în materie de competenŃă ale Codului de procedură 
civilă, în litigiul de faŃă raportat la data înregistrării acŃiunii, ale Noului Cod de procedură civilă. 

Conform prevederilor art. 95 pct. 1 N.C.pr.civ. tribunalele judecă în primă instanŃă toate 
cererile care nu sunt date prin lege în competenŃa altor instanŃe. 

Art. 94 pct. 1 lit. j din N.C.pr.civ. prevede că judecătoriile judecă în primă instanŃă orice fel de 
cereri evaluabile în bani, altele decât cele enumerate la lit. a-i din N.C.pr.civ., în valoare de până la 
200.000 lei, indiferent de calitatea părŃilor, profesionişti sau neprofesionişti. 

Rezultă deci că este corect raŃionamentul Tribunalului Sălaj care apreciază că raportat la aceste 
texte de lege, coroborate cu prevederile art. 101 din N.C.pr.civ., competenŃa de soluŃionare a cererilor 
având ca obiect constatare nulitate/anulare/modificare titlu de proprietate emis în temeiul legilor 
fondului funciar revine judecătoriei sau tribunalului, în funcŃie de valoarea obiectului litigiului. 

Referitor la natura litigiului, aceasta este una civilă, intrarea în vigoare a Noului Cod de 
procedură civilă neinfluenŃând în nici un fel natura acestor litigii. 

În cauza dedusă judecăŃii valoarea litigiului este în mod cert sub limita de 200.000 lei prevăzută 
de art. 94 pct. 1 lit. j din N.C.pr.civ., astfel cum s-a arătat de către tribunal, competenŃa de soluŃionare a 
cauzei în primă instanŃă revenind deci Judecătoriei Zalău. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 135 alin. 4 din N.C.pr.civ. Curtea va stabili 
competenŃa de soluŃionare a cererii formulate de către reclamantul R.V. în contradictoriu cu pârâtele 
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR BOCŞA şi COMISIA JUDEłEANĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR SĂLAJ în favoarea 
Judecătoriei Zalău. 

 
 
Notă. În acelaşi sens, şi sentinŃa civilă nr. 51 din 11 octombrie 2013  
 
 

35. CompetenŃă rationae personae. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul 
sindicatului care a intentat acŃiunea în numele membrilor săi 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, sentinŃa nr. 54 din 16 octombrie 2013  
Prin acŃiunea înregistrată iniŃial pe rolul Tribunalului Cluj reclamantul SINDICATUL LIBER 

R.V.R.C. CLUJ în numele reclamantului C.S. a chemat în judecată pe pârâtele Societatea NaŃională de 
Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA Bucureşti şi SNTFM CFR Călători SA – Regionala 
de Transport Feroviar de Călători Cluj solicitând obligarea acestora la plata primei pentru Ziua 



feroviarului pe perioada 2007 – 2009 la nivelul clasei I de salarizare, actualizată cu rata inflaŃiei şi la 
plata ajutorului material de Paşti pe anul 2009 la nivelul clasei I de salarizare, actualizată cu rata 
inflaŃiei. 

În motivare s-a arătat că aceste drepturi se cuvin în temeiul contractului colectiv de muncă la 
nivel de unitate. 

În drept s-au invocat dispoziŃiile art. 67 din contractul colectiv de muncă, art. 236 alin. 1 din 
Codul muncii. 

Prin sentinŃa civilă nr. 9289/2013 pronunŃată de Tribunalul Cluj la data de 30 mai 2013 
judecarea cauzei a fost declinată în favoarea Tribunalului Maramureş întrucât conform dispoziŃiilor art. 
284 alin. 2 din Codul muncii (în forma anterioară modificării şi republicării) şi a Deciziei nr. 
6654/06.07.2006 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, competenŃa în materia conflictelor de muncă 
aparŃine instanŃei de la domiciliul membrilor de sindicat şi nu instanŃei de la sediul sindicatului.  

Prin sentinŃa civilă nr. 1537 din 08 octombrie 2013, a Tribunalului Maramureş, s-a admis 
excepŃia admisă excepŃia necompetenŃei teritoriale a Tribunalului Maramureş invocată din oficiu de 
către instanŃă. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reŃinut că raportat la Decizia nr. 1/21 ianuarie 2013 a Înaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie dată în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 269 al. 2 fost art. 
284 alin. 2 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că 
instanŃa competentă teritorial în soluŃionarea conflictelor de muncă în cazul acestei acŃiuni este cea de 
la sediul sindicatului reclamant. 

În speŃă sediul sindicatului reclamant este în Cluj, drept urmare competenŃa teritorială aparŃine 
Tribunalului Cluj. 

În temeiul art. 21 Cod procedură civilă instanŃa a suspendat din oficiu oricare altă procedură şi 
înaintează dosarul CurŃii de apel Cluj competentă potrivit art. 22 alin. 2 teza ultimă, să pronunŃe un 
regulator de competenŃă. 

Examinând sesizarea Tribunalului Maramureş, Curtea se consideră legal învestită cu 
soluŃionarea conflictului negativ de competenŃă ivit şi în temeiul art. 20 şi urm. Cod procedură civilă, 
constată următoarele: 

Prin decizia nr. 1/21 ianuarie 2013 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în interesul 
legii s-a statuat că: în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 28 alin. (2) din Legea 
sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011) organizaŃiile 
sindicale au calitate procesuală activă în acŃiunile promovate în numele membrilor de sindicat, 
respectiv în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din 
Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instanŃa competentă teritorial în 
soluŃionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acŃiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant. 

În considerentele deciziei s-a reŃinut în esenŃă că „prin instituirea dreptului organizaŃiilor 
sindicale de a formula acŃiuni în justiŃie în numele membrilor lor, chiar şi în lipsa unui mandat expres 
din partea acestora, cu păstrarea însă a drepturilor de dispoziŃie procesuală din partea titularilor 
drepturilor subiective, textul art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 a configurat elementele 
legitimării procesuale extraordinare a acestor organizaŃii, depăşind astfel limitele unui simplu drept de 
reprezentare legală. 

   Referitor la categoria interesului apărat prin posibilitatea recunoscută organizaŃiilor sindicale 
de a formula acŃiune în numele membrilor lor, concluzia este în sensul că legitimarea procesuală activă 
a fost recunoscută organizaŃiilor sindicale, în considerarea ocrotirii intereselor membrilor lor, fie că 
erau interese de grup, fie individuale. 

       łinând cont că în cadrul conflictelor de muncă sunt cuprinse şi conflictele decurgând din 
executarea contractelor individuale de muncă, pe lângă cele colective, aplicând principiul ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus, organizaŃiile sindicale au legitimare procesuală activă, 
inclusiv în conflictele individuale de muncă. 

Atât timp cât organizaŃiei sindicale i se recunoaşte legitimare procesuală activă, fiind 
reclamant, în determinarea competenŃei teritoriale, potrivit art. 269 alin. (2) din Codul muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să se Ńină seama de sediul sindicatului. 

Această soluŃie este aplicabilă şi în situaŃia în care organizaŃia sindicală acŃionează pentru 
valorificarea drepturilor subiective ale mai multor membri de sindicat, având domiciliile în 



circumscripŃiile unor tribunale diferite, în acelaşi temei al legitimării procesuale active extraordinare a 
organizaŃiei sindicale”. 

ReŃinând faptul că acŃiunea dedusă judecăŃii a fost înregistrată în data de 16.02.2010 (anterior 
intrării în vigoare a Legii 62/2011) şi întrucât în conformitate cu dispoziŃiile art. 3307 alin. 4 Cod 
procedură civilă dezlegarea dată problemelor de drept judecate în cadrul recursurilor în interesul legii 
este obligatorie pentru instanŃe, Curtea în temeiul dispoziŃiilor legale menŃionate anterior,  a art. 20 pct. 
2 şi  22 alin. (2) şi (5) Cod procedură civilă va soluŃiona conflictul negativ de competenŃă stabilind 
competenŃa de soluŃionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, instanŃa în a cărei rază teritorială se 
află sediul reclamantul SINDICATUL LIBER R.V.R.C. CLUJ. 

 
36. CompetenŃă. ÎncuviinŃarea executării silite a titlului executoriu  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, sentinŃa nr. 62 din 25 octombrie 2013  
Prin încheierea  civilă nr. 692/26.09.2013 a Judecătoriei Gherla,  a fost  admisă  excepŃia 

necompetenŃei teritoriale a Judecătoriei Gherla invocată din oficiu, declinându-se  în favoarea 
Judecătoriei BistriŃa competenŃa de soluŃionare a cererii de încuviinŃare a executării silite a titlului 
executoriu contract de credit şi acte adiŃionale la contract de credit, formulate de Biroul Executorului 
Judecătoresc M.M., împotriva debitorilor T.D. şi T.E.. 

 În considerente, s-a reŃinut că, prin cererea formulată la data de 20.09.2013, Biroul executorului 
judecătoresc M.M. din mun. BistriŃa, a solicitat instanŃei încuviinŃarea executării silite a titlului 
executoriu contract de credit şi acte adiŃionale la contract de credit împotriva debitorilor T.D. şi T.E.. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 650 al. 1 şi 2 din Noul Cod de Procedură Civilă: „(1) InstanŃa de 
executare este judecătoria în circumscripŃia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face 
executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. (2) InstanŃa de executare soluŃionează 
cererile de încuviinŃare a executării silite, contestaŃiile la executare, precum şi orice alte incidente 
apărute în cursul executării silite, cu excepŃia celor date de lege în competenŃa altor instanŃe sau 
organe.” 

InstanŃa, verificându-şi din oficiu competenŃa, potrivit dispoziŃiilor art. 131 al. 1 din Noul Cod 
de Procedură Civilă, instanŃa a constatat  că Judecătoria Gherla nu este competentă teritorial să 
soluŃioneze cererea de încuviinŃare a executării silite formulate de Biroul Executorului Judecătoresc 
M.M., raportat la locul situării sediului acestuia, care nu se află în raza de competenŃă teritorială a 
Judecătoriei Gherla stabilită prin H.G. nr. 337/1993 privind stabilirea circumscripŃiilor judecătoriilor şi 
parchetelor de pe lângă judecătorii, aşa cum a fost modificată prin H.G. nr. 326/1998. 

Având în vedere că sediul Biroului Executorului Judecătoresc M.M. este situat în localitatea 
BistriŃa, consideră că instanŃa de executare este Judecătoria BistriŃa căreia îi revine competenŃa 
teritorială exclusivă de soluŃionare a cererii de încuviinŃare a executării silite, motiv pentru care în 
temeiul art. 132 şi art. 650 din Noul Cod de Procedură Civilă. 

Prin încheierea civilă nr. 7991/CC/10.10.2013 a Judecătoriei BistriŃa, a fost declinată 
competenŃa de soluŃionare a cererii în favoarea Judecătoriei Gherla, constatându-se existenŃa 
conflictului negativ de competenŃă şi fiind sesizată Curtea de Apel Cluj în vederea soluŃionării 
acestuia. 

Analizând excepŃia necompetenŃei teritoriale invocată din oficiu, raportat la dispoziŃiile art. 131 
şi 132 alin. 1 NCPC, Judecătoria BistriŃa a reŃinut că, potrivit art. 650 alin. 2 NCPC, încuviinŃarea 
executării silite este de competenŃa instanŃei de executare, iar conform dispoziŃiilor art. 650 alin. 1 
NCPC, instanŃa de executare este judecătoria în circumscripŃia căreia se află biroul executorului 
judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Totodată, potrivit art. 
819 NCPC, după înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita de îndată instanŃei de 
executare în circumscripŃia căreia se află imobilul încuviinŃarea executării silite, dispoziŃiile art. 664 şi 
665 aplicându-se corespunzător.   

Prin urmare, cum în speŃă s-a solicitat expres încuviinŃarea executării silite imobiliare asupra 
imobilului situat în municipiul Gherla, obiect al contractului de ipotecă, sunt aplicabile dispoziŃiile 
speciale care reglementează urmărirea imobiliară silită imobiliară (art. 818 şi urm. NCPC), în sensul că 
instanŃa de executare este cea în circumscripŃia căreia se află imobilul (art. 819 NCPC), şi nu 
dispoziŃiile generale care se referă la instanŃa în circumscripŃia căreia se află biroul executorului 
judecătoresc (art. 650 alin. 1 NCPC). 



Având în vedere că s-a solicitat încuviinŃarea executării silite imobiliare în temeiul art. 819 
NCPC, precum şi împrejurarea că imobilul asupra căruia s-a solicitat încuviinŃarea executării silite este 
situat în Gherla, verificând competenŃa de soluŃionare a prezentei cauze, în raport cu locul situării 
bunului imobil aparŃinând debitorilor, instanŃa constată că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 819 
NCPC, astfel că nu este competentă teritorial în soluŃionarea prezentei cereri de încuviinŃare a 
executării silite. În baza acestor considerente şi a dispoziŃiilor art. 129 alin. 2 pct. 3, art. 130, art. 131, 
art. 132 NCPC, raportat la art. 819 NCPC, va admite excepŃia invocată din oficiu şi va declina 
competenŃa de soluŃionare a acŃiunii în favoarea Judecătoriei Gherla.   

SoluŃionând  conflictul negativ de competenŃă, în temeiul art. 135  Cod proc.civ., curtea va 
stabili competenŃa de  soluŃionare a cauzei în favoarea  Judecătoriei Gherla, întrucât, fiind  vorba de o 
cerere de  încuviinŃare a  executării silite  imobiliare asupra  unui imobil situat  în Municipiul Gherla, 
sunt aplicabile dispoziŃiile speciale ale art. 819 Cod proc.civ., şi nu cele generale  din art. 650 alin. 1  
Cod proc.civ. 

 
Notă. În acelaşi sens, şi sentinŃa nr. 64 din 25 octombrie 2013  
 
 

37. Legea nr. 10/2001. Teren extravilan. CompetenŃa comisiei locale de aplicare 
a fondului funciar 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4646 din 12 decembrie 2013  
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj reclamanta G.A.V. 

a chemat în judecată pârâŃii PRIMĂRIA COMUNEI ICLOD şi PRIMARUL COM. ICLOD, solicitând 
anularea DispoziŃiei 112/2012 şi obligarea Primarului Iclod la emiterea unei dispoziŃii care să 
conŃină acordarea de măsuri reparatorii. 

Reclamanta a formulat o completare a cererii, prin care a arătat că imobilul a fost preluat în 
baza Legii 83/1949, iar din procesele verbale de preluare încheiate în  1945  rezultă că averea tatălui 
său a fost preluată. Deşi, a solicitat mai multor instituŃii abilitate să comunice actul de preluare, nu a 
primit răspuns, însă este evident că imobilul a fost preluat abuziv. 

Prin sentinŃa civilă nr. 506 din 11.10.2013 a Tribunalului Cluj s-a respins acŃiunea formulată 
de reclamanta G.A.V. formulată în contradictoriu cu Primăria comunei Iclod ca fiind formulată 
împotriva unei persoane fără capacitate procesuală. 

S-a respins acŃiunea formulată de reclamanta G.A.V. formulată în contradictoriu cu pârâtul 
Primarul comunei Iclod, având ca obiect plângere la Legea 10/2001. 

S-a respins cererea pârâtului Primarul comunei Iclod de obligare a reclamantei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
Prin DispoziŃia 112/2012 emisă de Primarul comunei Iclod s-a respins cererea formulată de 

reclamantă în baza Notificării nr. 1382/2001, prin care se solicită restituirea imobilului înscris în CF 
488 Orman.  

Pentru a pronunŃa această dispoziŃie s-a avut în vedere că nu rezultă că imobilul exista în mod 
fizic în anii 1948-1949 şi a fost preluat în mod abuziv, în procesele verbale din 18.06.1948 şi 
06.04.1949 prin care s-a preluat averea fam. P. acest imobil nu figurează, existenŃa şi preluarea acestui 
imobil nu s-a dovedit nici măcar prin două declaraŃii de martor, în baza legilor fondului funciar s-a 
reconstituit proprietatea pe suprafaŃa maximă de 50 ha proprietar deposedat în alte trei dosare în baza 
legii 10/2001 s-a restituit în natură cel mai semnificativ imobil din cele preluate abuziv,  şi s-au acordat 
despăgubiri pentru toate celelalte imobile demolate din cele înscrise în procesele verbale prezentate. 

Din analiza cărŃii funciare 488 Orman asupra imobilului A+17 nr top 641 casă de piatră şi rât la 
Rât în suprafaŃă de 1 iugăr şi 1080 stj proprietar tabular a fost înscris P. Petre sub B+25.  

Actele de stare civilă anexate cererii justifică filiaŃia reclamantei faŃă de proprietarul tabular (f. 
55-56). 

Prin procesul verbal încheiat de Prefectura jud Someş sub nr. 6627/1945/5 rezultă că moşia 
doctorului P.P. profesor universitar cuprinde în comuna Orman o clădire constând din o cameră şi 
bucătărie pentru administrator (f. 24-25), din piatră, acoperită cu tablă.  



Prin procesul verbal încheiat  6.04.1949  în baza Legii 43/1949 s-a preluat şi o locuinŃă pentru 
lucrător construită din piatră, acoperită cu Ńiglă. 

Aceste procese verbale emanând de la autorităŃile locale competente să întocmească acte în 
vederea preluării bunurilor în temeiul Legi 83/1949, coroborate cu înscrierea în CF sunt în măsură să 
dovedească existenŃa imobilului construcŃie ce a aparŃinut antecesorului reclamantei la momentul 
preluării. 

În cauză s-a dispus administrarea unei expertize. Din concluziile acesteia rezultă că imobilul 
teren a fost în extravilanul localităŃii Orman atât la data preluării cât şi la data formulării notificării, 
imobilul construcŃie nu mai există faptic în teren, terenul fiind în posesia persoanelor care au formulat 
cereri în temeiul legii 18/1991. 

Analiza cărŃii funciare (f. 159) întăreste concluziile raportului, din aceasta reieşind fără dubiu 
că imobilul teren se afla în extravilanul localităŃii atât la data preluării cât şi la data notificării.  

În această situaŃie cu privire la teren devin incidente disp art. 8  din Legea 10/2001.  
În ceea ce priveşte construcŃia, dispoziŃiile Legii 10/2001 nu sunt aplicabile pentru următoarele 

considerente: este fără dubiu, aşa cum rezultă din analiza cărŃii funciare şi a hărŃii, precum şi a 
proceselor verbale sus amintite dar şi a unei scrisori adresată autorităŃilor locale de către antecesorul 
reclamantei Prefectului judeŃului, că aceste construcŃii  au fost edificate în vederea exploatării acestor 
terenuri având caracterul unor construcŃii aparŃinând exploataŃiilor agricole.  

La data formulării notificării era în vigoare Legea 1/2000, care prevedea în forma iniŃială: (1) 
Constructiile de orice fel, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea 
statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, 
se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora. (3) In cazul in care astfel de 
bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri. 

La data soluŃionării prezentei cereri art. 1 din Legea 1/2000, aşa cum a fost modificată prin 
Legea 247/2005, prevede că: Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in 
termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. 
Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si 
silvice. 

Având în vedere aceste dispoziŃii legale este fără dubiu că pretenŃiile formulate de reclamantă 
în temeiul Notificării 1382/2001 nu pot fi admise în temeiul Legii 10/2001 întrucât aceste imobile au 
făcut obiectul reglementării Legii 1/2000 aşa cum a fost modificată atât cu privire la terenuri cât şi cu 
privire la construcŃii. 

Pentru aceste considerente,  în temeiul art. 26 din Legea 10/2001, a respins acŃiunea formulată 
de reclamanta G.A.V. formulată în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Iclod, având ca obiect 
plângere la Legea 10/2001. 

Pârâtul a solicitat obligarea reclamantei la cheltuieli de judecată, însă întrucât nu a fost făcută 
nicio dovadă în acest sens, deşi sarcina probei îi incumbă potrivit art. 1169 Cod civil instanŃa a respins 
cererea pârâtului Primarul comunei Iclod de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta G.A.V. solicitând admiterea 
recursului, anularea dispoziŃiei şi obligarea pârâtului să decline competenŃa de soluŃionare a cererii 
către Comisia Locală Iclod pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, respectiv a Legii nr. 
1/2000. 

În motivare s-a arătat că instanŃa de fond a dat o soluŃiei nelegală contestaŃiei deoarece în 
lumina celor stabilite prin expertiza judiciară a concluzionat că deşi cererea făcea obiectul legilor 
fondului funciar, soluŃia de urmat era respingerea contestaŃiei şi menŃinerea dispoziŃiei atacate. 

Art. 8 din Legea nr. 10/2001 prevede că soluŃia legală de urmat era aceea a declinării 
competenŃei de soluŃionare a cererii în favoarea Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, 
respectiv a Legii nr. 1/2000, iar nu respingerea cererii. 

S-a mai arătat că soluŃia rezultă şi din prevederile art. V din Titlul I al Legii nr. 247/2005, 
respectiv Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001. 

În apărare, intimatul PRIMARUL COMUNEI ICLOD a formulat întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului. 



În motivare s-a arătat că prin dispoziŃia atacată cererea formulată de reclamantă a fost respinsă 
deoarece nu au fost depuse toate actele necesare soluŃionării. La momentul emiterii dispoziŃiei nu 
exista raportul de expertiză prin care s-a stabilit că imobilul în litigiu este situat în extravilan. 

S-a precizat, de asemenea, că prin cererea de chemare în judecată formulată s-a solicitat numai 
anularea dispoziŃiei şi obligarea la emiterea altei dispoziŃii, neputându-se deci acorda ceea ce nu s-a 
solicitat. 

Analizând recursul declarat de reclamanta G.A.V. împotriva sentinŃei civile nr. 506 din 
11.10.2013 a Tribunalului Cluj, Curtea reŃine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată care face obiectul cauzei s-a solicitat anularea dispoziŃiei 
de respingere a notificării formulate în baza Legii nr.10/2001 şi obligarea pârâtului să emită o nouă 
dispoziŃie prin care să propună măsuri reparatorii în favoarea reclamantei. 

Prin sentinŃa atacată a fost respinsă acŃiunea formulată de către reclamantă în contradictoriu cu 
pârâtul Primarul comunei Iclod, având ca obiect plângere la Legea nr. 10/2001. 

 Având în vedere raportul de expertiză întocmit în cauză, în considerentele hotărârii pronunŃate 
în primă instanŃă se reŃine că raportat la locul situării imobilului, cu privire la acesta sunt incidente 
prevederile Legii nr. 1/2000, în vigoare la data formulării notificării, iar nu cele ale Legii nr. 10/2001, 
fiind aplicabile prevederile art.8 din Legea nr.10/2001. 

În dispozitivul sentinŃei acŃiunea formulată este însă respinsă în totalitate deşi în considerente 
se arată că imobilele care fac obiectul notificării formulată de către reclamantă în temeiul Legii nr. 
10/2001 nu intră în sfera de aplicare a acestei legi. 

În aceste condiŃii se apreciază de către Curte că există o contradicŃie între considerente şi 
dispozitiv, în considerente apreciindu-se implicit că dispoziŃia atacată este nelegală, fiind soluŃionată 
de către o autoritate necompetentă şi în temeiul altei legi decât cea aplicabile, cu toate acestea 
dispoziŃia emisă în considerarea Legii nr. 10/2001 fiind păstrată. 

Într-adevăr se constată că în cursul soluŃionării cauzei reclamanta nu şi-a precizat acŃiunea, nici 
după efectuarea raportului de expertiză topografică din care a rezultat că imobilul în litigiu se află în 
extravilanul comunei Iclod. 

Pentru a se dispune anularea dispoziŃiei emise în temeiul Legii nr. 10/2001 nu era însă necesară 
o nouă precizare de acŃiune, petitul principal al acŃiunii formulate având ca obiect tocmai anularea 
dispoziŃiei. O precizare de acŃiune formulată  de către reclamantă s-ar fi impus într-adevăr, dar în ceea 
ce priveşte motivele de fapt şi de drept pentru care se solicită anularea dispoziŃiei, omisiunea 
formulării acesteia neputând justifica soluŃia pronunŃată, de respingere a acŃiunii formulate. 

Atâta timp cât instanŃa de fond a avut în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001 la 
soluŃionarea cauzei, puse în discuŃie din oficiu la ultimul termen de judecată, cel din 04.10.2013, 
aceasta trebuia să pronunŃe soluŃia raportat la acest text de lege. SoluŃia care trebuia pronunŃată era 
deci aceea de anulare a dispoziŃiei şi obligare a pârâtului Primarul comunei Iclod să trimită dosarul 
format în baza notificării nr. 1382/9 august 2001 spre competentă soluŃionare Comisiei Locale de 
aplicare a legilor fondului funciar Iclod, astfel cum rezultă din prevederile  art.8 alin.1 din Legea 
nr.10/2001 coroborate cu cele ale art.8.2 şi art.8.3 din H.G. nr.250/2007. 

Având în vedere considerentele de mai sus, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., Curtea va admite 
recursul declarat de reclamanta G.A.V. împotriva sentinŃei civile nr. 506 din 11.10.2013 a Tribunalului 
Cluj pe care o va modifica în parte în sensul că va admite în parte acŃiunea formulată de reclamantă în 
contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COMUNEI ICLOD şi în consecinŃă va anula dispoziŃia nr. 112 
din 3.07.2012 emisă de Primarul Comunei Iclod, obligând pârâtul PRIMARUL COMUNEI ICLOD să 
trimită dosarul format în baza notificării nr. 1382/9 august 2001 spre competentă soluŃionare Comisiei 
locale de aplicare a legilor fondului funciar Iclod. 

Se vor menŃine restul dispoziŃiilor  sentinŃei.  
 
 

38. Cerere de strămutare a unui dosar înregistrat sub imperiul vechiului Cod 
de procedură civilă. CompetenŃa de soluŃionare 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, încheierea nr. 82 din 13 octombrie 2013 
Prin cererea formulată şi înregistrată la  Curtea de Apel Cluj, petentul D.P. a solicitat 

strămutarea judecării procesului civil ce face obiectul dosarului nr. xxx/211/2011 aflat pe rolul 



Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar în care are calitatea de pârât, în contradictoriu cu reclamanŃii K.C. şi 
K.C., pe motiv de bănuială legitimă, la o altă instanŃă egală în grad. 

Totodată, petentul solicită suspendarea judecării pricinii, menŃionând că va depune o cauŃiune 
în cuantum de 1.000 lei. 

În motivarea cererii, petentul arată că bănuiala legitimă constă în faptul că numitul K.K. este 
fratele reclamantului K.C. şi are funcŃia de comisar şef la D.I.I.C.O.T. Cluj, fiind şeful UnităŃii 
OperaŃiuni Speciale. Duşmănia dinte familiile pârâtului şi a reclamantului este cunoscută în oraş, fiind 
promovată şi în mass-media şi are la bază mai multe conflicte şi litigii care au pornit de la 
nerespectarea unor neînŃelegeri şi contracte avute cu reclamantul şi fratele său. 

Dimensiunea duşmăniei dintre părŃi a căpătat noi proporŃii prin denunŃul pe care petentul, 
împreună cu soŃia lui, l-a făcut la D.N.A., în urma căruia Tribunalul Cluj a pronunŃat în dosarul nr. 
…/117/2012 o hotărâre prin care numita K.D., soŃia lui K.K., a fost condamnată la 5 ani închisoare cu 
executare, iar pârâtul K.C. a fost condamnat la 4,8 ani închisoare cu executare pentru infracŃiuni de 
corupŃie, spălare de bani, fals şi uz de fals, infracŃiuni care i-au produs prejudicii materiale şi morale. 

De la primul termen de judecată, d-na judecător X.X.X., prin atitudinea sa, a creat bănuiala că 
ar putea fi imparŃială şi că ar pronunŃa o hotărâre favorabilă reclamanŃilor K., sens în care petentul 
arată că d-na judecător şi-a exprimat public dorinŃa de a pronunŃa o sentinŃă care să reziste în 
următoarele căi de atac. 

În realizarea acestui obiect, d-na judecător a cedat poliŃia instanŃei reprezentantului părŃii 
adverse, av. D.L., care intervine când doreşte, influenŃează mărturiile celor audiaŃi, întrerupe şi solicită 
instanŃei interpelări a martorilor propuşi de reclamant care, timoraŃi şi agresaŃi, renunŃă să mai 
vorbească. 

Petentul arată că a fost amendat şi evacuat din sală de două ori pentru diferite motive, mai ales 
pentru faptul că a solicitat acordarea cuvântului la dezbateri. 

D-na judecător nu este interesată să cunoască actele dosarului şi l-a citat pe petent a doua oară 
la interogatoriu fără a Ńine cont de interogatoriul deja luat. 

De asemenea, imparŃialitatea d-nei judecător rezultă şi din refuzul de a pune martorilor 
întrebările formulate şi la permiterea intervenŃiei părŃii adverse care a făcut presiuni până ce martorul a 
revenit asupra declaraŃiei date. 

Fratele reclamantului, prin poziŃia lui, direct sau prin persoane interpuse, poate influenŃa 
imparŃialitatea judecătorului, astfel încât se solicită admiterea cererii de strămutare. 

În drept, se invocă art. 140 pct. 2, art. 143 pct. 1 C.pr.civ.  
Petentul a depus taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei la f.3 din dosar. 
La data de 04.12.2013, petentul D.P. a depus o cerere prin care a arătat că prima instanŃă a 

trecut la judecarea pricinii, astfel că rămâne fără obiect capătul de cerere privind suspendarea judecăŃii 
şi nu se mai impune plata cauŃiunii (f.9). 

La data de 09.12.2013, numiŃii K.C. şi K.C. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea cererii de strămutare ca neîntemeiată, cu obligarea petentului la plata cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 300 lei. În susŃinerea poziŃiei procesuale, pârâŃii au arătat că petentul nu a făcut 
dovada afirmaŃiilor sale referitoare la împrejurarea că fratele pârâtului ar lucra la D.I.I.C.O.T Cluj. 

Pe de altă parte, d-na judecător X.X.X. nu a favorizat pârâŃii în detrimentul reclamantului şi a 
dat o dovadă de răbdare la conduita de rea-credinŃă a reclamantului care a invocat diverse pretexte 
pentru prelungirea nejustificată a procesului. 

Cererea de suspendare a judecării cauzei este lipsită de obiect deoarece judecata în fond a fost 
finalizată la termenul din 02.12.2013, fiind amânată pronunŃarea pentru termenul de 09.12.2013. 

Ulterior, prin cererea înregistrată la data de 12.12.2013, petentul a depus în probaŃiune copii de 
pe următoarele înscrisuri: rechizitoriul întocmit de D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj în dosarul nr. 
…/P/2011 la data de 14.08.2012; extras de pe portalul Tribunalului Cluj cu privire la dosarul nr. 
…/117/2012; extras de pe site-ul Ziarului „Gazeta de Cluj” (f.27-50, 51-52, 53-56). 

În şedinŃa Camerei de consiliu din data de 13.12.2013, Curtea a  pus în discuŃia 
reprezentantului petentului problema de drept privind dispoziŃiile de aplicare a legii procesuale civile 
în timp, având în vedere că cererea de strămutare este întemeiată în drept pe prevederile art. 140 – 147 
din Noul C.pr.civ. privind strămutarea proceselor raportat la art. 24 şi  art. 25 din Noul C.pr.civ.  



Din fişa dosarului nr. xxx/211/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca rezultă că cererea 
de chemare în judecată a fost formulată de reclamanŃii K.C. şi K.C.  împotriva pârâŃilor D.P., D.S., 
D.A.S., D.R.S., D.D.N., D.P.D. şi a fost înregistrată la data de 22.08.2011, sub imperiul Vechiului Cod 
de procedură civilă. 

Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Noul C.pr.civ.) republicată în M.O. al 
României nr.545 din 03 august 2012,  a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013 conform art.81 
din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicarea  Legii nr.134/2010 astfel cum a fost modificat prin 
art. I pct.1 din  OUG nr.4/2013.  

 Potrivit art. 24 din Noul C.pr.civ. privind legea aplicabilă proceselor noi „DispoziŃiile legii noi 
de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în 
vigoare” iar art. 25 din Noul C.pr.civ. privind legea aplicabilă proceselor în curs statuează că 
„Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse 
acelei legi”.   

Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicarea  Legii nr.134/2010 prevede în art.1 că, prezenta 
lege cuprinde dispoziŃiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, denumită în continuare Codul de procedură civilă, având ca principal obiect punerea de acord a 
legislaŃiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluŃionarea conflictului de legi 
rezultând din intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă. 

Art.3 din acelaşi act normativ statuează că „DispoziŃiile Codului de procedură civilă se aplică 
numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Procesele începute 
prin cereri depuse, în condiŃiile legii, la poştă, unităŃi militare sau locuri de deŃinere înainte de data 
intrării în vigoare a Codului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate 
la instanŃă după această dată”. 

Din interpretarea acestor dispoziŃii legale rezultă că normele juridice cuprinse în Noul C.pr.civ. 
se aplică numai proceselor începute după intrarea acestuia în vigoare, iar procesele în curs de judecată 
începute sub legea veche de procedură rămân supuse acestei legi. 

Având în vedere că procesul care face obiectul dosarului nr. xxx/211/2011 aflat pe rolul 
Judecătoriei Cluj-Napoca a fost înregistrat la data de 22.08.2011, sub imperiul vechiului Cod de 
procedură civilă, Curtea constată că prezenta cerere de strămutare, chiar dacă a fost înregistrată după 
data intrării în vigoare a Legii nr.134/2010 (Noul C.pr.civ.) şi a fost întemeiată în drept pe prevederile 
art. art. 140 – 147 din Noul C.pr.civ. privind strămutarea proceselor rămâne sub incidenŃa legii vechi 
de procedură urmând a fi soluŃionată în conformitate cu prevederile art.37- art.402 cuprinse în Cartea I, 
Titlul VI. Strămutarea pricinilor din vechiul Cod de procedură civilă. 

În şedinŃa Camerei de consiliu din 13.12.2013 Curtea, din oficiu, în temeiul art. 137 alin. 1 
C.pr.civ. coroborat cu art. 158 C.pr.civ., art. 159 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 1591 alin. 4 C.pr.civ. raportat la 
art. 39 alin.2  din vechiul Cod de procedură civilă, a invocat şi a pus în discuŃie excepŃia de 
necompetenŃă materială a CurŃii de Apel Cluj în soluŃionarea prezentei cereri de strămutare.  

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. 

În consecinŃă, Curtea se va pronunŃa cu prioritate asupra excepŃiei de necompetenŃă materială, 
excepŃie de procedură de ordine publică care face inutilă cercetarea cererii de strămutare. 

Conform art. 39 alin.2 C.pr.civ., cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială 
legitimă sau de siguranŃă publică se depune la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie este instanŃa 
competentă material să judece cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă. 

Pentru aceste considerente de drept Curtea, în temeiul art. art. 137 alin. 1 raportat la art. 39 
alin.2  C.pr.civ., va admite excepŃia de necompetenŃă materială a CurŃii de Apel Cluj invocată din 
oficiu şi, în consecinŃă, în temeiul art. 158 C.pr.civ., art. 159 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 1591 alin. 4 
C.pr.civ. va declina competenŃa materială de soluŃionare a cererii de strămutare formulată de petentul 
D.P. în favoarea Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

  
 



39. Cerere formulată de un terŃ, pentru anularea dispoziŃiei emise în temeiul 
Legii nr. 10/2001. CompetenŃa de soluŃionare a judecătoriei 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, sentinŃa nr. 77 din3 decembrie 2013  
Prin sentinŃa civilă nr. 1772 din 22.08.2012 pronunŃată de Judecătoria Vişeu de Sus s-a 

declinat competenŃa de soluŃionare a cauzei civile intentate de reclamantele  S.A.G. şi  C.M.O.  
împotriva pârâŃilor T.M., P.I., I.I., ORASUL VISEU DE SUS PRIN PRIMAR şi B.G., în favoarea 
Tribunalului  Maramureş. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, Judecătoria Vişeu de Sus a reŃinut următoarele: 
Prin acŃiunea civilă înregistrată la instanŃă sub nr. de mai sus, reclamantele C.M.O., S.A.G. ,au 

chemat în judecată pe pârâŃii  T.M., P.I., I.I., Orasul Viseu de Sus prin Primar,solicitând   instanŃei ca 
prin sentinŃa ce o va da în urma administrării probelor, dă dispună: 

1. Anularea în parte a DispoziŃiei nr. 2919 a Primarului Oraşului Vişeu de Sus  
2. Anularea în parte a încheierii de intabulare a pârâŃilor T.M.P. I. şi I.I., 
3. Stabilirea liniei de hotar dintre proprietatea reclamantelor şi proprietatea pârâŃilor menŃionaŃi 

mai sus. 
4. Obligarea pârâŃilor să lase în deplină folosinŃă şi paşnică posesie suprafaŃa de 50m.p. teren 

ocupat abuziv de pârâŃi. 
InstanŃa, la termenul din 22.08.2012 pune în discuŃia părŃilor excepŃia de necompetenŃă 

invocată de Primăria Oraşului Vişeu de Sus. 
Apărătorul reclamantelor solicită disjungerea petitelor, arătând că într-adevăr petitul nr. 1 este 

de competenŃa instanŃei de contencios administrativ a tribunalului, însă celelalte petite sunt de 
competenŃa judecătoriei. 

FaŃă de aceste susŃineri instanŃa, văzând prev. art. 26 alin.3 din Legea nr. 10/2000, raportat la 
prev. art. 1 din Legea nr. 554/2004, judecătoria a declinat competenŃa în soluŃionarea cauzei 
Tribunalului  Maramureş, pe motiv că, cererea principală din acŃiunea de faŃă este anularea în parte a 
unei dispoziŃii a Primarului Oraşului Vişeu de Sus, cerere ce este de competenŃa instanŃei de 
contencios administrativ de pe lângă Tribunalul  Maramureş. 

Celelalte cereri sunt cereri accesorii a căror soluŃionare depinde exclusiv de soluŃionarea 
petitului 1. 

NecompetenŃa cu privire la acest petit este de ordine publică, motiv pentru care în baza art. 158 
alin.3 C.pr.civ., cauza a fost trimisă spre competentă soluŃionare Tribunalului  Maramureş. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1829 din 20.11.2013 pronunŃată de Tribunalul Maramureş s-a admis 
excepŃia necompetenŃei materiale de soluŃionare a cauzei invocată din oficiu şi în consecinŃă: 

A fost declinată în favoarea Judecătoriei Vişeu de Sus jud. Maramureş competenŃa de 
soluŃionare a acŃiunii civile formulate de reclamantele C.M.O.  şi S.A.G. în contradictoriu cu pârâŃii 
T.M., P.I., I.I., B.G. şi Oraşul Vişeu de Sus prin Primar. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenŃă între Judecătoria Vişeu de Sus şi Tribunalul 
Maramureş. 

A fost înaintat dosarul CurŃii de Apel Cluj pentru soluŃionarea conflictului negativ de 
competenŃă. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, Tribunalul Maramureş a reŃinut următoarele: 
DispoziŃia nr. 2919/9.05.2007 emisă de primarul oraşului Vişeu de Sus este atacată în prezenta 

cauză de către reclamante, acestea fiind terŃi faŃă de dispoziŃia atacată. 
Cu privire la competenŃa de soluŃionare în primă instanŃă a contestaŃiei terŃului împotriva unei 

dispoziŃii emise la Legea nr. 10/2001 jurisprudenŃa este aproape unanimă în sensul că aceasta aparŃine 
Judecătoriei, soluŃionându-se în condiŃiile dreptului comun. 

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 dispoziŃia de respingere a notificării sau a cererii 
de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăŃită la secŃia civilă a 
tribunalului în a cărei circumscripŃie se află sediul unităŃii deŃinătoare. 

Aşadar textul de lege prevede expres situaŃiile în care este competentă secŃia civilă a 
tribunalului să soluŃioneze o plângere împotriva dispoziŃiei emise în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Doar persoana care se pretinde îndreptăŃită la restituirea în natură sau acordarea de măsuri 
reparatorii poate ataca această dispoziŃie la tribunal-secŃia civilă. Per a contrario, toate celelalte 



persoane care contestă o asemenea dispoziŃie se adresează instanŃei în condiŃiile art. 1 pct. 1 Cod 
procedură civilă. 

Raportat la dispoziŃiile art. 1 pct. 1 Cod procedură civilă vechi (în vigoare la data formulării 
acŃiunii) competenŃa de soluŃionare în primă instanŃă a prezentei cauze aparŃine Judecătoriei Vişeu de 
Sus, impunându-se declinarea competenŃei în favoarea respectivei instanŃe. 

Având în vedere cele de mai sus s-a constatat incidenŃa dispoziŃiilor art. 21 Cod procedură 
civilă, în vigoare la data  formulării acŃiunii şi dispoziŃiile art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă. 

În consecinŃă cauza a fost înaintată CurŃii de Apel Cluj pentru soluŃionarea conflictului de 
competenŃă. 

Legal investită cu soluŃionarea conflictului de competenŃă ivit între Tribunalul Maramureş şi 
Judecătoria Vişeu de Sus, în temeiul art. 22 alin. 2 C.pr.civ., Curtea de Apel Cluj reŃine următoarele: 

Obiectul principal al cererii de chemare în judecată înregistrată iniŃial pe rolul Judecătoriei 
Vişeu de Sus este anularea în parte a dispoziŃiei nr. 2919/09.05.2007 emisă de către Primarul oraşului 
Vişeu de Sus în procedura specială a Legii nr. 10/2001. 

Conform art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 decizia sau dispoziŃia motivată de respingere a 
notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăŃită 
la secŃia civilă a tribunalului în a cărui circumscripŃie se află sediul unităŃii deŃinătoare sau după caz al 
entităŃii investite cu soluŃionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.  

În interpretarea acestui text de lege în jurisprudenŃă s-a statuat că este competent tribunalul să 
soluŃioneze plângerea formulată împotriva deciziei sau dispoziŃiei de soluŃionare a notificării emise în 
temeiul Legii nr. 10/2001 numai în cazul în care aceasta este atacată de către persoana care se pretinde 
îndreptăŃită. În toate celelalte situaŃii în care decizia sau dispoziŃia emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 
este atacată de către un terŃ, art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 nu este incident, competenŃa de 
soluŃionare a unei astfel de cereri stabilindu-se conform regulilor generale în materie de competenŃă 
prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Prin urmare, având în vedere că în cauză dispoziŃia emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 este 
contestată de către un terŃ, competenŃa de soluŃionare în primă instanŃă a acestei cereri revine conform 
celor reŃinute mai sus judecătoriei, iar nu tribunalului, fiind aplicabile prevederile art. 1 şi 2 C.pr.civ. 

 
40. AcŃiune de divorŃ. CompetenŃa rationae loci. InstanŃa de la ultimul 

domiciliu al soŃilor 
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, sentinŃa nr. 83 din 17 decembrie 2013  

Prin SentinŃa civila nr. 4802 din 13.12.2012 Judecătoria Zalău a declinat competenta de 
soluŃionare a cauzei in favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca pe considerentul ca ultimul domiciliu comun 
al soŃilor a fost în Cluj-Napoca. 

Prin sentinŃa civilă nr. 14655 din 13 noiembrie 2013 pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca 
s-a admis excepŃia necompetenŃei Judecătoriei Cluj-Napoca şi în consecinŃa s-a declinat competenta de 
soluŃionare a acŃiunii civile formulate de reclamanta M.A.R. împotriva pârâtului M.L. având ca obiect: 
divorŃ, în favoarea Judecătoriei Zalău. 

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenta şi s-a sesizat Curtea de Apel Cluj în vederea 
soluŃionării conflictului. 

Pentru a hotărî astfel Judecătoria Cluj-Napoca a reŃinut că a invocat excepŃia necompetenŃei 
teritoriale a Judecătoriei Cluj-Napoca deoarece potrivit anchetei sociale efectuate la adresa din sat D. 
com. Zimbor jud. Sălaj, după căsătorie, cei doi soŃi au locuit în Cluj-Napoca, dar după naşterea 
minorului au locuit amândoi împreuna cu copilul, în sat D., la părinŃii reclamantei. 

Acest aspect s-a coroborat cu declaraŃiile martorelor M.A. (mama reclamantei) şi C.E. care au 
confirmat că ultimul domiciliu comun al soŃilor a fost în sat D., de la acest domiciliu plecând pârâtul şi 
intervenind separarea în fapt precum şi cu răspunsurile oferite de reclamanta la întrebările instanŃei. 

În consecinŃa, faŃă de dispoziŃiile art. 607 C.pr.civ, instanŃa a apreciat că raportat la ultimul 
domiciliu comun al soŃilor, domiciliu la care locuieşte şi în prezent reclamanta, respectiv în sat D., 
com. Zimbor jud. Sălaj, instanŃa competenta a fost cea întâi sesizata, Judecătoria Zalău, motiv pentru 
care a admite excepŃia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Cluj-Napoca, declinând competenta în 
favoarea Judecătoriei Zalău.  

Analizând conflictul negativ de competenŃă ivit, Curtea reŃine următoarele: 



Reclamanta a învestit prima instanŃă cu soluŃionarea unei acŃiuni având ca obiect divorŃ şi 
stabilirea unei pensii de întreŃinere pentru minorul rezultat din căsătorie. 

Potrivit art. 607 Cod procedură civilă „Cererea de divorŃ este de competenta judecătoriei in 
circumscripŃia căreia se afla cel din urma domiciliu comun al soŃilor. Daca soŃii nu au avut domiciliu 
comun sau daca nici unul din soŃi nu mai locuieşte in circumscripŃia judecătoriei in care se afla cel din 
urma domiciliu comun, judecătoria competenta este aceea in circumscripŃia căreia îşi are domiciliul 
paratul, iar când paratul nu are domiciliu in tara, este competenta judecătoriei in circumscripŃia căreia 
îşi are domiciliul reclamantul.“ 

În speŃă cei doi soŃi au locuit în Cluj-Napoca, dar după naşterea minorului au locuit amândoi 
împreuna cu copilul în sat D., la părinŃii reclamantei, până la despărŃirea în fapt. 

Trebuie arătat că reclamanta are şi domiciliul legal în sat D. şi locuieşte şi în prezent la acel 
domiciliu. 

Textul de lege arătat mai sus are în vedere locuinŃa faptică a soŃilor iar nu domiciliul legal, prin 
urmare acestea pot să difere, cum este în concret cazul pârâtului, care are domiciliul legal în Cluj-
Napoca. 

Faptul că după naşterea minorului au locuit amândoi împreuna cu copilul, în sat D., la părinŃii 
reclamantei rezultă din declaraŃia reclamantei de la termenul din data de 30.10.2013, dată în faŃa 
instanŃei la Judecătoria Cluj-Napoca, din ancheta socială şi din declaraŃia martorelor M.A. (mama 
reclamantei) şi C.E. 

Practic toate aceste elemente indică acelaşi ultim domiciliu comun al soŃilor din sat D. 
Este real că aceeaşi reclamantă a indicat şi în faŃa instanŃei la Judecătoria Zalău că soŃii au 

locuit în Cluj-Napoca şi că aceiaşi soŃi nu au locuit niciodată în sat D., însă în faŃa instanŃei la 
Judecătoria Cluj-Napoca reclamanta a declarat că nu sunt reale cele consemnate de Judecătoria Zalău. 

Având în vedere că ambele instanŃe au consemnat susŃinerile reclamantei, care au stat corect la 
baza soluŃiei fiecărei instanŃe, însă stabilirea ultimului domiciliu al soŃilor în sat D. se coroborează şi 
cu cele ce reies din ancheta socială şi din declaraŃiile martorilor, Curtea va stabili că acesta din urmă a 
fost ultimul domiciliu comun al soŃilor, domiciliu care se găseşte în raza de competenŃă teritorială a 
Judecătoriei Zalău. 

FaŃă de cele expuse, văzând dispoziŃiile art. 20 şi urm. Cod procedură civilă, se va soluŃiona 
conflictul negativ de competenŃă în sensul că, în temeiul art. 1 şi 159 pct. 3 din Codul de procedură 
civilă, va stabili competenŃa de soluŃionare a acŃiunii formulată de reclamanta M.A.R. împotriva 
pârâtului M.L., având ca obiect divorŃ, în favoarea Judecătoriei Zalău. 

 
 
 

41. Îndreptarea erorilor materiale. Inadmisibilitatea îndreptării erorilor de 
judecată pe calea cererii de îndreptare a erorilor materiale 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4536 din 26 noiembrie 2013  
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanŃe reclamanta M.L. a solicitat îndreptarea erorii 

materiale strecurate în cuprinsul sentinŃei civile nr. 1382/2013, arătând că din eroare a fost scris 
„Obligă pârâŃii să achite reclamantei salariul suplimentar pentru anul 2009” în loc de „Obligă pârâŃii să 
achite reclamantei salariul suplimentar pentru anul 2009 şi pentru anul 2010”. 

Prin încheierea civilă nr. 1689/CC/11.10.2013 a Tribunalului Clujs-a admis cererea de 
îndreptare a erorii materiale, formulată de petenta M.L.. 

SoluŃia menŃionată a avut la bază următoarele considerente:  
InstanŃa a constatat că în speŃă s-a produs eroarea materială indicată de reclamantă. 
Faptul că este vorba de o eroare materială rezultă din identitatea de situaŃie juridică între dreptul 

la un salariu suplimentar pentru anul 2010 şi celelalte drepturi solicitate de reclamantă, respectiv, 
ajutorul de Paşti, de Crăciun şi pentru Ziua Feroviarului, pentru care s-a admis acŃiunea. 

În consecinŃă, instanŃa a admis cererea formulată, în temeiul art. 281 din Codul de procedură 
civilă. 

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs pârâtele S.N.T.F.C. Bucureşti şi S.N.T.F.C. -  
SUCURSALA … CLUJ solicitând modificarea încheierii civile în sensul respingerii cererii. 



În motivare, pârâtele arată că solicitarea reclamantei a fost calificată greşit de prima instanŃă ca 
fiind o cererea de îndreptare a erorii materiale, deşi natura acesteia este cea a unei cereri completare a 
dispozitivului. 

În acest sens, precizează că deşi prima instanŃă a fost învestită cu o cerere de acordare a 
salariului suplimentar aferent anului 2010, prin sentinŃa pronunŃată a omis să se pronunŃe asupra 
acestui capăt de cerere. 

Mai mult, sentinŃa menŃionată a fost atacată cu recurs de către pârâtele, acesta fiind soluŃionat 
de Curtea de Apel Cluj la data de 20.03.2013, cererea de îndreptare fiind formulată ulterior, respectiv 
la data de 06.06.2013. 

Apreciază că solicitarea de completare este tardiv formulată. 
În ceea ce priveşte fondul pretenŃiei, pârâtele învederează că plata salariul aferent anului 2010 

era condiŃionată de existenŃa fondurilor necesare plăŃii acestuia, nefiind un drept pur şi simplu. 
De asemenea, arată că acest drept a fost suspendat, conform Actului AdiŃional la CCM nr. 

2450/04.06.2009 şi nr. 1708/21.04.2010. 
Prin întâmpinarea formulată, reclamanta M.L. s-a opus admiterii recursului formulat de 

pârâte(f. 9). 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este fondat pentru cele ce succed: 
La data de 06.06.2013, reclamanta a formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale din 

dispozitivul sentinŃei pronunŃate asupra fondului în sensul obligării pârâŃilor „să achite reclamantei 
salariul suplimentar pentru anul 2009 şi pentru anul 2010”. 

Prin încheierea nr. 1689/11.10.2013, Tribunalul a admis cererea de îndreptare a erorii materiale 
şi a dispus că se va citi în loc de „Obligă pârâŃii să achite reclamantei salariul suplimentar pentru anul 
2009”, „Obligă pârâŃii să achite reclamantei salariul suplimentar pentru anul 2009 şi pentru anul 
2010”. 

Curtea consideră că solicitarea reclamantei nu intră sub incidenŃa prevederilor art. 281 din 
Codul de procedură civilă, reŃinute greşit de către prima instanŃă. 

Astfel, notează că prin sentinŃa nr. 1382/28.01.2013, dată asupra fondului cauzei, prima instanŃă 
a omis să se pronunŃe cu privire la capătul de cerere privitor la salariul suplimentar aferent anului 
2010, deşi reclamanta a învestit instanŃa în acest sens prin acŃiunea introductivă, context în care cererea 
acesteia trebuia analizată din perspectiva prevederilor art. 2812 Cod de procedură civilă, neintrând în 
discuŃie eventuale erori sau omisiuni în sensul dispoziŃiilor art. 281 Cod de procedură civilă. 

Aceasta, cu atât mai mult, cu cât sentinŃa pronunŃată în prima instanŃă a fost atacată cu recurs, 
fiind menŃinută irevocabil prin decizia nr. 1251/20.03.2013 a CurŃii de Apel Cluj. 

De menŃionat că procedura îndreptării erorii materiale, reglementată de art.281 Cod de 
procedură civilă presupune corectarea acelor erori  materiale strecurate cu ocazia redactării ori 
tehnoredactării în cuprinsul minutei, practicalei, considerentelor sau dispozitivului unei hotărâri şi care 
pot viza numele, calitatea şi  susŃinerile părŃilor ori pot fi erori de calcul, fără ca pe calea acestei 
proceduri să poată fi îndreptate erori de judecată. 

Pentru a fi întrunite cerinŃele de admitere a cererii de îndreptare a erorii materiale aceasta 
trebuie să se circumscrie noŃiunii de eroare materială, iar nu să tindă la remedierea  unor eventuale 
erori de judecată apte de îndreptare prin promovarea altor căi de atac, nefiind permis ca pe calea 
procedurii instituite de art.281 Cod de procedură civilă să se repună în discuŃie fondul dreptului. 

Prin urmare,  prima instanŃă a aplicat în mod greşit prevederile art.281 Cod de procedură civilă,  
extinzându-le la situaŃia nepronunŃării asupra unui capăt de cerere, cea din urmă procedură având un 
regim juridic diferit, fiind reglementată de dispoziŃii speciale art. 2812 Cod de procedură civilă. 

 Potrivit celor mai sus expuse,  în temeiul art. 312 al. 1,3 Cod de procedură civilă Curtea va 
admite recursul formulat şi va modifica în întregime încheierea atacată în sensul respingerii cererii de 
îndreptate a erorii materiale. 

 
 



42. ContestaŃie la executare. Poprire înfiinŃată fără somaŃie, prin adresă 
însoŃită de copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane. 

Respingere  
Curtea de Apel Cluj, SecŃia I-a civilă, decizia nr. 4024 din 17 octombrie 2013  

Prin cererea sa contestatorul D.G. in contradictoriu cu intimaŃii P.V., B.L., R.V., S.V., S.V. şi 
Biroul  Executorului Judecătoresc K.L.F. şi terŃul poprit Casa JudeŃeană de Pensii Sălaj  a solicitat 
instantei anularea actelor de executare silita si repunerea in situatia anterioara. 

Prin sentinŃa civilă nr. 1013 din 7.12.2012, pronunŃată de Judecătoria Jibou s-a respins 
contestaŃia la executare formulată de către contestatorul D.G. în contradictoriu cu intimaŃii P.V., B.L., 
R.V., S.V., S.V. şi Biroul  Executorului Judecătoresc K.L.F. şi terŃul poprit Casa JudeŃeană de Pensii 
Sălaj  cu sediul în Zalău, bdl. Mihai Viteazu, nr. 85, jud. Sălaj privind anularea actelor de executare 
silită din dosarul execuŃional nr. 196/2012 al Biroului Executorului Judecătoresc K.L.F.. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de fond a reŃinut următoarele: 
In temeiul titlurilor executorii : sentinta civila nr. 129/2011 a Judecatoriei Jibou, decizia civila 

nr. 584/2011 a Tribunalului Salaj, decizia civila nr. 1545/R/2012 a Curtii de Apel Cluj si procesul 
verbal de constatare emis de BEJ K.L., debitorul D.G. a fost obligat sa plateasca creditorilor P.V., 
B.L., R.V., S.V. si S.V. suma de 4.929,95 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (onorar avocatial) si 
cheltuieli de executare . 

Deoarece debitorul nu a achitat de buna voie suma de 4.929,95 lei, s-a declanşat procedura de 
executare silita fata de acesta, fiind somat în data de 26.06.2012 să achite creditorilor respectiva suma 
de bani, in caz contrar se va proceda la urmarirea bunurilor mobile si imobile, poprirea conturilor 
bancare . 

In data de 10.09.2012 executorul judecătoresc a înfiinŃat poprirea la Casa de pensii Salaj asupra 
pensiei lunare pe care debitorul o incasa de la aceasta unitate pana la incasarea sumei de 4929,95 lei . 

Au fost reŃinute ca incidente dispoziŃiile art. 452 (1)  si art. 453 (1) C.proc.civ. potrivit cărora 
sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile 
incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în 
viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

   Poprirea se înfiinŃează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau 
sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terŃului poprit. 

Conform art. 454 (1) C.proc.civ. poprirea se înfiinŃează fără somaŃie, prin adresă însoŃită de o 
copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, 
înştiinŃându-se totodată şi debitorul despre măsura luată. 

Pe baza considerentelor susmentionate, avand in vedere ca infiintarea popririi se face fara 
notificarea prealabila a debitorului s-a apreciat ca fiind legala si temeinica procedura de executare silita 
a debitorului, sens in care s-a respins contestatia la executare. 

Prin decizia civilă nr. 53 din 30 mai 2013 a Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondat apelul 
declarat de contestatorul D.G. împotriva sentinŃei civile 1013/7.12.2012 a Judecătoriei Jibou. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, instanŃa de apel a reŃinut următoarele: 
Prin contestaŃia înregistrată pe rolul Judecătoriei Jibou sub nr. de mai sus  D.G. in 

contradictoriu cu intimaŃii P.V., B.L., R.V., S.V., S.V. şi Biroul  Executorului Judecătoresc K.L.F. şi 
terŃul poprit Casa JudeŃeană de Pensii Sălaj  a solicitat instantei anularea actelor de executare silita si 
repunerea în situaŃia anterioara. 

In motivarea contestatiei contestatorul a arătat ca reŃinerea din pensie s-a făcut nelegal  fără a fi 
notificat . 

În  mod judicios instanŃa de fond  reŃinând incidenŃa prevederilor art. 454  alin 1 a respins ca 
nefondată contestaŃia formulată. 

În apel se invocă dispoziŃiile art. 452 alin.2   din codul de procedură civilă-vizând anumite 
sume care nu sunt supuse executării  silite prin poprire dar veniturile din pensia de a asigurări sociale a 
contestatorului ,asupra cărora s-a dispus poprirea nu se circumscriu categoriilor exceptate ,de textul 
legal invocat . 

Totodată instanŃa a reŃinut că au fost respectate şi dispoziŃiile  art. 409 alin 2 c.p.civ. privind 
procentul în care se pot urmări veniturile contestatorului,suma reŃinută de 250 lei încadrându-se în cota 
de 1/3 prevăzută de aceste dispoziŃii legale,nefiind incidente în cauză dispoziŃiile alin. 3 ale aceluiaşi 



text în condiŃiile în care veniturile  contestatorului sunt în cuantum superior salariului minim net pe 
economie . 

Constatând  ca sentinŃa civila apelata este legala şi temeinică în temeiul prevederilor art.296 
C.pr.civ apelul a fost respins ca nefondat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul D.G. solicitând casarea deciziei 
civile nr. 53/2013 a Tribunalului Sălaj. 

În motivare s-a arătat că instanŃa nu a fost alcătuită potrivit dispoziŃiilor legale, din 2 judecători, 
din completul de judecată făcând parte şi judecătorul Chiş Claudiu care a fost consultat de preşedintele 
completului, fiind încălcate prevederile art. 482 alin. 1 pct. 1 din NCPC. 

De asemenea, judecătorul stabilit în mod aleatoriu a fost schimbat, respectiv doamna judecător 
P.R.M., fiind încălcate prevederile art. 482 alin. 1 pct. 2 NCPC. 

Prin hotărârea dată instanŃa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage 
sancŃiunea nulităŃii, fiind încălcat dreptul la apărare deoarece mandatarului nu i s-a dat posibilitatea să 
participe la toate fazele de desfăşurare a procesului, să propună probe, să facă apărări şi să prezinte 
susŃinerile în cauză cu toate că la dosar erau două procuri judiciare în acest sens. 

Hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei, recurentul neavând un cont de economii 
sau un cont bancar la Casa JudeŃeană de Pensii. Casa JudeŃeană de Pensii Sălaj nu poate dispune de 
prestaŃiile sociale primite sub formă de pensie, neavând drept de dispoziŃie asupra cuantumului pensiei 
din care a reŃinut fără ca recurentul să aibă posibilitatea să se apere. 

Recurentul a mai arătat că el împreună cu alte două persoane trebuie să se întreŃină din pensia 
primită. 

Totodată, hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, în 
cauză fiind vorba despre un raport juridic de autoritate publică. 

InstanŃa nu a Ńinut cont de răspunsurile la întâmpinare, probele anexate şi opisate la dosar care 
dovedesc fără echivoc situaŃia de fapt şi de drept. 

În drept au fost invocate prevederile art. 482 alin. 1 pct. 1, 2, 5, 6, 8 din NCPC, Legea nr. 
263/2010, Legea nr. 554/2004. 

IntimaŃii R.V., S.V., S.V. şi-au exprimat poziŃia procesuală faŃă de recursul declarat prin 
scriptul depus la dosar la data de 19.08.2013. 

S-a formulat întâmpinare şi de către intimata CASA JUDEłEANĂ DE PENSII SĂLAJ prin 
care s-a solicitat să se constate lipsa calităŃii procesuale pasive a acestei instituŃii în calitate de terŃ 
poprit deoarece adresa de înfiinŃare a popririi a fost pusă în executare începând cu luna octombrie 
2012, cu respectarea prevederilor art. 409 C.pr.civ., fără să depăşească jumătate din pensia 
reclamantului. 

Analizând  recursul declarat de contestatorul D.G. împotriva deciziei civile nr. 53 din 30 
mai 2013 a Tribunalului Sălaj, Curtea reŃine următoarele: 

În primul rând se constată că deşi recursul a fost întemeiat pe prevederile NCPC, acestea nu 
sunt incidente în cauză raportat la data înregistrării contestaŃiei la executare, 20.11.2012. 

Criticile formulate vor fi analizate din perspectiva încadrării acestora în prevederile art. 304 din 
Vechiul Cod de procedură civilă. 

Prima dintre acestea priveşte alcătuirea completului de judecată în faza apelului, invocându-se 
că acesta nu a fost compus din 2 judecători ci din 3, critică care se încadrează în prevederile art. 304 
pct. 1 C.pr.civ. 

Din dosarul de apel rezultă că apelul a fost soluŃionat de un complet de judecată din care au 
făcut parte 2 judecători, iar nu 3 cum susŃine recurentul, în această compunere fiind pronunŃată şi 
decizia atacată. 

Cea de-a doua critică priveşte faptul că judecătorul stabilit în mod aleatoriu pentru judecarea 
apelului a fost schimbat, respectiv doamna judecător P.R.M.. Nici în ceea ce priveşte această critică 
din dosar nu rezultă vreo încălcare a normelor privind repartizarea aleatorie a cauzelor, recurentul 
neînŃelegând să facă precizări în ceea ce priveşte această critică formulată. 

În ceea ce priveşte încălcarea dreptului la apărare invocată de către recurent şi care se 
încadrează din punct de vedere procedural la pct. 5 al art. 304 C.pr.civ., nici această critică nu este 
detaliată, arătându-se doar generic că nu i s-a permis mandatarului să participe la toate fazele 
procesului, să propună probe şi să facă apărări. Din dosarul instanŃei de apel nu rezultă că s-ar fi 



încălcat în vreun fel dreptul la apărare al contestatorului în faza de judecată a apelului, toate măsurile 
dispuse de către instanŃă având în vedere dispoziŃiile Codului de procedură civilă, respectiv ale art.68 
din acesta. 

Invocarea unor motive străine de natura pricinii în cuprinsul hotărârii atacate, critică care s-ar 
încadra la pct. 7 al art. 304 C.pr.civ. are în vedere în realitate critici care nu se încadrează în acest text 
de lege, invocându-se de fapt analizarea limitelor în care Casa JudeŃeană de Pensii Sălaj poate dispune 
de pensia contestatorului. 

Ultima critică formulată priveşte încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, 
invocându-se de fapt o necompetenŃă a instanŃei raportat la prevederile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, nici aceasta nefiind fondată.  

În primul rând, problema competenŃei instanŃei nu se mai poate pune, decât dacă ar fi fost 
invocată în condiŃiile legii în fazele procesuale anterioare(art.1591 C.pr.civ.), ceea ce nu s-a făcut, 
oricum litigiul de faŃă având ca obiect contestaŃie la executare fiind în mod cert unul civil, iar nu unul 
întemeiat pe prevederile Legii nr. 554/2004. 

În ceea ce priveşte legalitatea înfiinŃării popririi, astfel cum a arătat şi instanŃa de apel, poprirea 
înfiinŃată în baza unor titluri executorii a respectat dispoziŃiile art. 454 C.pr.civ., fiind respectate şi 
prevederile art. 452, art. 409 C.pr.civ. în ceea ce priveşte admisibilitatea reŃinerilor din sumele obŃinute 
de către debitor cu titlu de pensie şi limitele în care se pot face reŃineri. 

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va respinge recursul 
declarat de contestatorul D.G. împotriva deciziei civile nr. 53 din 30 mai 2013 a Tribunalului Sălaj, pe 
care o va menŃine ca legală. 

 
Întocmit: judecător Train Dârjan, 
   Preşedintele SecŃiei I-a civilă 


